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SINOPSE 

A parte introdutória desta monografia expoe, su 

cintamente, considerações relativas à importância e ao pa

pel da Agropecuária Nacional e, antecedentes históricos de 

seu processo de desenvolvimento, seguidos do relato de ten 

dências desse processo. caracterização e importância do te 

ma escolhido, ohjetivos básicos do Estudo e uma síntese das 

limitações e dificuldades encontradas para a execução do tra 

balho. 

O Capítulo 1 é destinado, na primeira parte, ao 

desenvolvimento da base conceitual utilizada: alguns pressu 

postos teóricos extraídos de conceitos, definições e carac

terísticas dos Sistemas, desenvolvidos pela Teoria Geral dos 

Sistemas. A segunda parte relata os procedimentos metodoló 

gicos utilizados. 

o segundo Capítulo consta de uma interpretação 

e análise dos dados e informações obtidos através do estu 

do de campo. 

O Capítulo 3 propõe um Modelo Operativo para o 

Setor Público Agropecuário do Estado da Paraíba, baseado 

na análise do estudo de campo, diretrizes e tendências do 

processo de modernização do Setor, em curso naquele Estado. 

Finalmente, no Capítulo 4 apresenta-se um con-
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junto de conclusões gerais e específicas relacionadas com 

as áreas técnicas do Setor Público Agrícola paraibano, fun 

damentadas em uma análise correlativa de aspectos 

observados no Setor. 

básicos 



" O ser humano tende a esquecer o 

que ouviu, a lembrar do que viu 

e a compreender o que fez". 

Confúcio 

4. 
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INTRODUÇÃO 

Entre os diversos temas e assuntos que têm monopo

lizado o interesse e os debates, tanto do Governo quanto de per 

sonalidades dos vários setores da economia e da própria comuni 

dade em geral, destacam-se as atividades de agricultura e pe

cuária visualizadas em suas mais diversas dimensões. 

Essa área de atividades tem assumido relevância 

crescente no desenvolvimento econômico e social do País, con

forme se constata através de estudos e pesquisas, pronunciame~ 

tos oficiais e medidas governamentais. 

Por outro lado, crescentes também parecem ser as ex 

pectativas nos últimos anos, no contexto mundial, em razão das 

crises freqüentes de matérias-primas, de alimentos e outros fa 

tores relacionados com o crescimento da população e o desenvol 

vimento dos padrões de vida, resultando em repercussões dire -

tas e indiretas na economia brasileira. Isso induz a agropecu 

ária nacional a assumir um papel de relevância estratégica no 

processo de desenvolvimento global da economia. 

Esse quadro acena com amplas perspectivas de atua

çao crescente do Setor, não só através de seu extrato privado, 

como, também, e particularmente, do Setor Público, em função do 

seu papel de condutor e regulador das principais variáveis des 

se processo. 

As alterações do cenário internacional, associadas 

às transformações no processo de desenvolvimento da economia 

brasileira nestes últimos anos, parecem impor, aos vários 

veis de Governo, medidas gerais relacionadas à dinamização de 
-suas estruturas operacionais, para atender ao crescimento e a 

diversificação das demandas dirigidas ao Setor Agropecuário. A 

~ 

I 
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nível dos Estados, essas medidas se impõem com maior urgência e 

objetividade por ser esse o nível mais operacional, em termos 

de execução de metas e programas governamentais. 

Para se avaliar, em linhas gerais, essas tendên

cias, sao necessárias considerações sobre alguns antecedentes 

de natureza histórica referentes ao desempenho do Setor. 

Antecedentes Históricos Gerais: 

As raízes das características apresentadas, atual

mente, pela agricultura brasileira, remontam ao próprio proce~ 

so histórico de sea desenvolvimento, cujas variáveis básicas 

moldaram os vários "segmentos" que compõem o Setor Agropecuá -

rio. 

Esses segmentos resultam das várias formas de ajus 

tamento que o setor desenvolveu para integrar-se ao processo 

geral de desenvolvimento econômico-social, notadamente com re 

,lação à industrialização e à urbanização ocorridas nas princi

pais Regiõ'es do País, bem como às suas necessidades de integra 

çao decorrentes das exigências do comércio internacional. 

Tais segmentos apresentam características diferen

ciadas e níveis variados de desenvolvimento. Pode-se, porém, 

sintetizá-los em dois tipos básicos, de acordo com seus traços 

mais evidentes, ou seja: uma agricultura mais orientada 

mercado e uma tradicional na qual destaca-se a agricultura 

sobrevivência. 

para 

de 

Uma análise desse proce-so apresentada pelo II Pla 

no Nacional de Desenvolvimento-PND, ressalta que "o importante 

é destacar que tanto a agricultura de mercado quanto a tra 

dicional apresentam características próprias e reaçoes es-
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pecíficas frente aos diferentes estímulos de política eco 

nômi ca " ( 1) • 

A primeira, em razao das exigências tanto do merca 

do interno como externo, teve de desenvolver uma dinâmica e um 

tipo de organização que a tem tornado mais capaz de atender às 

demandas que lhe são dirigidas. Por outro lado, grande parte 

do esforço governamental aplicado ao desenvolvimento do setor 

concentrou-se, basicamente, nesse tipo de agricultura. 

A esse respeito, diz, ainda, o 11 PND: "Assiste-se, 

por outro lado, à concentração de significativa parcela do es 

forço governamental neste tipo de agricultura: cerca 'de dois 

terços dos recursos financeiros destinados às operações de pro 

dução e comercialização, mais da metade dos esforços em pesqui 

sas agronômicas, e à política de preços mínimos - seus mercados 

de estocagem e comercialização - também concentram seu atendi

mento neste setor da agricultura" (2). 

Direção diversa foi a apresentada pela agricultura 

tradicional que, mais presa às contugências estruturais de or 

dem econômica, social e política, teve seu desenvolvimento mui 

tas vezes associado às políticas de caráter assistencial do go 

verno. 

Por outro lado, o próprio Setor Público Agrícola , 

em razao das características político-administrativas de sua 

estrutura organizacional, teve sempre dificuldades para exer

cer um papel mais dinâmico na área agrícola. 

(1) 11 Plano Nacional de Desenvolvimento-PND, Setor de Agricul 
tura, 1975/1979, Ministério da Agricultura, Secretaria Ge 
ral, Subsecretaria de Planejamento e Orçamento-SUPLAN, pág. 
02. 

(2) Idem, pág. 03. 

""1 , 
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Essas linhas básicas, referentes ao desenvolvimen

to do setor, permitem deduzir algumas tendências relativas ao 

seu processo de desenvolvimento. 

Tendências recentes do desempenho do setor 

Ao Ministério da Agricultura, à medida que o desen 

volvimento global da economia assim o tem exigido, sao atribuí 

das crescentes responsabilidades pela rnaximização do desempe

nho do Setor Agropecuário, considerado de grande relevância pa 

ra a manutenção dos índices de crescimento de outros setores 

básicos da economia. Isso pressupõe a adequação sistemática de 

todo o aparato institucional desse Ministério, envolvendo as 

instituições sediadas nos Estados, cujas estruturas operacio -

nais devem adaptar-se, gradativamente, ao processo de moderni

zaçao e dinamização previsto para o setor, a fim de não só peE 

mitir a viabilização dos grandes objetivos e metas fixados p~ 

lo Governo como estimular o desempenho de uma função mais a

gressiva no desenvolvimento integral da Agropecuária. 

A nível estadual, entretanto, o obsoletismo de gra.!} 

de parte dessas estruturas e os entraves evidenciados pela prá 

tica têm reduzido a capacidade operativa dos órgãos e entida -

des que integram esse setor, frustrando, muitas vezes, o atin

gimento integral de suas finalidades. 

Com base nessas constatações, foi elaborado pela 

Assessoria de Organização e Método-ASOM, da Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento-SUPLAN, do Ministério da Agricultura, 

um documento de trabalho denominado PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO 

SETOR POBLICO AGRíCOLA (3), destinado a induzir e orientar o 

Setor Público Agropecuário dos Estados a reforçar a capacidade 

(3) PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO SETOR POBLICO AGRICOLA-ASOM/SUPLA~ 
Ministério da Agricultura, 1976. 
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operativa de suas instituições, de modo a possibilitar maior 

eficiência e eficácia na execução da política agropecuária na

cional e estadual. 

Esse documento estabelece os princípios básicos p~ 

ra uma estratégia de ação modernizadora, definindo áreas e su

báreas prioritárias para a ação, conforme mostra o Quadro n9 1 

dó :Anexo. 

Para essas áreas sao traçadas diretrizes específi

cas em função de suas características próprias, no sentido de 

orientar seus mecanismos de reestruturação. 

Duas proposições básicas são recomendadas para a

tingir as atividades correspondentes a essas áreas definidas: 

a) "a elaboração de novos modelos de administração 

do Setor Público Agrícola, de modo a liberaras 

Secretarias Estaduais de Agricultura das tare

fas de execução, concentrando suas responsabi

lidades no planejamento global e programação,a 

lém das funções de fiscalização, controle das 

normas de qualidade e sanidade, estatística e 

capacitação de pessoal ••• " (4). 

b) lia criação de um sistema operacional com ares 

ponsabilidade exclusiva pela execução dos pro

gramas agropecuários." (5). 

Para sua operacionalização, esse Programa estabel~ 

ceu corno área prioritária a Região Nordeste do País, prevendo-

(4) Idem, pág. 19 e 20. 

(5) Idem, pág. 19 e 20. 
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-se sua extensão, posteriormente, às demais regiões (6). 

Esforços semelhantes têm sido feitos pelos gover -

nos estaduais, objetivando a modernização e o desenvolvimento 

de seu instrumental institucional e administrativo. 

Tais esforços, contudo, exceto em alguns Estados que 

já organizaram sua Administração Estadual em forma de Sistema 

(7), têm tido seus efeitos limitados por se restringirem a ins 

tituições ou áreas específicas. 

Definição do terna desta Monografia 

Analisando os aspectos descritos no item anterior, 

definiu-se corno terna central deste Estudo a elaboração de um 

"Modelo Operativo para o Setor Público Agropecuário"., a partir 

de um estudo de campo a ser realizado em área específica, coig 

cidente com uma unidade política, ou seja, com um Estado da Fe 

deração. 

Com esse objetivo escolheu-se o Estado da Paraíba, 

em função, basicamente, dos seguintes critériosi 

a) foi o primeiro Estado da Região a implantar a ~ 

nidade de planejamento agrícola - Comissão Esta 

dual de Planejamento Agrícola-CEPA, vinculadaao 

Sistema Nacional de Planejamento Agrícola; 

(6) Durante o ano de 1976. O Programa de Modernização do Setor 
Público Agrícola-PMSPA, estendeu-se a 15 Estados, 8 (oito) 
dos quais pertencentes à Região Nordeste. 

(7) vejam-se os Sistemas Administrativos dos Estados do Paraná, 
de Minas Gerais e Santa Catarina, os 2 primeiros através 
das estruturas básicas criadas pela Lei Estadual n9 6.636, 
de 29 de novembro de 1974 e Decreto n9 14.323, de 04 de fe 
vereiro de 1972, respectivamente. 
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b) seu setor agropecuário ocupa lugar de significa 

tivo relevo na economia global do Estado. (8); 

c) está situado na Região Nordeste do País, esco -

lhida como área prioritária para a implantação 

do PMSPA; 

d) a expressiva receptividade das autoridades diri 

gentes do setor agrícola estadual para com a im 

plantação do PMSPA naquele Estado; 

e) o interesse manifestado pelo Ministério da Agri 

cultura através de sua Assessoria de Organiza

ção e Métodos-ASOM da Subsecretaria de Planeja

mento e Orçamento.-SUPLAN, propiciando apoio e 

condições materiais para a realização do presen 

te trabalho. 

Tais condições configuraram um quadro excepcional

mente favorável à concretização dos objetivos pretendidos, jul 

gado suficiente para justificar a escolha daquele Estado. 

Caracterização e Importância do Tema 

A operacionalização dos planos e programas governa 

mentais, relativos tanto à esfera federal quanto à estadual, 

pressupõe o estabelecimento, a nível ãe cada Estado, de meca

nismos e processos modernizantes das estruturas de execução dos 

principais órgãos e entidades diretamente envolvidos nas ativi 

dades correspondentes. 

Trata-se de uma tarefa árdua, pois o Setor Público 

Agropecuário encontra-se, ainda, bastante disperso, e as suas 

várias instituições atuam, na maioria das vezes, de forma des

coordenada, resultando em pulverização dos já escassos recur -

sos alocados ao setor. 

~8) Em 1970, 93,5% do valor total das exportações do Estado, foram repre
sentados ~r "produtos de natureza vegetal, brutos e semipreparados pe 
lo setor mdustrial". Conjuntura Agrícola ParaibanaL Diagnóstico e Pro 
posições de Políticas e Programas, J.P./PB, 197T,}?ag. 72. -
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Sabe-se que as dificuldades inerentes à naturezaex 

tremamente diferenciada das atividades do Setor AgropecuárioaE 

quirem ainda maior complexidade em razão da ausência de mecalls 

mos de integração que permitam sincronizar as atividades de 

suas instituições, orientando-as para os objetivos globais do 

setor. 

Com efeito, atuando nem sempre de forma inter-rela 

cionada, são identificados os seguintes subsistemas, a 

estadual (9): 

nível 

- "unidades de administração direta das Secreta

rias de Agricultura; 

entidades estaduais de administração indireta 

com grau variável de autonomia administrativa e 

financeira; 

órgãos da administração direta do Governo Fede

ral; 

entidades de administração indireta do Governo 

Federal". 

Ao lado desses subsistemas atua, ainda, o conjunto 

das instituições pertencentes ao Setor Privado. 

A grande diversificação e acomplexidade desses sub 

sistemas têm tornado bastante difícil uma articulação e compa

tibilização das atividades de suas instituições componentes. 

Inexistem, no momento, estudos e levantamentos que 

possam identificar e estimar a capacidade operativa dessas ins 

(9) PROG~~ DE MODERNIZAÇÃO DO SETOR POBLICO AGRlCOLA-ASOM/ 
/SUPLAN, Ministério da Agricultura, 1976, pág. 04. 

-~ 
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tituições, como falta, também, um diagnóstico global que per

mita fundamentar um programa integrado de modernização admini~ 

trativa do Setor. Como conseguência desse fato, as várias ini 

ciativas de modernização são levadas a cabo a nível de órgãos 

e entidades, com repercussões, muitas vezes limitadas a áreas 

ou subáreas específicas, possivelmente pela falta de um marco 

de referência de caráter global. 

Objetivos do Estudo 

Diante das considerações anteriores, decidiu-se fi 

xar o objetivo desta Monografia em função da conjugação dos se 

guintes propósitos fundamentais: 

a) elaborar um documento teórico correspondente à 

fase final do Curso de Mestrado realizado pela 

autora na Escola Brasileira de Administração pú 

blica-EBAP, da Fundação Getúlio Vargas, Rio de 

Janeiro; 

b) orientar o documento para uma realidade especí

fica, ou seja, o Setor Público Agropecuário do 

Estado da Paraíba, visando a promover a coorde

nação, de forma sistêmica, das instituições que 

compõem aquele Setor; 

c) apresentar ao Governo daquele Estado, como sub

sídio à Secretaria da Agricultura e Abastecimeg 

to, um modelo de sistema operativo para o Setor 

Público Agropecuário que possa permitir a con

vergência dos mecanismos e instrumentos moderni 

zantes, ora utilizados a nível de áreas técni -

cas e de instituições. 

, 
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Dificuldades Gerais e Limitações Metodológicas 

A necessidade de se obterem dados e informações pre 

cisos e atuais sobre o assunto determinou a realização de um 

trabalho de campo que permitisse a observação in loco das prin 

cipais características da área escolhida. 

Alguns fatores, no entanto, dificultaram, na práti 

ca, a execução do trabalho. Exemplificando, podem-se apontar 

os mais relevantes: 

a) dificuldades gerais relativas à ausência de ca

dastros e às deficiências do sistema de estatís 

tica do setor; 

b) limitações gerais, para o estudo de campo, refe 

rentes à disponibilidade de tempo, recursos hu 

manos e financeiros; 

c) atitude defensiva dos informantes, particular -

mente dos vinculados aos estabelecimentos agro 

pecuários; 

d) a própria amplitude e complexidade do trabalho, 

em função das condições concretas para sua rea

lização. 

Dessa forma, ao estudo de campo se atribui um enfo 

que geral, limitado àqueles aspectos considerados essenciais ao 

objetivo do trabalho e à sua operacionalização. 

o levantamento dos estabelecimentos agropecuários 

teve a finalidade de permitir a observação direta de particul~ 

ridades e características gerais da área a ser estudada, capa 

zes de possibilitar inferências gerais sobre o comportamento da 

mesma. 
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CAPITULO 1 

FUNDAMENTAÇÃO TE6RICA E METODOLOGIA GERAL DO ESTUDO 

1.1 - FUNDAMENTAÇÃO TE6RICA 

1.1.1 - Teoria Geral dos Sistemas - Pressupostos Básicos 

1.1.1.1 - Considerações Gerais 

De acordo com a vasta literatura hoje desenvolvida 

a respeito de "sistemas", a sua idéia é préiticamente primi ti va, 

ou, de certo modo, até mesmo ingênua, perdendo-se suas raízes 

em tempos imemoriais. Ainda que o termo "sistema" não fosse u 

ti1izado, seu conceito, sob designações diversas, vem apareceg 

do ao longo da história do pensamento e da ciência. No dizer 

de Ludwig von Bertalanffy (1), "sob a designação de filosofia 

natural, podemos fazê-lo remontar a Leibnitz, a Nicolau de Cu

sa, com sua coincidência dos opostos, à medicina mística de P~ 

racelso, à visão da história de Vico e Ibn Ka1dun, considerada 

como uma série de entidades ou "sistemas" culturais, à dialéti 

ca de Marx e Hegel, para não mencionar mais do que alguns po~ 

cos nomes dentre uma .rica panóplia de pensadores". 

A formulação de uma Teoria Geral de Sistemas só o

correu, entretanto, na década de 40, quando Bertalanffy publi

cou seus primeiros trabalhos. A partir daí a literatura tornou 

-se bastante extensa, classificando conceitos e trazendo novas 

contribuições sobre o assunto. 

Em vários locais do mundo este ramo do conhecimen

to tem despertado crescente interesse. 

(1) BERTALANFFY, Ludwig von, "Teoria Geral dos Sistemas", Vo 
zes/MEC, 2a.edição, 1968, pág. 27. 
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Algumas obras vieram enriquecer os estudos ares

peito, trazendo valiosas contribuições ao desenvolvimento da 

Teoria dos Sistemas, embora num contexto diferenciado. Entre 

elas podem-se destacar a de von Neumann e Morgenstern (Teoria 

dos Jogos, Comportamento Econômico) ou de Shannon e Weaver (Teo 

ria Matemática da Comunicação). 

De um modo geral, porém, a conotação de "sistema" 

tem sido associada a I1 método", "enfoque", "modo de ver" e de 

estudar alguma coisa. "A idéia de sistema, diz .Mário Chaves 

(2), dá uma conotação de plano, método, ordem arranjo. O antô 

nimo de sistema é o caos". 

Woodworth utiliza o conceito de "abordagem" e de 

relacionamento, com envolvimento pessoal, do cientista como es 

tudioso do mundo. Afirma ele que "essencialmente, a.abordagem 

dos sistemas é um modo de pensar acerca dos elementos que com 

põem um organismo ou fenômeno, movendo-se além das partes com 

ponentes para a totalidade, para a consideração de como funcio 

nam as subdivisões e para um exame das finalidades paraasqlliris 

o organismo funciona l1 (3). 

Diante do nível de generalidade apresentado por 

tais conceitos, pode-se perguntar, afinal: o que é um sistema? 

Qual a contribuição da Teoria dos Sistemas Gerais para a ciên 

cia como um todo? Qual a vinculação existente entre sistema e 

administração? Qual a possibilidade de serem utilizados os a

portes da Teoria Geral dos Sistemas para um sistema administra 

tivo? 

(2) CHAVES, Mário M., "Saúde e Sistemas", Ed. FGV, Rio, 1972. 

(3) WOODWORTH, Warner peay, in "Introdução à edição brasilei
ra - Perspectivas sobre teoria dos sistemas", Teoria dos 
Sistemas, Série Ciências Sociais, Editora FGV, Rio de Ja
neiro, 1976. 
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Procurar respostas adequadas para essas questões é 

o que se pretende com o desenvolvimento deste capítulo. 

Pode-se tentar conceituar sistema, fazendo-se algu 

mas afirmativas: qualquer reunião de objetos consiste num con

junto. Um sistema é um conjunto particular, ou seja, um conju~ 

to com certos atributos. Por exemplo, um jogo de xadrez é um 

sistema. No entanto, uma única peça do tabuleiro, ou o tabULei 

ro, não é um sistema. Da mesma forma, um relógio é um sistema. 

Uma característica fundamental para que um conjun

to ou um agregado qualquer se torne um sistema é a interaçãoen 

tre seus elementos ou partes componentes. Outro atributo impor 

tante do sistema é a sua finalidade. Isso significa que ele é 

especificamente dirigido para um objetivo. Para tanto, é pre

ciso que se estabeleçam conexões entre os seus componentes e 

uma dinâmica de inter-relação. Vale dizer, que a forma organi 

zada pela qual os componentes do sistema interagem leva-o à 
consecução dos objetivos comuns do todo, que são mais amplos do 

que aqueles que seriam obtidos caso cada um dos elementos fun 

cionasse independentemente. 

Percebe-se, assim, a complexidade e a dificuldade 

que se apresenta para uma delimitação e uma definição técnica 

dos sistemas. Chega-se, desse modo, a um dos princípios fund~ 

mentais do sistema: sua hierarquização. Qualquer que seja o 

sistema em estudo, ele pode ser abordado como componente de um 

sistema maior no qual se insere e como comportando em si outros 

subsistemas menores. Com relação ao primeiro aspecto, o siste 

ma maior ou o supersistema pode se tornar no próprio "ambien

te" para o sistema em análise. 

Assim, os sistemas podem ser representados através 

de modelos. 

Um modelo já consagrado para a representação de sis 

temas é o denominado "input-output model". 



Um sistema pode ser analisado através de seus 

guintes elementos básicos: elementos de entrada (inputs) 

tos corno "causa"; processamento interno (through put) que 
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se

vis-
-e a 

transformação dos "inputs"; elementos de salda (outputs) sig

nificando o "efeito" ou os "produtos"; controle (feedback) e 

a realimentação. 

Através de um diagrama cibernético simples, tem-se 

um retângulo com um conjunto de setas orientadas para ele (fig.U 

chamadas entradas, "inputs" ou insumos, e de setas que saem de 

f-l 
E2 :' I 

SI 
!-------::

S2 
> 

Fig. 1 - Diagrama Cibernético SirtJples 

-le, conhecidas corno saldas, "outputs" ou exsumos. O mecanismo 

interno do retângulo denominado processador é encarregado de 

"processar" os elementos de entrada transformando-os em saldas 

ou produtos. 

Um diagrama cibernético (fig.2) é um conjunto de 

diagramas simples ligados de modo conexo e com pelo menos urna 

~ 

:1 t :1 ~ 

I 
Fig. 2 

entrada livre. Esse esquema cibernético é o mais simples e ab~ 

trato podendo ser utilizado para quaisquer sistemas sem maio

res sofisticações. O aspecto fundamental são as transformações 

ocorrentes e a similitude das relações de entrada, processame~ 

to e salda. 
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Surge aqui mais um elemento, fundamental na ciber

nitica: o sistema de "feedback", encarregado de manter a regu

laçio do sistema realimentando-o de novos "{nputs". Segundo 

Bertalanffy (4), "o esquema de feedback ..• é um sistema que 

responde a uma perturbaçio externa, parte do "output" é lança

do de volta ao "input", de forma a controlar a funçio do siste 

ma, seja para manter um estado desejado, seja para orientar o 

sistema para uma meta". 

Há, porim, que se distinguir os sistemas cibernéti 

cos dos sistemas gerais, particularmente os sistemas abertos . 

liA regulaçio do '~eedback", afirma ainda Bertalanffy (5), dá-se 

por causalidade linear e unidirecional (embora circular); a re 

gulaçio dos sistemas em geral (e especialmente dos abertos)por 

meio de interaçio multivariável. As regulações do primeiro ti 

po sio baseadas em arranjos preestabelecidos (estruturas num 

sentido lato), as do segundo em interaçio dinâmica". 

Esse aspecto dos sistemas gerais abertos é partic~ 
larmente importante para os objetivos deste trabalho, pois os 

sistemas administrativos sio, em princípio, sistemas abertos a 

presentando uma grande complexidade interna. 

1.1.1.2 - Sistemas Fechados e Sistemas Abertos 

o conceito de sistemas abertos surge em funçio de 

um outro conceito: o de "ambiente". O meio-ambiente define,por 

assim dizer, o "contexto" do sistema. Os sistemas ditos "fe

chados" sio aqueles considerados isolados de seu ambiente. Os 

sistemas abertos, ao contrário, mantêm-se permanentemente em 

(4) BERTALANFFY, Ludwig von, "Teoria Geral dos Sistemas Aplica 
da à Psicologia", in "Teoria dos Sistemas", ANOHIN, P.R, e 
outros, Sirie Ciências Sociais, Editora FGV, Rio, 1976,pá~ 
13. 

(5) Idem, pág. 13. 
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interação com o ambiente. Costuma-se dizer que os sistemas a

bertos mantêm urna constante troca de energia com o seu ambien

te. 

A termodinâmica clássica tem tratado dos problemas 

ligados à transmissão de energia em diferentes ,campos, em dife 

rentes estados. O objeto de estudos dessa ciência tem sido es 

sencialmente os sistemas fechados. Porém, foi com a evolução 

da física e a constatação das muitas limitações impostas pelo 

conceito de sistema fechado, que se começou a adotar corrente

mente a noção de sistema aberto. Particularmente no campo das 

ciências sociais, sua aplicação tem sido crescente. O concei 

to de organização tem sido aprimorado e hoje as organizações 

são consideradas sistemas abertos em contín'la interação com o 

ambiente. 

O enfoque dos sistemas abertos deu ênfase a concei 

tos e conclusões de grande importância para o estudo das orga

nizações. Por exemplo, o conceito de informação. Quando nos 

referimos à troca de energia com o meio-ambiente, estamos fa

lando de sistemas físicos ou biológicos. Mas, quando tratamos 

de sistemas sociais ou humanos, a idéia de energia é substituí 

da pela de informação, conceito chave da teoria da comunicaçã~ 

Daí decorre outro importante conceito que é o da "entropia", 

vista aqui corno medida da informação. De acordo com a termo -

dinâmica os sistemas tendem naturalmente a se degradar. A en 

tropia seria a medida da desordem do sistema. Tendência que é 

contornada pela realimentação do sistema. Surge aqui um outro 

conceito: o da "homeostase". Afirma-se que os sistemas são ca 

pazes de urna auto-regulação, de adaptação ou recuperação. A i

déia de homeostase foi desenvolvida por William Ross Ashby, a

través da criação de sua famosa máquina homeostática. Esta i

déia está i.ntimamente ligada à entropia. A homeostase seria a 

capacidade de readaptação do sistema e de sua sobrevivência,c~ 

racterística fundamental dos organismos vivos. 
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1.1.1.3 - A abordagem Sistêmica às Organizações Complexas~ 

As considerações anteriores permitem vislumbrar as 

inúmeras possibilidades que a Teoria Geral dos Sistemas ofere

ce para tr~tar conjuntos complexos, tomando-os como totalidade 

ou entidade e não simplesmente como um aglomerado de partes. 

As organizações sociais e, mais especificamente,as 

organizações burocráticas complexas podem ser pensadas como sis 

temas. Ou seja, são "complexidades organizadas", apresentando 

configurações bastante diferenciadas nos relacionamentos e in

terdependências de seus subsistemas e elementos component8s. 

Na medida em que os elementos ou partes de um sis

tema interagem, combinando-se dinamicamente para a consecuçao 

de objetivos comuns, tal sistema não se presta a um enfoque de 

caráter analItico ou clássico. As partes do sistema ou seus e 

lementos componentes não são auto-suficientes, seu desempenho 

adquire sentido em função do todo. 

Com base nesse tipo de raciocInio o conceito de e

fici€·nci a assume Ul11a nova dimensão. Busca-se a eficiência no 

desempenho da organização vista em seu funcionamento global e 

não simplesmente em um modo mais racional ou menos dispendioso 

de se realizar as atividades. 

Como sistema aberto, a organização est~ num proces 

so permanente de interação com o seu ambiente externo. Esse re 

lacionamento tem sido grandemente enfatizado pelos técnicos,d~ 

vido a influência exercida pela natureza do ambiente bem como 

dos eventos que nele ocorrem, os quais afetam os sistemas de 

controle, os processos decisórios, as mudanças estruturais e 

outros processos das organizações. 

Por outro lado, esse relacionamento é um processo 

de mútua influência, o que implica em que as organizações de-
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vam sempre desenvolver mecanismos de ajustes visando a man

ter-se em equilíbrio com o seu contexto. 

A natureza e a dinâmica das variáveis do contex 

to moldam, por assim dizer, a configuração e o desempenho da 

organização, pois constitui-se, o contexto, na sua principal 

fonte supridora dos recursos ou dos "inputs" necessários pa

ra o seu funcionamento. 

o contexto é visto simultaneamente como fonte de 

pressoes, contingências, oportunidades e problemas para a or 

ganização. 

Uma análise pormenorizada do~ atributos do ccntex 

to externo é apresentada por Khandwalla em seu livro DESIGN 

OF ORGANIZATIONS, capítulo 9, (6), no qual identifica como a 

tributos básicos do contexto externo as seguintes caracterí~ 

ticas: a turbulência, a hostilidade, a diversidade, a compl~ 

xidade tecnológica e as restrições. Tais características, a

firma ele, afetam não só as interconexões dos subsistemas da 

organização como também a própria direção de seu funcionamen 

to. 

1.1.1.4 - Aplicabilidade da Abordagem Sistêmica ao Estudo do 
Setor Público Agrícola 

Os princípios, idéias e propriedades básicos pos 

tulados pelos teóricos dos sistemas e sumariamente . ~expostos 

até aqui, sugerem a possibilidade de se admitir a categoriza 

çao do Setor Público Agrícola como um supersistema, ou ainda, 

como um macrocosmo organizacional. 

(6) KHANDWALLA, Pradi~ N:, Design of Organizations, Harcourt 
Brace Jovanovich International Edition, 1976. 
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Efetivamente o Setor Público Agrícola se apresenta 

como um grande e complexo sistema administrativo, político e 

econômico, tendo características bastante peculiares. 

çoes: 

Como sistema, o SPA admite as seguintes interpreta 

a) constitui-se de um agregado de inúmeros subsis

temas igualmente complexos e diferenciados. Exem 

plificando, podem ser considerados como tais o 

subsistema abastecimento, o subsistema crédito, 

o subsistema comercialização, etc. Igualmente, 

são sistemas cada instituição responsável por 

aqueles subsistemas; 

b) dispõe de uma organização interna que é defini

da e regida pelas leis governamentais; 

c) possui uma dinâmica própria que lhe permite de

senvolver mecanismos específicos para o cumpri

mento de seus objetivos globais e parciais; 

d) a grande heterogeneidade de seus segmentos esp~ 

cíficos, representada por conjuntos de ativida

des com normas e padrões peculiares, não impede 

a integração fencional do todo que é buscada, 

mantendo-se a independência relativa 

subsistemas componentes; 

de seus 

e) é um supersistema, aberto por excelência, uma 

vez que em seu relacionamento com ° contexto, e 

le procura permanentemente adaptar-se às suas 

transformações e às suas exigências. 
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Por outro lado, o Sistema SPA desenvolve continua

mente inúmeros subsistemas destinados a manter a sua operacio

nalidade, tais como: planejamento, informação, comunicações,po 

litica de pessoal e muitos outros. 

Enfim, como um Sistema altamente diferenciado, o 

SPA necessita de mecanismos especiais de coordenação central, 

de controles gerenciais, de uma rede de informações, de avalia 

ção de seu desempenho, e de toda uma infra-estrutura destinada 

a tornar suas funções integradas e operacionais. 

1.1.2 - Metodologia Geral do Estudo 

1.1.2.1 - Caracterização do Estudo 

A natureza dos objetivos fixados para esta Monogra 

fia e o seu caráter operacional último determinaram a adoçãode 

uma metodologia que possibilitasse a obtenção de dados e infor 

maçoes adequadas ao atendimento desses objetivos. 

Considerando a elaboração de um modelo organizaci~ 

nal básico para o setor, tomou-se como ponto de partida uma a

nálise preliminar geral do instrumental juridico-institucional 

existente (Leis, Decretos, Portarias, Regulamentos, Planos e 

Programas governamentais) instituídos para o setor de modo a 

se ter uma visão geral aproximada da realidade a ser estudada. 

Por outro lado, impunha-se a necessidade de um co 

nhecimento mais pormenorizado e atual da área delimitada para 

o estudo, uma vez que o modelo pretendido deveria refletir, p~ 

ra sua maior operacionalidade, as características e as 

laridades de sua área de aplicação, ou seja, o Setor 

Agropecuário do Estado da Paraiba. 

partic~ 

Público 

, 
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Para tanto, optou-se pela realização de um estudo 

de campo que permitisse a observação e a coleta de informações 

in loco nas instituições e em alguns estabelecimentos agropec~ 

ários, referentes aos elementos de maior significação, para u 

ma visão ampla do funcionamento do conjunto das instituições 

do setor delimitado. 

Tais elementos foram obtidos, basicamente, através 

dos órgãos e entidades atuantes no setor, como os principais 

fornecedores dos serviços e benefícios governamentais, e dos 

usuários diretos desses benefícios, ou seja, os agropecuaristas 

da área em questão. 

No confronto dos dados, informações e observações 

dos diversos aspectos ou níveis abordados, fundamentou-se a e

laboração do modelo, procurando-se dotá-lo de caracteríffi2cas o 

peracionais, tanto quanto possível aproximadas das necessida 

des integrativas do Setor. 

Nesse sentido os dados e informações coletados têm 

por objetivo fornecer um marco de referência exemplificativo , 

para maior objetividade do estudo. 

1.1.2.2 - Níveis de Abordagem Considerados pelo Estudo 

As informações e os dados necessários foram, por

tanto, coletados em dois níveis básicos: 

a) a nível de estabelecimentos agropecuários do Es 

tudo, abrangendo as várias atividades engloba -

das, por definição, dentro do setor: agricultu

ra, pecuária (corte e leite) e avicultura. Esse 

enfoque, apesar de dar uma dimensão demasiada -

mente complexa ao trabalho, teve a vantagem de 
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permitir dados mais objetivos, por serem, na prá 

tica, atividades quase sempre realizadas de for 

ma paralela ou conjugada, nos estabelecimentos. 

-Considerou-se, por outro lado, o fato de que e 

a nível de estabelecimento agropecuário que se 

pode perceber com maior clareza a forma e o grau 

de eficácia dos serviços e incentivos governa -

mentais específicos desse setor da economia; 

a nível dos órgãos e entidades atuantes no Setor 

Público Agropecuário. Tendo em vista os objeti-

vos do estudo, foram pesquisados -apenas os or-

gaos e entidades que operam no Setor Público A-

gropecuário do Estado referentes ao Governo Es

tadual e, complementarmente, os vinculados ao 

Governo Federal, abrangendo informações daque -

les de atuação regional. 

Com relação às instituições particulares, o caráter 

e a finalidade deste trabalho tornaram relativamente dispensá

vel a extensão do estudo a esse segmento de atividades. 

1.1.2.3 - Delimitação do Alcance do Estudo de Campo - sua orga 
nização e execução 

Em função dos objetivos propostos e, uma vez deter 

minado o seu alcance, ou seja, apenas o Setor Público Agrope -

cuário do Estado da Paraíba, partiu-se para a organização e e

xecução do estudo, utilizando-se alguns procedimentos conside

rados mais adequados à coleta dos dados e informações para a 

elaboração do Modelo pretendido. 

Em virtude da ausência de cadastros e levantamen -

tos estatísticos da área escolhida, particularmente com relação 

aos estabelecimentos agropecuários, optou-se pela observação 
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-de certo numero de estabelecimentos que permitisse estabelecer 

um conjunto integrado de dados capazes de permitir uma análise 

mais objetiva ao nível das próprias instituições. 

Dessa forma, procurou-se, inicialmente, colabora ~ 

ção da unidade local do Sistema Nacional de Planejamento Agrí

cola-SNPA ou seja na Comissão Estadual de Planejamento Agríco

la-CEPA/PB - para informações preliminares e delimitação ini

cial do estudo, após o que procedeu-se à esquematização~o. 

1.1.2.3.1 - Procedimento utilizado com relação aos estabeleci
mentos agropecuários 

a) primeiramente, de acordo com a estatística de 

produção referente ao ano de 1973/74, registra

ram-se as seguintes informações: 

produtos agropecuários mais importantes para0 

Estado, em termos comerciais gerais, noque se 

refere ao valor global da produção; 

- municípios mais expressivos de cada micro-re

gião do Estado, do ponto de vista do valor da 

produção agropecuária e quantidade produzida, 

fixando-se em 16 o número de municípios a se 

rem percooridos. Esse número ultrapassou o de 

micro-regiões, por existir, em algumas dessas 

micro-regiões, mais de um município de expre~ 

são, em termos agropecuários, no que se refe-
~ 

re tanto ao valor global dos produtos como a 

predominância, em sua área, de determinado pro 

duto, relevante para o Estado, com relação aos 

demais municípios; 

b) a seguir, de acordo com as informações acima, 

procurou-se fazer uma correspondência entre os 
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municípios escolhidos e os produtos principais, 

de modo que os estabelecimentos a serem visita

dos tivessem por atividades principais a explo

ração de um ou mais produtos considerados mais 

expressivos no respectivo município, conforme 

mostra o Quadro n9 1, da página seguinte; 

c) em cada município percorrido, procurou-se obser 

var estabelecimentos agropecuários que exerces

sem atividades relacionadas, preferentemente,oam 

os itens anteriores, entrevistando-se o seu prQ 

prietário, ou, na sua ausência, o responsávelou 

o administrador do estabelecimento; 

d) os estabelecimentos visitados representaram o pe 

queno, o médio e o grande proprietário, em fun 

ção do tamanho de suas propriedades, conformeos 

critérios expostos na Tabela n9 1, à página 4~ 

e) em cada município, um'número máximo de 6 (seis) 

propriedades foi escolhido, em função de suas 

características de volume e diversidade de prQ 

dução, que possibilitassem inferências sobre c~ 

racterísticas locais e regionais dos agropecua

ristas e de se~s estabelecimentos. 

Para definição desses procedimentos foram utiliza

dos, basicamente, os seguintes pressupostos, considerados es

senciais pela autora e referendados pelos técnicos da CEPA-PB: 

inexistência de variação considerável entre as 

culturas agropecuárias dos estabelecimentos na 

região, sendo em sua grande maioria explorações 

em forma de "consórcio" como, por exemplo, o cul 

tivo paralelo ou simultâneo em uma mesma área,do 

algodão, do milho e do feijão; 
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QUADRO N9 1 

ESTADO DA PARA1BA DELIMITAÇÃO DA ÁREA GEOGRÁFICA 

E NOMERO DE ESTABELECIMENTOS VISITADOS 

Municípios 
Plicro-Re9iõe~ 

Percorridas 
Produtos Agropecuários Principais Observados 

1. Litoral 

11. Agr"opastoril do Baixo 

Paraíba 

111. Curimataú 

IV. Piemonte da Borborema 

V. Agreste da Borborema 

VI. Cariris Velhos 

VII. Serra do Teixeira 

VIII. Depressão do Alto Pi-

ranhas 

IX. Sert&o dD CajazeirBs 

x. Catollí do Rocha 

- -

João Pessoa 

Santa F.Uta 

Itabaiana 

Lucena 

Sapá 

Cuitá 

Araruna 

Guarabira 

Esperança 

Campina Grande 

Serra Branca 

Princesa Isabel 

Patos 

Sousa 

Caj,!zoiras 

Catol6 do Rocha 

Aves 

Cana de Açúcar 

Leite 

Côco da Bahia 

Abacaxí, Mendioca 

Sisal 

reijão Mulatinho 

Algodão Herbáceo, Milho, reijão, Mandioca 

Batatinha 

Aves, Leite 

Caprino e Ovincultura, Algodão Arb6reo,mi 

lho, reijão 

Carnes, feijão Mulatinho, Algodão Arb6reo 

Nilho 

Algodão Arb6rso, Milho, feijão Macassar, 

Carne" 

Banana, Arroz 

Algodão Arb6rco, Nilho, feijão Macassar, 

Cerllo Bovina 

Algooão Herbác~D, Carnos, feijio, ~ilho 

40. 

Numero da cs 
tabelcl'imen:
to" .,isi tadof 

6 

4 

6 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

4 

5 

4 

4 
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Tabela NQ 1 ESTADO DA PARA!BA - MUNIC!PIOS PERCORRIDOS 

Número de Estabelecimentos Agropecuários visitados por Município 

e Micro-Região Percorridos, segundo o Tamanho - 1975 

Estabelecimentos 
Municípios e Micro-Regiões 

Pequenos Médios 

GRUPO I 

(Micro-Regiões: Curimataú, Agreste da Borborema, Piemonte da Borbore 
ma, Agropastoril do Baixo Paraíba e Litoral) 

1 - Araruna 
2 - Campina Grande 
3 - Cuité 
4 - Esperança 
5 - Guarabira 
6 - Itabaiana 
7 - João Pessoa 
8 - Lucena 
9 - Santa Rita 

10 - Sapé 

Sub-Total 

GRUPO 11 

(Micro-Regiões: Sertão de Cajazeiras, Catolé do Rocha, 
Alto Piranhas, Serra do Teixeira, Carirís Velhos) 

11 - Cajazeiras 
12 - Catolé do Rocha 
13 - Patos 
14 - Princesa Isabel 
15 - Sousa 
16 - Serra Branca 

Sub-Total 

T O T A L 

NOTA: Pequena Propriedade: O - 50 ha 
GRUP O I Média Prop ri edad e: 51 - 150 ha 

Grande Propriedade: mais de 150 ha 

Depressão 

GRUPO 11 

3 1 
1 1 
2 1 
3 1 
3 1 
1 2 
4 1 

2 
1 2 
2 1 -

20 13 

do 

I 
1 2 

2 
2 

3 2 
2 2 
2 3 

8 13 

28 26 

Pequena Propriedade: 
Média Propriedade: 
Grande Propriedade: 

TOTAL 
Grandes 

2 6 
3 5 
2 5 
1 5 
2 6 
3 6 
1 6 
3 5 
1 4 
2 5 -

20 53 

1 4 
2 4 
2 4 

5 
1 5 
1 6 -
7 28 

27 81 

O - 100 ha 
101 - 300 ha ~ 

I-' 

mais de 300 ha . 
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- considerável homogeneidade de técnicas de explo

raçao das culturas consideradas, independenteme~ 

te da extensão da área física, da localização e 

do número dos estabelecimentos; 

- pouca variabilidade entre fatores corno o clima,a 

terra, os valores e hábitos sócio-culturais e ou 

tros, configurando características gerais seme -

lhantes, não só em relação a municípios de uma 

mesma micro-região, corno entre as regiões geo-e

conômicas do Estado. 

Para a execuçao do trabalho, na medida em que as 

entrevistas abrangeram representantes do pequeno, do médio e 

do grande proprietário pôde-se verificar, em linhas gerais,de 

que maneira estão chegando até eles os benefícios e os incenti 

vos governamentais fornecidos pelas instituições, um dado re

presentativo da atuação conjunta das instituições estudadas. 

Assim, os estabelecimentos visitados abrangeram as 

seguintes categorias: 

- Fazendas 

- Sítios 

- Granjas. 

1.1.2.3.2 - Procedimento utilizado com relação aos órgãos e En 
tidades 

Para esse nível do estudo, foi feita urna relaçãode 

todas as instituições governamentais atuantes no Setor Público 

Agropecuário do Estado, abrangendo Administração Direta e Indi 

reta das esferas estadual e federal, num total de 27 Institui

çoes (7), nos quais foram coletadas informações gerais referen 

(7) Veja-se o Quadro n9 2 - "Estado da Paraíba - Instituições 
Atuantes no Setor Público Agropecuário - 1976". 
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das mes 

1.1.2.4 - Elaboração dos Instrumentos de Coleta de Dados 

Para o registro das informações coletadas nas en

trevistas e observações, foram elaborados 2 (dois) questioná -

rios (8): um, para os órgãos e entidades e outro, para os esta 

belecimentos agropecuários, ambos baseados em um conjunto de 

dados disponiveis através da bibliografia técnica existente e 

informações adicionais de técnicos conhecedores das principais 

caracteristicas da área escolhida . 

1.1.2.4.1 - Critérios adotados para a elaboração dos question~ 
rios 

Com base nas informações colhidas e considerando os 

objetivos últimos do trabalho, foram adotados os seguintes cri 

térios: 

Questionário dos Estabelecimentos Agropecuários 

a) coerência dos dados com os objetivos operacio -

nais propostos para o Estudoi 

b) limitaçio das informações gerais relativas~pro 

dução dos estabelecimentos no ano agricola ante 

rior ~ realização do estudoi e as referentes às 

caracteristicas gerais de funcionamento dos me~ 

mos, a situação 'neles encontrada por ocasião da 

entrevistai 

c) diversificação e detalhamento das informações,o 

suficiente para permitir o conhecimento, em li-

(8) Vide modelos no Anexo. 

, 
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nhas gerais, dos aspectos mais representativos 

das condições sócio-econômicas dos estabeleci

mentos visitados e inferir tendências em seu 

funcionamento global; 

d) flexibilidade e simplicidade dos itens e per

guntas, a fim de permitir a captação dos dados 

e informações·em seus aspectos mais caracterís 

ticos. 

Em decorrência dos objetivos do Estudo, nao se fi 

xaram limites (mínimo e máximo) para o tamanho dos estabeleci 

mentos visitados. Não obstante, para a cate.'gorização das fai 

xas de área representativa do pequeno, médio e grande estabe

lecimento, os municípios foram divididos em 2 (dois) grupos de 

micro-regiões, conforme se observa no Quadro n9 1, à~gina41, .. 
dividindo-se o Estado em duas grandes areas. 

As faixas de tamanho delimitadas para os estabel~ 

cimentos correspondentes aos dois grupos visaram a u'a melhor 

adequação dos dados, uma vez que, de acordo com informaçõesoe 

tidas, os conceitos de tamanho e valor das propriedades variam, 

preponderantemente, em função de sua proximidade da Capitmdo 

Estado, situada na região do litoral. 

Questionário dos órgãos e Entidades 

Foram considerados como de maior objetividade os 

seguintes critérios: 

a) caracterização dos aspectos organizacionais e 

funcionais dos Órgãos e Entidades pesquisados; 

b) possibilidade de identificação do tipo e grau 

das comunicações externas entre as Entidades; 

"' 
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c) possibilidade de identificação da natureza e di 

versificação das atividades técnicas e adminis

trativas; 

d) composição geral dos Recursos Humanos absorvi -

dos pelas instituições. 

1.1.2.4.2 - Caractericação dos instrumentos utilizados 

Questionários (n9 1) - Usado para a coleta de da

dos nos Orgãos e Entidades, envolveu os seguintes 

itens: 

dados gerais de identificação do Orgãoi 

- atividades em realização e seu ordenamento, de 

acordo com critérios básicos de prioridadei 

- atividades desejáveis que o Orgão poderia reali

zar e discriminação dos recursos necessários; 

- discriminação das dificuldades para a realização 

dos objetivos programados e desejados para a Or

ganização; 

- projetos prioritários em realização pela insti -

tuição; 

- estrutura básica da organização e atividades pr~ 

cipais correspondentes às suas unidades compone~ 

tesi 

- outras organizações que colaboram com a institui 

ção e espécie de colaboração; 

- Orgãos e Entidades públicos e privados que rece

bem colaboração e espécie de colaboração; 

, 
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categorias de clientes ou usuários da organiza -

Çaoi 

identificação dos principais problemas referen -

tes aos recursos humanosi 

- fontes principais dos recursos financeiros atuais 

da organização. 

Questionário (n9 2) - Utilizado nas entrevistas com 

os proprietários ou responsáveis pelos estabeleci

mentos agropecuários, incluiu os seguintes tópicos 

e características: 

- dados gerais sobre o estabelecimento; 

- dados específicos sobre tamanho e atividade exer 

cidas; 

- classificação e estimativa do pessoal ocupado nos 

estabelecimentos; 

- destino geográfico imediato dos produtos; 

- categorias básicas de compradores dos produtos; 

- utilização de insumos básicos, máquinas e servi

ços de assistência técnica e respectivos fornece 

dores; 

identificação dos principais problemas e dificul 

dades para o financiamento das propriedades. 

Além dos questionários mencionados, foram utiliza

dos, ainda, os seguintes instrumentos para a coleta de informa 

çoes: 

entrevistas com dirigentes das principais insti

tuições atuantes no setor; 

1 
I 
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- informações adicionais de técnicos envolvidos di 

reta e indiretamente em atividades referentes a 

agropecuária; 

- observações in loco realizadas nos estabelecimen 

tos agropecuários e nas instituições do setor; 

- dados e inferências estatísticos. 

1.1.2.5 - Procedimentos Metodológicos para a Organização e Exe 
cução do Trabalho de Campo 

1.1.2.5.1 - Organização 

A execução do estudo de campo obedeceu a um esque

ma operacional prévio, no qual foram definidas as fases a se

rem concretizadas, as Entidades que iriam colaborar com o tra 

balho, segundo entendimentos prévios e o tipo da colaboração 

pretendida. 

De acordo com o objetivo e a natureza do trabalho 

e conforme metodologia adotada, foi tornada corno ponto de refe

rência, para a escolha dos estabelecimentos agropecuários, ae~ 

trutura fundiária do Estado, com base em informações da Seção 

de Cadastro do INCRA, fornecida pela EMATER/PB (9), antiga 

ANCAR/PB. 

Dessa relação, pôde-se observar a distribuição dos 

imóveis por municípios e micro-regiões, bem corno as classes de 

área física. Assim, foi possível estabelecer as áreas médias 

dos estabelecimentos visitados corno mais representativos das 

categorias de pequenas, médias ou grandes propriedades. Tal 

procedimento foi feito a nível de município, em função do to

tal de imóveis e concentração das classes de área, a fim de se 

conseguir dados mais característicos, a nível de municipio,dos 

estabelecimentos. 

(9) Recadastramento de 1972, emissão 1974. 

, 
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Em consequência, elaborou-se urna tabela em que os 

municípios foram distribuídos em 2 (dois) grupos básicos de 

micro-regiões, observando-se os critérios adotados para a clas 

sificação dos estabelecimentos em pequenas, médias ou grandes 

propriedades (lO). 

Para a coleta de dados e informações nas institui 

ções, através do Questionário n9 1, realizou-se urna reunião 

com os técnicos destacados para o trabalho, quando foram fei

tos esclarecimentos sobre os objetivos e a forma de preenchi

mento. 

1.1.2.5.2 - Entidades colaboradoras do Estudo de Campo 

Na esquematização inicial para a execuçao do tra

balho, obteve-se a colaboração de várias instituições, desta

cando-se: 

a} A Diretoria Estadual do Ministério da Agricul

tura-DEMA-PB, através de assessoramento técni-

co e transporte para o levantamento de 

nas propriedades rurais; 

dados 

b} A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado, por in~ermédio de mais três técnlcos 

que participaram da realização das entrevistas 

e preenchimento dos questionários, com a ajuda 

dos técnicos indicados pela DEMA, e,ainda, da 

coleta adicional de dados estatísticos gerais 

em órgãos sediados na Capital do Estado. 

Obs: As questões relativas aos Itens 2.2 e 2.3 do questionário 
sobre as Instituições foram extraídas do Diagnóstico In~ 
titucional realizado pelo Ministério da Agricultura,1974. 

(lO) Ver Tabela n9 I, à pág. 41. 
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c) A Comissão Estadual de Planejamento Agrícola -

CEPA/PB, cuja participação abrangeu: assessora 

mento técnico nas atividades preliminares de se 

leção de dados estatísticos gerais de produçã~ 

esclarecimentos sobre características geográfi 

cas da região a ser estudada e informações adi 

cionais sobre comportamentos e atitudes refe -

rentes aos recursos humanos vinculados à agro

pecuária da região, além da ajuda material e 

bibliográfica necessária; 

d) A Empresa Estadual de Assistência Técnica e Ex 

tensão Rural-EMATER contribuiu de forma rele -

vante no fornecimento de informações adicionais, 

para a seleção dos municípios mais representa

tivos a serem percorridos e na identificação 

dos respectivos produtos básicos; com informa 

ções complementares sobre características geo 

gráficas, técnicas e sociais da região; e atra 

vés dos extensionistas e técnicos sediados nos 

Escritórios locais e regionais de todos os mu

nicípios percorridos, nos trabalhos locais de 

identificação dos estabelecimentos agropecuá -

rios e nas entrevistas com os agropecuaristas 

e fornecimento de informações específicas so

bre seus comportamentos; 

e) A Assessoria de Organização e Métodos-SUPLAN I 
/MA. Através dessa Assessoria do Ministérioda 

Agricultura, o trabalho tornou-se viável, ob

tendo-se orientação e assistência técnica e a

juda material para execução do trabalho no Es

tado. 

, 
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1.1.2.5.3 - Execução do trabalho 

A execuçao dos trabalhos a nível de campo foi con

cretizada através dos seguintes procedimentos: 

a) em cada município percorrido, os estabelecimen-. 

tos agropecuários visitados foram escolhidos em 

função de: 

localização dentro da área do município, ain

da que parte da propriedade pudesse se esten

der para a área do município vizinho; 

- existência de atividades·agropecuárias prepo~ 

derantemente para fins de comercialização; 

- enquadramento, observado o limite de 6 (seis) 

estabelecimentos por município, em uma das 3 

(três) faixas de tamanho estabelecidas para~ 

quenas, médias e grandes propriedades; 

b) as visitas a cada estabelecimento foram feitas 

pela autora acompanhada pelo técnico designado 

pela DEMA/PB e pelo extensionista ou técnico do 

escritório local da EMATER/PB. Tal fato permi 

tiu u'a melhor e mais rápida aproximação com os 

agropecuaristas, devido à natureza das ativida

des exercidas pelos extensionistas e à sua fami 

liaridade com os problemas e hábitos daqueles; 

c) na aplicação dos questionários, a formulação das 

perguntas e questões, na medida em que a situa

ção assim o exigia, ia sendo adaptada, pelastéc 

nicos presentes, à terminologia e peculiarida -

des da cultura local. 
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Na prática, o fornecimento das informações e dados 

solici tados mui tas vezes dependeu de um esclarecimento sobre os 

objetivos do trabalho e de uma garantia da ausência de implic~ 

ções com o imposto de renda e com os aspectos políticos e adm~ 

nistrativos relacionados a cadastramento e tributação fundiária. 

Com relação ao levantamento nas instituições, a re 

lati va complexidade dos dados, ausência de estatísticas e as di 

ficuldades para sua obtenção exigiram maior tempo para seu pre 

enchimento. Os técnicos encarregados dessa tarefa mantiveram , 

preliminarmente, entendimentos com os dirigentes,pxesbmdo-lhes 

esclarecimentos sobre os objetivos e os itens constantes do 

questionário. Em consequência, ficou decidido que o preenchi -

mento dos mesmos poderia ser feito pela própria Instituição,a~ 

pliando-se o prazo para sua devolução. Os técnicos prestaram o 

assessoramento necessário, quando solicitados. 

O número de entrevistas realizadas com agropecuadS 

tas atingiu a 81 (oitenta e um). 

Com relação às instituições, foram devolvidos, par 

cialmente preenchidos, 7 (sete) questionários referentes à es

fera estadual e 11 (onze) relativos à esfera federal. 

Contudo, a limitação dos dados fornecidos levou a 

um "corte" na área estudada, restringindo-se o estudo e a aná

lise aos órgãos da esfera estadual do governo. Dessa forma, os 

dados referentes às instituições da esfera federal foram consi 

derados com restrições e de forma subsidiária. 

1.1.2.6 - Apuração e Sistematização dos Dados 

Os trabalhos de apuraçao, classificação e sistema

tização das informações colhidas foram realizados pela auto-
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ra, com ajuda de dois técnicos de planejamento e sob orienta

çao de um técnico de nível superior em Estatística. 

Considerando o número limitado de questionários e 

a natureza das informações registradas, toda a apuração foi 

feita manualmente. 

-Isso permitiu verificar antecipadamente a coeren-

cia dos dados e orientar os passos posteriores para sua siste 

matização e tabulação. 

Os procedimentos usados para a apuraçao, sistema

tização e tabulação consistiram em: 

A - Estabelecimentos agropecuários: 

- Apuração dos dados tornando corno ponto de re 

ferência básico o tamanho das propriedades. 

Daí terem sido adotados os seguintes proce

dimentos: 

a) primeiramente, os questionários foram sepa 

rados em 3 (três) grupos, de acordo com as 

três faixas de tamanho adotadas (pequeno , 

médio e grande estabelecimento); 

b) posteriormente, utilizando-se de folhas a

vulsas contendo traçados adequados aos da 

dos obtidos para cada pergunta ou i tem, pro 

cedeu-se à contagem e ao registro das fre 

quências apuradas, questionário por ques -

tionário. 

Esse procedimento foi utilizado para cada um dos 

3 (três) grupos, totalizando a frequência verificada por cate 

goria de dados, segundo o tamanho do estabelecimento, para to 

do o Estado: 
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c) após a apuraçao de todos os itens nas follEs 

avulsas, os totais obtidos por categoria de 

informação foram transportados para quadros 

e tabelas, para efeito de análise, compara

çao e interpretação. 

B - 6rgãos e Entidades: 

- Com relação aos 6rgãos e Entidades procedeu-

-se da seguinte forma: 

a) fez-se urna leitura preliminar dos questioná 

rios, visando a urna triagem dos dados, para 

efeito de análise global, quando alguns i

tens foram abandonados devido à escassez e 

inconsistência das informações; 

b) posteriormente, foram codificados os itens 

referentes às questões mais abertas, para e 

feito de apuração e sistematização; 

c) a seguir, elaboraram-se tabelas específicas 

para cada subitem do questionário, proceden 

do-se à sua apuraçao e consolidação por ca

tegoria de dados. 

1.1.2.7 - Análise e Interpretação dos Dados e Informações 

Numa primeira fase, fez-se a interpretação, em se 

parado, dos dois estudos de campo, procurando-se verificar a 

coerência interna de funcionamento de cada urna das áreas estu 

dadas, bem corno seus problemas e características próprias. Em 

seguida, procedeu-se a urna análise correlacionaI das duas áreas 

através da comparação de variáveis consideradas fundamentaisE§ 

ra os objetivos deste Estudo. Finalmente, após o conhecimento 
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das linhas gerais do quadro real encontrado e suas tendências, 

e baseando-se nos princípios da política governamental para o 

setor, foi elaborado o Modelo Operativo para o Setor Públicoda 

Agropecuária do Estado da Paraíba, cuja apresentação e desen -

volvimento são feitos no Capítulo 3, desta Monografia. 



CAPiTULO 2 

SITUAÇÃO ATUAL DO SETOR POBLICO AGR1COLA 

DO ESTADO DA PARA1BA 
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2.1 - O SETOR AGROPECUÂRIO DO ESTADO 

2.1.1 - Aspectos Gerais 

A Paraíba, um dos nove Estados integrantes da Re

gião Nordeste do País, ocupa uma área de 56.372 km2 , distribuí 

dos em 12 micro-regiões homogênas, de acordo com a classifica

çao do IBGE (1). Desse total, cerca de 97,6% estão incluídos 

na Região do Polígono das Secas, apesar de apenas 79% do total 

serem atingidos de forma constante pela instabilidade periódi

ca na distribuição das chuvas (2). 

Sua população total, segundo a Sinopse preliminar 

do Censo Demográficoj1970, era de 2.445.419 pessoas, das quais 

58,3% se localizavam na área rural. 

DO ponto de vista de sua economia, as atividades do 

setor agrícola desempenham um papel fundamental, contribuindo 

de forma expressiva para a formação da renda interna do Estado, 

apesar das oscilações de caráter climático que a afetam perio-

-dicamente e dos esforços que vem sendo despendidos pela econo-

mia, no sentido de se desenvolver sua base industrial. 

(1) 

(2) 

In "Análise do Setor Agrícola da paraíba" - Pesquisa sobre 
a rentabilidade dos Estabelecimentos Agrícolas e Aspectos 
Econômicos dos Sistemas de Arrendamento e Parceria da Terra. 
ELC-Eletroconsult do Brasil Ltda.Rua Rego Freitas,289- são 
Paulo. Rua Don Manoel da Costa,323 -Recife PAR-B-D-933i jul/í4 • 
C<NJUNI'URA AGR1COIA PARAIBANA, Diagnóstico e Proposições de PoÉ
ticas e Progrªmas- Comissão Est.de Planej.Agrícola da Para 
iba- CEPA, Joao Pessoa, 1973. 
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No período de 1960/69 a agricultura contribuiu com 

u'a média de 54% para a formação da renda estadual (3), sendo 

que, já em 1976, esse setor ainda permaneceu com um expressivo 

percentual de 46% para a formação da renda interna do Estado (4). 

Em termos esquemáticos o setor agropecuário pode 

ser visualizado através de algumas variáveis básicas. Para e

feitos deste trabalho selecionaram-se as que são descritas a 

seguir. 

2.1.2 - Estrutura Fundiária 

De acordo com o recadastramento de 1972, realizado 

pelo INCRA emitido em 1974 (5), havia no Estado um total de 

112.115 imóveis, dos quais 84,9% situavam-se na faixa de O a 50 

hectares. Destes, 53,6% não atingiam a 10 ha e um total de 

509 propriedades dispunha de mais de 1.000 hectares. 

Essa distribuição, grosso modo, sugere a comprova

çao do fenômeno da "minifundização ll constante que se processa 

na área agrícola, particularmente tomando-se por base que o mó 

dulo médio estabelecido pelo IBGE para o Nordeste é de 50 ha 

para uma família. 

o regime de posse da terra, por certo, é um dos fa 

tores que explicam o nível de desempenho do Setor Agricola,pois 

(3) "Plano Anual de produção e Abastecimento - Paraíba, 1976"
- Comissão Estadual de Planejamento Agricola-CEPA/PB, João 
Pessoal, 1975. 

(4) "Economia Paraibana: Análise Conjuntural ll
, nQ 6, Ano/1976. 

(5) Dados trabalhados pela EMATER-PB obtidos na Seção de Cadas 
tro do INCRA, recadastramento de 1972, emissão em 1974. 
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determina os estratos sociais no meio rural e suas 

de produção. 

relações 

Não obstante, deve-se considerar a relatividade dos 

conceitos de minifúndio e latifúndio, já que suas influências 

decorrem, ainda, da conjugação de variáveis mais amplas que 

configuram o ambiente econômico, cultural e outros. 

A grande variabilidade das dimensões das propried~ 

des rurais e seu nível de produtividade se reflete nQma gama. 

variada de categorias sociais de sua população, resultando nu 

ma classificação sempre mutável que varia segundo o tipo de ex 

ploração da terra. Por exemplo, os "arrendatários" que muitas 

vezes significam I' parceiros" ou mesmo "rendeiros" de pequenos 

estabelecimentos familiares. Existe o grupo dos "assalariados 

permanentes", os proprietários familiares e vários outros que, 

em resumo, surgem do cruzamento dos tipos básicos citados. Uma 

análise de tais aspectos, embora fundamental para o conhecimen 

to das relações de produção e da estratificação social existen 

te, foge aos objetivos deste trabalho. 

2.1.3 - Composição Geral do Setor e Missão Básica de suas Ins

tituições 

o Setor Agropecuário do Estado, conforme se obser

va no Quadro n9 2, adiante, é composto por um conjunto de ór

gãos e entidades federais, regionais, estaduais e instituições 

do setor privado com características bastante diferenciadas em 

termos de estruturas orgânicas, tecnologias e culturas. 

Na área do Setor Público Agropecuário predomina a 

atuação de entidades vinculadas ao Governo Federal, destacando 

-se as pertencentes direta ou indiretamente ao Ministério da 

Agricultura. 
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QUADRO NQ 2 

Esfera federal 

A - MINISTrRIO DA AGRICULTURA (Adm. Direta): 
1 - DEMA - Diretoria Estadual do Ministério da Agricultu~a 

B - MINISTrRIO DA AGRICULTURA (Represent. da Adm.Ind~1 
2 - BNCC - Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A 
3 - EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
4 - EMBRATER - Empresa Brasileira de Assistencia Técnica e 

Extensão Rural 
5 - CfP - Comissão de financiamento da Produção 

Esfera Estadual 
Instituições 

Especiais 

A - SECRETARIA DA AGRICULTURAIL CEPA-Comissão Est~ 
dual de Planejamen 
to Agrícola E ABASTECIMENTO 

1 (Adm. Direta) 
B - SECRETARIA DA AGRICULTURA 

F. ABASTECIMENTO (Adm. Ind.) 

~ SAELPA - Sociedade 
de Eletrificação Rl-f 
ral do Estado da 
Paraíba 

6 - INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma , . 
grar~a 

2 - CIDAGRO - Companhia Int~l~ BEP _ Banco do Es 
AI grada de Desenvolvimento ta do da Paraíba , . 

Agropecuar~o 
7 -
B -
9 -

10 ~ 
11 -

CIBRAZEM - Companhia Brasileira de Armazenamento 
IBDf - Instituto Brasileiro de Desenvolv. florestal 
COBAL - Companhia Brasileira de Alimentos 
SUNAB - Superintendencia Nacional do Abastecimento 
SUDEPE - Superintendencia do Desenvolvimento da Pesca 

C - MINISTrRIO DO INTERIOR 

12 - DNOCS - Departamento Nacional deObras contra as Sêcas 
13 - DNOS - Departamento Nacional de Obras de Saneamento 
14 - SUDENE - Superintendencia do Desenvolvimento do Nord. 
15 - BNB - Banco do Nordeste do Brasil 

O - MINISTrRIO DA INDdsTRIA E DO COMrRCIO 

16 - IAA - Instituto do Açúcar e do ~lcool 
17 - IBC - Instituto Brasileiro do Café 

E - MINISTrRIO DA fAZENDA 

18 - BB - Banco do Brasil S.A. 

f - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REP~a 

19 - IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica 

fONTE: Comissão Estadual de Planejamento Agrícola - CEPA 

3 - CEASA-PB - Centrais de 
bastecimento da Paraíba 

~I~ INfAOL - Instituto 
Nacional de fomen 

4 - EMATER-PB - Empresa Est~ 
dual de Assistencia Técni 
ca e Extensão Rural 

to de Oleaginosas-

U1 
co 
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2.1.3.1 - Instituições da Esfera Estadual 

(6) 
(7) 

a) Secretaria da Agricultura e Abastecimento-SAA. 

Corno principal Instituição do Governo Estadual 

para o Setor, a ela compete a realização da ma!. 

or parte dos programas governamentais. 

- Sua estrutura organizacional atual, de acor

do com o organograma da página seguinte, a

brange 3 (três) departamentos voltados para 

a condução de programas técnicos e um depar

tamento de administração, englobando o con -

junto das atividades-meio da Secretaria; 

- Entretanto, a essa estrutura criada pelo De 

creto n9 6.086, de 09 de janeiro de 1974, su 

perpoem-se, de maneira ainda não oficializa

da, algumas coordenadorias destinadas à rea

lização de programas considerados prioritá -

rios pela sua Direção Superior (6). 

- As principais atividades atualmente em reali 

zação pela Secretaria, por ordem de importân 

cia, são: la.) Planejamento Agrícola; 2a.)Pe~ 

quisa_e experimentação (7); 3a.) Apoio ao PO 

LONORDESTE; 4a.) Produção de sementes e mu

das; 5a.) Cooperativismo i 6a.) promoção agr~ 

pecuáriai 7a.} Padronização e classificação 

de produtos; 10a.) Modernização administra

tiva. 

Vinculadas à Secretaria, funcionam as segui~ 

tes entidades: 

Veja-se o Quadro n9 01, do Anexo. 
Transitoriamente. Esta atividade será transferida à E~pr~ 
sa Estadual de Pesquisa Agropecuária,cuja criação estaRre 
vista pelo Governo do Estado. 



ESTADO [IA PARAíBA - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABA STECIM E NTO 

, 
(OIICAIIOCRAHA ATUAL COHPOSTO COM 

IAS[ la O[CRETO 6.068 DE 09 DE 

.lAll[IRO DI: 1914) 

SECo J:IÁlISE ESTAT. E 

PRot. DADOS 

SERVo LABORATORIOS DE 

flBRAS E SE/lENTES 

CHEFIAS DE ZD:iAS AGRI 
C~LAS 

FAZENDA VELUDO 

FAZENDA PEIIOCNCIA 

CAi·PO O~ FRUTI CULTUItA 

TROP. HA~GASE IRA 

DIYISA? DE PROOUÇ~O E CL~ 

SIF. DE PROD. YEGETAIS 

HORTO 5 !I~ES LOPES 

I f.R! GAÇJ.O E DR~ 

.1 SEC. ESTCOOS DE SOLOS 

SERV. DE FR(I::oçA~ AI~RQ 

PECU:'R IA 

StRV. DE A:;~.L fS[s E CC!i. 

TCS DE p~~D. Ar,~CP. 

SERV. D~ O~:,S E AÇ!,! 

OAGOI 

SECRETAAIO 

PROCURADORIA JURIOICA !---4----l ASSESSORI~ DE PLA.~EJA
~'[HTO E COOROENAÇ~u 

CIiEFIAS Cf CEIiTROS DE 

SUP. VETERIrIÁRIA 

POSTOS DE YACINAÇAO ~ 
NII'AL 

LABORATORIO 0, BIOLOG. 

DInSAO DE P[SQUISA EEXPER. 

DE EXPOS. ~ 

SEÇM DE ES,UOOS E PL~ 

rl~JA:1ENTO 

SEÇM DE ESTATlsnCA 

E rr:FOR:·~"'.~ 

OIVISr.O DE FOrlE;;rO AO 

.. : 

... .; .. 

~o. 

S~~V. DE PESSr.;L 

SEC.- OE EXí'EiJ. , c.'! 
::U:l!c~,~a 

DIYISAo DE ORçAl:E~Ta E 

r'A:,çAS 

SECo DE COSTAdlpC~"f 

SERV. DE lICITAC~O 

CO:·:P~AS 

DlYlS~D DE OFICIMS 

SECo DE SERVo GERAIS 

SECo l~ATORES. ':,!;Q'-I~.~S 

f 1'~~lrr'E~TOS 

SECo DE CA~PI~Hr.R:A 

SECo O[ Y[ 1CULOS 
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b) Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrope -

cuário-CIDAGRO, sociedade de economia mista ten 

do por funções básicas: 

- revenda de insumos destinados à agricultura 

máquinas e implementos agrícolas; 

prestação de serviços de mecanização agrícola 

e engenharia rural; 

- armazenagem e comercialização de produtos a

gropecuários, inclusive prestando assistência 

às cooperativas, no sentido de proporcionar ~ 

centivos e condições para a coleta, padroniza 

ção, transporte, classificação, embalagem e 

informações de mercado de produtos agrícolas 

regionais. 

c) CEASA-PB--- Soci~dade de economia mista, integr<3E 

te do Sistema Nacional de Abastecimento, atuan

do no Setor no sentido de: 

- reduzir custos diretos da comercialização a

grícola; 

reduzir os custos indiretos das organizações 

que operam no comércio da distribuição; 

- oferecer meios nece~~ários para a melhoria da 

qualidade dos produtos alimentícios; 

- propici'àr condições para a dinamização do si.ê, 

tema de informações de mercado; 

- reduzir os custos dos serviços da comerciali

zaçao; 

- reduzir a flutuação da oferta dos produtos a

grícolas; 
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- propiciar melhoria na apresentação dos produ

tos, por meio de uma política de padroniza

çao, classificação e embalagem. 

d) EMATER-PB - Empresa Pública, integrando atual -

mente o Sistema Nacional de Assistência Técnica 

e Extensão Rural comandado pela EMBRATER, tem 

por funções básicas: 

- o desenvolvimento tecnológico de culturas; 

- o desenvolvimento tecnológico de empresas; 

- bem-estar social; 

- projetos especiais (ensaios de adubação, coo

perativismo, projeto integrado de colonizaçã~ 

projeto de irrigação); 

- Programa Especial de Pesca Artezanal-PESCART; 

- atividades complementares; 

- treinamento de pessoal. 

e) Comissão Estadual de Planejamento Agrícola-CEP~ 

-PB. Essa comissão vem funcionando através de 

convênio interministerial (Ministério da Agri -

cultura e Ministério do Interior) e com a parti 

cipação do Governo Estadual, tendo por incumbên 

cia realizar o planejamento agrícOla. 

Obs.: Presentemente encontra-se em fase de criação 

a Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária

-EMEPA, destinada a integrar o sistema de pe~ 

quisa comandado pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária-Er.1BRAPA, a nível nacio 

nal. 
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2.1.3.2 - Instituições da Esfera Federal 

As instituições pertencentes ao Governo Federal e

xercem um papel de relevo, promovendo e executando serviços, 

tendo em vista dinamizar o desenvolvimento global do Setor. 

tuições: 

A esfera federal é integrada pelas seguintes insti 

a) Ministério da Agricultura. Seus Departamentos 

Nacionais desempenham suas funções através de 

grupos executivos integrantes da estrutura da 

Diretoria Estadual do Ministério da Agricultur~ 

-DEMA. 

Ainda no âmbito do Ministério da Agricultura a

tuam os repr~sentantes da sua Administração In 

direta: 

a.l) Banco Nacional de Crédito Cooperativo S.A

-BNCCi 

a.2) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá

ria-EMBRAPAi 

a.3) Empresa Brasileira de Assistência Técnica 

e Extensão Rural-EMBRATERi 

a. 4) Comissão de Financiamento da Produção-CFP; 

a.S) Instituto Nacional de Colonização e Refor

ma Agrária-INCRAi 

a.6) Companhia Brasileira de Arrnazenamento

-CIBRAZEMi 

a.7) Instituto Brasileiro de DesenvolvimentoFlo 

restal-IBDFi 
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a.8) Companhia Brasileira de Alimentos-COBALi 

a.9) Superintendência Nacional de Abastecimen 

to-SUNABi 

a.IO) Superintendência do Desenvolvimento da Pes 

ca-SUDEPEi 

b) O'Ministério do Interior atua no Estado através 

dos seguintes órgãos: 

b.l) Departamento Nacional de Obras contra as 

Secas-DNOCSi 

b.2) Departamento Nacional de Obras de Saneamen 

to-DNOSi 

b.3) Superintendência do Desenvolvimento do Nor 

deste-SUDENEi 

b.4) Banco do Nordeste do Brasil-BNBi 

c) O Ministério da Indústria e do Comércio 

através de: 

c.l) Instituto do Açúcar e do Ãlcool-IAAi 

c.2) Instituto Brasileiro do Café-IBCi 

opera 

d) O Ministério da Fazenda também exerce uma fun

ção de grande relevância no setor através das a 

gências do Banco do Brasil S.A., que lhe é vin

culadoi 

e) A Secretaria de Planejamento da Presidência da 

RepÚblica-SEPLAN atua através da Fundação Insti 

tuto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE. 
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2.1.3.3 - Instituições do Setor Privado 

Complementando o desempenho dos órgãos e entidades 

públicas, atuam, de formas diferenciadas, as instituições per

tencentes a vários segmentos da esfera privada, representados, 

basicamente, pelas instituições do sistema bancário, cooperati 

vas, universidade e empresas. Algumas dessas, com atuação de 

âmbito regional e nacional, como é o caso do Banco do Nordeste 

do Brasil-BNB, do Instituto Nordestino para o Fomento de Algo

dão e Oleaginosas-INFAOL e da Associação Nacional de Difusão de 

Adubos-ANDA. 

2.1.4 - Instrumentos de politicas Agricolas e Programas Bási
cos em Execução 

Uma visão superficial do funcionamento atual do Se 

tor Agropecuário no Estado pode ser obtida através da identifi 

cação de suas politicas e programas básicos em execução. No mQ 

mento, as atividades agropecuárias se desenvolvem de acordo com 

as seguintes politicas e áreas programáticas: 

2.1.4.1 - Desenvolvimento Tecnológico 

Incluidas nesta categoria encontram-se as seguin

tes áreas programáticas: 

a) Pesquisa e experimentação agropecuárias envol -

vendo o trabalho dos seguintes órgãos e entida

des: Secretaria da Agricultura e Abastecimento

-SAA, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá 

ria-EMBRAPA, Instituto de Pesquisas Agronômi -

cas do Nordeste-IPEANE, DepartamentoNacional 

de Obras contra as Secas-DNOCS, Escola de AgrQ 

nomia da Universidade Federal da Paraiba-UFPB e 

Empresa Estadual de Assistência Técnica e Exten 

são Rural-EMATER-PB. 

l 
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Os trabalhos realizados sao orientados para cu! 

turas de maior expressão econômica para o Esta

do e abrangem: programas experimentais com cul

turas específicas, adubação e melhoramento gené 

tico, irrigação, métodos de cultivo, fitossani

dade e forragicultura, entre outros. 

Nesse contexto sobressai a EMBRAPA, empresa fe

deral criada para assumir o controle e a coorde 

naçao de todas as atividades de pesquisa. 

b) Mecanização Agrícola. A execuçao dos serviços 

de motomecanização está sob a responsabilidade 

da Companhia Integrada de DE"3envolvimento Agro

pecuário-CIDAGRO. Seu trabalho relativo a meca 

nização consiste no aluguel de máquinas e impl~ 

mentos aos agricultores, para preparo do solo. 

c) Insumos Modernos. O abastecimento de insumos ao 

Setor Agropecuário é realizado, basicamente, p~ 

la CIDAGRO, através de suas agências espalhadas 

por todo o Estado e pela Diretoria do Ministé -

rio da Agricultura-DEMA. 

d) Corretivos e Fertilizantes. Esses serviços nao 

têm a participação direta dos 6rgãos pfiblicos . 

A difusão do uso de corretivos e fertilizantes 

é coordenada pela Associação Nacional de Difusão 

de Adubos, com o apoio da Secretaria da Agricu! 

tura e Abastecimento, a DEMA e a EMATER que é o 

órgão executor desse programa. 

e) Sementes e Mudas Melhoradas. Esse programa en

volve a produção de sementes e mudas melhoradas 

e a multiplicação de sementes de potencial gen~ 



67. 

tico selecionado. Suas atividades sao realiza

das pelo Ministério da Agricultura-DEMA, Secre

taria da Agricultura e Abastecimento, o INFAOL 

e o IPEANE. O Ministério da Agricultura, além 

das atividades de produção através de suas ba

ses físicas, faz a análise de sementes e a fis 

calização do comércio. O IPEANE produz semen

tes genéticas de alguns produtos como algodão e 

milho. Através de convênio com a Secretaria da 

Agricultura, a SUDENE também participa da prod~ 

ção de sementes de algodão arbóreo. Para atuar 

especificamente nessa área, encontra-se em fase 

de organização e implantação o Projeto Estadual 

de Produção de Sementes, de acordo com os obje

tivos do Plano Nacional de Sementes e Mudas-PLA 

NASEM. 

f) Extensão Rural e Assistência Técnica. Envolvi

dos nesses programas encontram-se as seguintes 

instituições: a Empresa Estadual de Assistência 

Técnica e Extensão Rural-EMATER-PB, a Diretoria 

Estadual do Ministério da Agricultura-DEMA, a 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento-SAA e 

a Sociedade P~ônima de Eletrificação da paraí

ba-SAELPA. 

A Assistência Técnica e a extensão fornecidas pela 

EMATER abrangem o fornecimento de informações técnicas aos pro 

dutores, no sentido de aumentar a rentabilidade das principais 

culturas. Essas informações se relacionam, basicamente, com o 

uso de adubos químicos e orgânicos, sementes e mudas selecion~ 

das, plantio e trato culturais, combate a pragas e doenças, e 

outras atividades de caráter educativo e social, comoobjetivo 

último de imprimir ao processo produtivo características de e

conomia de mercado. Os efeitos dessas atividades, porém, têm 

, 
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um alcance muito parcial tendo em vista o reduzido número de 

técnicos para atender a um grande número de agricultores. 

2.1.4.2 - Comercialização e Abastecimento 

a) Abastecimento. Programa destinado a regulari -

zar o processo de abastecimento de gêneros ali

mentícios à população do Estado. Âs Centrais de 

Abastecimento compete atuar na comercialização 

dos produtos hortifrutigranjeiros, reduzindo o 

número de intermediários e regularizando o pro 

cesso de abastecimento. 

A Companhia Brasileira de Alimentos-COBAL, 

gao vinculado ao Ministério da Agricultura, 

-or-

a-

tua na manutenção de estoques reguladoresdomer 

cado, controlando o abastecimento com relação à 

oferta de alimentos e à estabilização dos seus 

preços. 

As atividades de fiscalização e controle merca

dorias são exercidas pela Superintendência Na

cional de Abastecimento-SUNAB, entidade também 

vinculada ao Ministério da Agricultura. Este prE 

grama é prejudicado pela incipiente infra-estru 

tura destinada ao processo de comercialização. 

A precariedade dessa infra-estrutura, somam-se 

mais dois tipos de problema: a falta de organi

zação e associação dos produtores e a escassez 

de recursos. Tal situação favorece a atuaçãode 

terceiros que assumem o transporte dos produtos 

encarecendo, assim, os seus custos. 
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b) Armazenamento. A Companhia Brasileira de Arma

zenamento-CIBRAZEM, órgão da administração indi 

reta do Ministério da Agricultura, desenvolve ~ 

tividades voltadas para a estocagem dos pIOdutos 

agrícolas, provenientes diretamente do produtor 

ou através da Comissão de Financiamento da Pro

dução-CFP. A CIDAGRO participa da infra-estru

tura de armazenagem, colocando à disposição da 

CIBRAZEM sua rede de armazéns em mais de trinta 

municípios. No entanto, o número irrisório de 

unidades armazenadoras, além de sua localização 

nem sempre estar nas áreas de convergência da 

produção, impede que as colheitas possam ser es 

tocadas em função de um programa de estoques re 

guladores e de garantia de preços ao produtor . 

c) Cooperativismo Rural. Na esfera do Governo Es

tadual atua a Secretaria de Agricultura e Abas

tecimento, através de seu Departamento de Assis 

tência ao Cooperativismo, e da EMATER. Os ser 

viços incluídos neste programa referem-seapre~ 

tação de assessoramento técnico-contábil, refoE 

mas de estatutos, implantação de cooperativas , 

assistência relativa ao setor de comercializa -

ção e crédito rural orientado. 

Em 1975, das 59 cooperativas existentes no Estado, 

20 (vinte) funcionavam regularmente e 10 (dez) apresentavam um 

funcionamento precário, em função da escassez de recursos fi

nanceiros e técnicos (8). 

(8) Comissão Estadual de Planejamento Agrícola-CEPA, "Plano A
nual de Produção e Abastecimento da Paraíba, 1976", João 
Pessoa, PB, 1975, pág. 101. 
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Na esfera federal, atuam, ainda neste programa, o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA e a 

SUDENE. 

o espírito de associativismo e organização rural 

porém é demasiado débil no Estado, criando grandes barreiras a 

uma mudança nas relações de produção e comercialização do meio 

rural. 

2.1.4.3 - política Econômico-Financeira 

a) Crédito Rural. Atuam na execuçao da política de 

crédito agrícola as agências bancárias do Banco 

do Brasil S.A.-BB, Banco do Nordeste do Brasil 

S.A.-BNB, Banco do Estado da Paraíba S.A.-BEP 

e Banco Nacional de Crédito Cooperativo-BNCC. ~ 

lém destes, atua a EMATER no que se refere à e

laboração de projetos de financiamento e assis

tência técnica às atividades financiadas. 

Apesar de, teoricamente, o crédito agrícola consti 

tuir-se num instrumento fundamental para o desenvolvimento das 

atividades agropecuárias, os mecanismos e normas que o orientam, 

na prática, frustram sensivelmente o atendimento de seus obje

tivos, impedindo o acesso de um vasto contingente de agropecua 

ristas aos benefícios por ele concedidos. 

Tomando por base a análise procedida pela CEPA-PB 

em seu "Plano Anual de produção e Abastecimento - paraSba/1976", 

entre os problemas existentes, podem ser destacados os seguintes 

aspectos básicos: 

1) "O maior volume do crédito agrícola fica concen 

trado nos municípios - sede das agências bancá-, 
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rias e seus circunvizinhos" (9). Como essas são 

em número reduzido e distantes da maioria das 

propriedades, ocorre que "a demanda real se dis 

tancia muito da demanda potencial" (10); 

2) as precauçoes de que o agente financeiro se re 

veste em relação à amortização do empréstimo 

contraído, dificultando o acesso à propriedade. 

Pois, tanto para o crédito fundiário quanto pa 

ra o de investimentos de infra-estrutura, a g~ 

rantia real é a própria terra. Desse modo, "es 

tando o imóvel já empenhado para garantir o em

préstimo fundiário, fica claro que o proprietá

r10 está impossibilitado de levantar novo em

préstimo para a infra-estrutura mínima necessá

ria à exploração da terra" (11): 

3) a elevada taxa de juros para o crédito fundiádo 

(12% ao ano), superior à do capital de trabalho 

(7% ao ano), desestimulando o acesso à proprie

dade rural e agravando os compromissos do mutuá 

rio, não permite uma utilização adequada do fa

tor terra. 

Diante desse quadro, observa-se uma prática muito 

difundida entre os agropecuaristas, denominada "compra na fo

lha". Esse fato foi observado durante a coleta de dados nos 

estabelecimentos rurais, quando a maioria dos declarantes afir 

mou vender periodicamente sua safra, ainda "na folha", para in 

termediários ou para usinas e fábricas. 

(9) Idem, pág. 104. 

(10) Idem, pág. 112. 

(11) Idem, pág. 108. 
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b) Preços Mínimos. A política de preços mínimos 

tem suas normas estabelecidas pela Comissão de 

Financiamento da Produção-CFP. Como agente fi 

nanceiro do Governo Federal, o Banco do Brasil 

S.A. executa as operações referentes à garantia 

dos preços. Integrando o funcionamento desse 

programa a CIBRAZEM fornece a sua rede de arma 

zen agem para os produtos beneficiados, competi~ 

do à DEMA a classificação desses produtos. 

Também a operacionalização da política de preços mí 

nimos se depara com vários entraves relacionados com as defici 

ências da rede de armazenamento (número reduzido de uriidades , 

pequena capacidade de estocagem, altos custos de operação, lo 

calização inadequada, etc.), com a estrutura fundiária, difi -

culdades de transporte e outros. Em consequência seus princi

pais beneficiá:_rios são os grandes produtores e os intermediários. 

2.1.4.4 - Fiscalização e Controle 

a) Padronização, Classificação e Inspeção. Os ser 

viços relacionados a este programa são realiz~ 

dos pela DEMA através de seus Grupos Executivos 

de Economia Agrícola e Comercialização-GEACO, 

Grupo Executivo de Inspeção de Produtos de Ori 

gem Animal-GEIPOA, Grupo Executivo da Produção 

Animal-GEPA e Grupo Executivo da Produção Vege

tal-GEPV. Tais atividades são exercidas em ca

ráter precário, devido à carência de recursoshu 

manos e financeiros, incidindo tanto sobre os 

estabelecimentos industrializadores de produtos 

como diretamente sobre os produtos, notadamente 

sobre os de maior consumo e os a serem exportados. 



73. 

b) Defesa Sanitária Vegetal e Animal. As ativida 

des deste programa são realizadas pela Secreta 

ria de Agricultura, através de seus Postos de 

Defesa Animal e pela Diretoria do Ministério da 

Agricultura através dos Grupos Executivos de 

Produção Vegetal e Animal (GEPV e GEPA). Visam 

ao controle de doenças e pragas, através de a

ções profiláticas, diagnósticos, vacinação, o

rientação de medidas sanitárias específicas, 

etc., às lavouras e aos rebanhos. 

2.1.4.5 - Infra-estrutura Agrícola 

a) Irrigação e Drenagem. O Departamento Nacional 

de Obras contra as Secas-DNOCS e o Departamen

to Nacional de Obras de Saneamento-DNOS são os - --orgaos que atuam neste programa. Ao primeiro 

est-ao vinculadas as atividades de construção 

e conservação de açudes e também a implantação 

de projetos de irrigação nas bacias dos açudes 

públicos. O DNOS atua na drenagem das bacias 

de rios, objetivando a recuperação de áreasdes 

tinadas ao cultivo. 

b) Eletrificação Rural. Programa a cargo da &ci~ 

dade Anônima de Eletrificação da Paraíba-~A 

concessionária estadual para o fornecimento de 

energia elétrica para o meio rural, principal

mente junto às cooperativas. Na implantação 

dos projetos de eletrificação colaboram a SAA 

e a DEMA. Os benefícios deste programa ainda 

sao muito restritos, pois até julho de 1974, ~ 

penas 2,56% dos estabelecimentos rurais do Es

tado encontravam-se eletrificados (12). 

(12) Op.cit. pág. 80. 
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c) Poços e Açudagem. Os trabalhos a poços e açu 

dagem são desenvolvidos pelo DNOCS, DEMA, SAA 

e pela Companhia Nordestina de Sondagens e. Per 

furações-CONESP. O DNOCS atua principalmente 

na perfuração e aparelhamento de poços públi 

cos e particulares de média açudagem. A SAA 

opera na construção e recuperação de pequenos 

e médios açudes. A CONESP atua na perfuração 

e aparelhamento de poços particulares. As at! 

vidades deste programa se caracterizam por uma 

limitação de seus benefícios às pequenas áreas 

circundantes dos açudes. Estes são dispersos 

e em pequeno número, não atendendo às necessi 

dades das áreas irrigáveis existentes. 

d) Estradas Vicinais. Este programa refere-se à 

construção de estradas de acesso às propried~ 

des, melhorando a comunicação entre estas e os 

centros urbanos ou facilitando a comercializa 

ção inicial dos produtos. A DEMA e as Prefei 

turas Municipais realizam os principais servi 

ços deste programa havendo ainda, em algumas 

oportunidades, a colaboração do Departamento 

de Estradas de Rodagem. 

Também o alcance dessas atividades é bastante ir 

risório, tendo em vista a sua grande demanda. As vias de es 

coamento, das propriedades aos locais primários de comercia

lização, dependem das Prefeituras, uma vez que o DER opera 

nas estradas intermunicipais. Além disso, os custos para os 

trabalhos de conservação são elevados, reduzindo-se, assim, 

as atividades de terraplanagens periódicas. 
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2.1.5 - Aspectos Funcionais Observados no Setor 

Para se ter, em linhas gerais, urna visão do ftmcio 

namento do Setor Agropecuário do Estado, os dados coletados a 

nível de campo são discutidos a seguir e interpretados com ba

se, ainda, em informações obtidas através de entrevistas com 

dirigentes das principais instituições. 

2.1.5.1 - A Nível das Instituições 

a) Predominância de Instituições da esfera federaL 

A atuação do Governo Federal, através de suas Ins 

tituições e Programas espec'i.ais, ainda assume ~ 

racterísticas marcantes, tanto na dinâmica quan 

to no direcionamento do desenvolvimento da agro 

pecu~ria do Estado. 

Esta influência, cujas raízes estão nas caracte 

rísticas do próprio processo de desenvolvimento 

histórico do Setor Agropecuário, demonstra a re 

levância das iniciativas provenientes da esfera 

federal do governo corno fator de equilíbrio e de 

manutenção do nível de desempenho do setor. 

b) Natureza dos critéios orientadores das ativida 

des das Instituições. De acordo com o Quadro n9 

3, a seguir, no ordenamento das principais ati

vidades em execução, segundo sua importância,as 

cinco Instituições visitadas que compõem a Admi 

nistração Direta e Indireta do Setor a nível es 

tadual (13), afirmaram que os principais progr~ 

mas/atividades que desempenhavam durante o ano 

de 1975 tinham corno critério orientador básico 

(13) Secretaria da Agricultura e Abastecimento e suas entida -
des vinculadas. 



ESTADO DA PARA!8A - SETOR P~8LICO~GROPECU~RIO - 1975 
Instituicões Visitadas(*·~Ordenamento das principais Atividades em Re~ 

lizaçao segundo o critério orientador básico 

(x) Atividades Ordenadas segundo a Prioridade 
critério Orientador 8ásico 

Políticas, Diretrizes e Metas traçadas pelo 

Ministério da Agricultura 

Políticas e Diretrizes do Governo Estadual 

Política Geral da Organização 

Necessidades Imediatas da área de Atuação 

da Organização 

fONTE: Levantamento direto 
(*) Total = 5 
(x) Prioridades dadas às Atividades atuais. 

lª 2ª 

5 5 

5 4 

5 5 

2 1 

3ª 4ª 5ª 6ª 

4 5 3 

5 4 4 1 

4 4 3 1 

2 2 1 

7ª 

1 

QUADRO Nº 3 

8ª 9!il 

1 

1 

~ 
0'\ 

lO!il 

1 
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tanto as políticas, diretrizes e metas traçadas 

pelo Ministério da Agricultura quanto as traça 

das pelo Governo Estadual e pela própria políti 

ca geral da Instituição. Quatro dessas Insti -

tuições afirmaram que suas segundas atividades 

mais importantes de pautavam, igualmente, pelos 

três critérios citados. 

Com relação às terceiras atividades por ordem de 

importância, houve uma ligeira preponderância, manifestada por 

todas as cinco Instituições, das políticas e diretrizes do Go

verno Estadual como orientador básico, sendo que quatro dessas 

Instituições colocaram em nível de igualdade tanto as políticas 

e diretrizes do Ministério da Agricultura, -quanto às do Gover

no Estadual e as suas próprias políticas. 

As atividades citadas em quarto lugar também se re 

giam, basicamente, pelas políticas e diretrizes do Ministério 

da Agricultura, conforme afirmativa de todas as cinco Institui 

çoes pesquisadas. 

o critério, segundo o qual as atividades fundamen

tais se orientavam de acordo com as necessidades imediatas da 

área de atuação da organização, foi citado por apenas duas Ins 

tituições, como orientador de suas primeiras, terceiras e quar 

tas atividades mais importantes. 

Pode-se deduzir, a partir de tais afirmativas que: 

1) parece haver uma grande compatibilização ou haE 

monização, em termos de políticas e diretrizes 

agropecuárias, entre a esfera federal e a esfe

ra estadual do governoi 

2) as instituições se preocupam, fundamentalmente, 

em adequar suas políticas e diretrizes gerais às 

exigências dos programas governamentais i 
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3) as necessidades imediatas das áreas de atua

ção das instituições não têm a mesma relevâ~ 

cia, em termos de decisão política, para di

recionar o desempenho funcional dessas insti 

tuições no sentido de satisfazê-las. 

c) Processo colaborativo entre as instituições. Ob 

serva-se, que, de um modo geral, a colaboração 

mútua en~re as instituições visitadas do Setor 

Público Agrícola, a nível estadual, ocorre de 

maneira não sistemática, incidindo, basicament~ 

nos tipos de atividades muito especiais decorren 

tes, muitas vezes, de convênios ou acordos espe 

cíficos. Esssa colaboração ocorre nas áreastéc 

nica, financeira, de material e de pessoal, con 

forme se observa no Quadro n9 4, da página se

guinte. 

Muitas vezes esse relacionamento é informal, depen 

dendo do grau de entrosamento entre seus dirigentes e técnicos. 

A Empresa Estadual de Assistência Técnica e Exten-
-sao Rural-EMATER-PB destaca-se, neste sentido, provavelmente , 

em função da natureza de suas atividades e da grande capilari

dade que ela exerce no meio rural que a tornam uma das institui 
-çoes de maior relacionamento interinstitucional. 

Também a Comissão Estadual de Planejamento Agríco

la-CEPA/PB mantém um expressivo relacionamento com as demais 

Instituições do setor, em decorrência de suas funções de órgão 

de planejamento global para o setor. 

Entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento

-SAA e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agropecuário -

-CIDAGRO, o relacionamento colaborativo ocorre em todas as qu~ 

tro áreas pesquisadas (técnica, financeira, de material e de 

pessoal) e de forma satisfatória, conforme constatação da pró 

pria CIDAGRO. 
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ESTADO DA PARAreA - SETOR p~eLICO AGROPECU~RIO - 1975 

INSTITUICDES VISITAOAS- Colaboração de Instituições Diversas. aos Orgãos e Entidades do Setor, por Espécie 
de Colaboração 

E N T IDA D E S C O L A 8 O R A D O ~ A S 
Orgãos e Entidades que o I ~ a:: 
Re:etem Colaboração 't:J o w a:: <:C ..J o-i <11 ..; I o-i <:C W 

't:J Z <:C <:C a:: o o .... o-im z o o 0<11 Q, I- ,<:C 
<:C <11 <:C W Q, U U <:C o OI a. a. ..... 'ri • a. o f.< OI o f.< <:C <:C 00 
<:C . .., E o W z z ..... C lU m Q1m o OI ..... .., <11 C.., ct: ct: <:cz 
cn :> OI :J U <:C ..... Z co f.< . :J .... a. Q) c m OI f.< <11 C co lI) ..... <:C . ow CIl ... coco o . .., CIl OI CIl co o-i .o mOI E E 

(.!I Q) Q) f.< f.< W U W W 
CIl c a. ... 

Uc 2 O 2 

SAA fin O 2 1 

:'Iat O· O O 
Pee O O O 

Uc 2 O O 
fin 2 1 1 

C!OA:>aD Mat 2 O O 
Pee 2 O O 

T~c 2 O 

CEAS~ 
Fin 1 O -
r.at O 1 

Pes 2 . 1 

Téc - - - - -
SA!:LPA fin 2 (2 ) 2 2 2 2 .. 

Mat - - - - -
Pee - - - - -
T~c O. 

.. - - 2 2 1 O 
fin O O O O 2 

EEP Mat 2 2 O O (I D 
Pee a - O O O 

Uc 1 1 1 O 

CE::IA fin 2 2 2 O 
Mat O 2 2 O 
Pee 2 2 O o 

iéc - - - - 2 - 2 2 2 
EMA TER rir! - 2 2 2 - 2 2 2 1 

(~LCP.R ) 
Mat - - - - - - - - -
Pes - - - - - - - - -

----- ---- ----

rO~TE:Levantamento diretcO - Ausencia de Colaboração 
Legenda: l-Colaboração Insuficiente 

(2) Colaboração Indistinta 

2 - " Satisfatória 

<:C 
m ..... 

-
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--

QUADRO N9 4 
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d) Dificuldades básicas para a realização dos obje 

tivos programados. 

O Quadro n9 5, a seguir, apresenta as principa5 

dificuldades, explicitadas pelas InstituiçõesVi 

sitadas, para a realização de seus objetivos pro 

gramados. 

O total das instituições que compõem a Adminis

tração Direta e Indireta do Setor Público Agri

cola Estadual foram uninimes em apontar a "fal

ta de pessoal qualificado" na área técnica como 

a maior dificuldade com que elas se defrontam~ 

ra a realização de seus objetivos. Essa infor

mação é ainda reforçada pela "qualificação ins~ 

fi ciente do pessoal", ainda na área técnica, e~ 

plicitada por duas instituições da Administra -

ção Indireta. 

Na área financeira, a principal dificuldade 

nifestada por 50% das instituições refere-se 

ma .. 
a 

~escassez de recursos em geral". Além disso, a 

'~falta de capital de giro" e o "funcionamento de 

ficitário da empresa" são mais dois tipos de prQ 

blemas enfrentados por duas dessas instituiçõea 

Com relação à área administrativa, o principal 

entrave manifestado pelas instituições é a "qua 

lificação insuficiente do pessoal" que ocorre em 

50% delas. 

A seguir, o problema de ordem administrativa de 

maior irmportincia é o da "rigidez da estrutu

ra organizacional", explicitado por 33% das ins 

tituições, que obstaculiza o pleno desenvolvi -

mento das suas atividades. Ainda na área admllils 

trativa, foram apontadas como dificuldades en

frentadas: a "falta de pessoal qualificado", a 

"indefinição de critérios para promoção" e "ro

tinas adminis tra ti vas inadequadas". Cada uma des 

sas foi citada por apenas uma do total de instituições 

visitadas. 



ESTADO DA PARA!BA - SETOR P~BLICO AGROPECU~RIO - 1975 

INSTITUICOES VISITADAS(x)Dificuldades Básicas Explicitadas para a Realização 
dos Objetivos Programados, por área, segundo o Tipo de Administração 

Discriminação das Dificuldades 
Administração 

QUADRO NQ 5 

TOTAL 
Direta Indireta 

I. ~REA TrCNICA 

- falta de Pessoal Qualificado 
- Qualificação Insuficiente do Pessoal 
- Nível Cultural da Clientela 
- Problema de Infraestrutura 

11. ~REA fINANCEIRA 

- Escassez de Recursos em Geral 
- falta de Capital de Giro 
funcionamento Deficitário da Empresa 

11 I. ~REA ADMINISTRATIVA 

- Rigidez da Estrutura 
- Falta de Pessoal Qualificado 
- Qualifica~ão Insuficiente do Pessoal 
- Indefiniçao de critérios para Promoção 
- Rotinas Administrativas Inadequadas 

IV. OUTRAS 

- Indefinição de Política Assistencial para os produtores 
- Insuficiencia de Insumos Agrícolas 
- Imprevisibilidade de Condições Climáticas 

fONTE: Levantamento direto 

(x) Total = 6 

1 5 
- 2 
I -
1 -

1 2 
- 1 
- 1 

1 1 
- 1 
1 2 
- I 
- 1 

- I 
I 1 
- 2 

6 
2 
1 
1 

3 
1 
I 

2 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
2 

(» ,.... 
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Foram mencionadas, ainda, como dificuldades para a 

realização de seus objetivos as seguintes: a "imprevisibilida

de das condiç6es clim&ticas" (por 33% das instituiç6es); "inde 

finição de política assistencial para os produtores" e "insufi

ciência de insumos agrícolas". 

Os dados referentes a pessoal assumem maior signi

ficado quando comparados aos demais dados constantes do Quadro 

n9 6, adiante, referente a recursos humanos. Observa-se que a 

totalidade das instituiç6es pesquisadas menciona a "falta de 

pessoal" e as "dificuldades para recrutamento de pessoal" como 

sendo os problemas de maior incidência no âmbito de suas orga

nizaç6es. Tais problemas se referem tanto ao pessoal de nível 

técnico quanto ao administrativo. 

Outros problemas apontados, com uma incidência mtis 

reduzida, foram a "insuficiente qualificação do pessoal", "re 

muneração deficiente do pessoal" e "ausência de treinamento" . 

Este filtimo ocorre em razão de: "falta de orientação especIfi

ca" para se fazer treinamento, "falta de instrutores" e "falta 

de recursos financeiros". 

O simples relato destes itens permite chegar a al~ 

gumas conclus6es básicas: em primeiro lugar, os problemas liga 

dos às políticas de recursos humanos emperram tanto a operacio 

nalização de objetivos, metas e programas das organizaç6es~ 

to as atividades gerais de planejamento e implementação desses 

programas. Por outro lado, os problemas referentes às estrut~ 

ras organizacionais e às tecnologias administrativas refletem 

as carências de modernização e de adequação das instituiç6esno 

que se refere às suas necessidades de reformulação estruturale 

de atendimento às exigências e demandas do meio em que operam. 



, 
ESTADO DA PARA!8A - SETOR P~8LICO AGROPECUARIO - 1975 

INSTITUIÇ~ES VISITADAS - Problemas Explicitados Referentes aos Recursos Humanos 
segundo o Tipo de Administração, por espécie de problema 

Orgãos e Entidades (1) Administração 

Espécie de Pessoal Direta Indireta 

Técnico 1 5 
1. falta de Pessoal Administrativo 1 3 

Técnico 1 3 
2. Insuficiente Qualificação do Pessoal Administrativo 1 2 

Técnico 1 2 
3. Remuneração Deficiente do Pessoal Administrativo 1 3 

Técnico 1 5 
4. Di ficuldades para Recrutamento de Pessoal Administrativo 1 4 

Falta de Orientação 

5. Ausencia de Treinamento em razão de: Específica 1 1 

Falta de Instrutor~ - 1 

Falta de Recursos 
Financeiros - 1 

--- ------_ ... - --- --_._~-_._---------_._~-------_._- -------- -~----_.- ---- -----------

fONTE: Levantamento direto 

Obs: (1) Exclui dados referentes à SAELPA. 

QUADRO NQ 6 

TOTAL 

6 

4 

4 

3 

3 

4 

6 

5 

2 

1 

1 

<XI 
W 
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2.1.5.2 - A Nível dos Estabelecimentos Agropecuários 

As observações e os dados coletados a nível dos 

estabelecimentos agropecuários (14) podem ser utilizados como 

marcos de referência, o que permite chegar-se a algumas dedu

ções significativas sobre certos aspectos observados, como os 

que se seguem: 

a) Culturas Principais (15). Conforme se visuali

za na Tabela n9 2, dos 81 estabelecimentos visi 

tados, 34,6% se dedicam à pecuária (leite e cOE 

te) como atividade principal. De-se total,42,8% 

correspondem às grandes propriedades, sendo que 

às de tamanho pequeno e médio correspondem, res 

pectivamente, 28,6% e 28,6%. A segunda cultura 

apresentada como atividade principal é do alg~ 

dão, com 16% do total de estabelecimentos. Des 

se total apenas um estabelecimento de tamanho pe 

queno tem essa cultura como atividade prioritá

ria. O terceiro percentual mais significativo 

refere-se à avicultura, que é exercida em 16% 

desses estabelecimentos, ou seja, 6 (seis) de 

tamanho médio, 6 (seis) de tamanho grande e ap~ 

nas um na faixa dos pequenos. A seguir, por or 

dem de ocorrência entre os estabelecimentos vi 

sitados, surgem: o feijão e a cana-de-açúcarcom 

7,4% dos estabelecimentos; agave, coco e man

dioca com 6,2%; abacaxi com 4,9%; batatinha e aE 

roz com 3,7%; e, por último, frutas, como cultu 

ra básica de dois estabelecimentos. 

(14) Foram visitados 81 estabelecimentos representando as peque 
nas, médias e grandes propriedades, distribuídos por 16 mu 
nicípios, conforme se observa no Anexo n9 4. -

(15) Os dados obtidos não permitem diferenciação dos volumes de 
produção por abrangerem, muitas vezes, safras conjuntas de 
proprietários e moradores (parceiros). 



Tabela NQ 2 ESTADO DA PARA!BA - Municípios Percorridos - 1975 

Distribuição dos Estabelecimentos visitados de acordo com suas 

culturas principais, segundo o tamanho 

Tamanho dos Estabelecimentos 

Cultura Principal 
Pequenos % Médios % Grandes 

1 - Agave 2 40 1 20 2 

2 - A"lgodão 1 8 6 46 6 

3 - Aves 5 71,4 1 14,3 1 

4 - Arroz 2 66,7 1 33,3 -
5 - Abacaxi 1 25 1 25 2 

6 - Batatinha 3 100 - - -
7 - Côco - - 2 40 3 

8 - feijão • 4 66,6 1 16,7 1 

9 - frutas 1 50 1 50 -
10 - Pecuária (Leite e corte) 8 28,6 8 28,6 12 

11 - Milho - - - - -
12 - Mandioca 2 40 2 40 1 

13 - Cana de açúcar 1 14,3 2 28,6 3 

fonte: Levantamento direto 

% 

40 

46 

14,3 

-
50 

-
60 

16,7 

42,8 

-
20 

57,1 

TOTAL 

Estabele 
cimentos 100% = 81 

5 

13 

7 

3 

4 

3 

5 

6 

2 

28 

-
5 

6 

6,2 

16,0 

8,6 

3,7 

4,9 

3,7 

6,2 

7,4 

2,5 

34,6 

-
6,2 

7,4 

(X) 

U1 
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Estes dados mostram, ainda que de maneira bastante 

simplificada, o grau de diversificação e os tipos básicos de 

culturas das propriedades rurais nas regiões percorridas. 

Essa diversificação se reflete em alguns fatores 

que afetam o funcionamento desses estabelecimentos como, por 

exemplo, a prestação de assistência técnica e financeira, uso 

de máquinas e implementos agrícolas, a mão-de-obra empregada e 

outros. 

b) Prestação de Assistência Técnica. A Tabela n9 

3, a seguir, res~~e os dados de assistência téc 

nica referentes aos 81 estabelecimentos visita

dos no Estado: 

b.l) um expressivo percentual de 49,4%, ou se

jam 40 estabelecimentos, declararam receber 

orientação técnica da EMATER-PB. Essa as

sistência se distribui, de forma equilibra 

da aos pequenos, médios e grandes estabele 

cimentos na proporção de 13, 12 e 15, res 

pectivamente. Este fato auspicioso deve

-se, provavelmente, sem ignorar a amplitu

de e a permeabilidade da EMATER no meio ru 

ral, à proximidade dos estabelecimentos vi 

sitados, em relação aos perímetros urbanos 

dos respectivos municípios; 

b.2) por outro lado, 27,2% dos estabelecimentos 

declararam não receber qualquer espécie de 

assistência técnica durante o ano de 1975. 

~ significativo o fato de que, entre esses 

que perfazem o total de 22 estabelecimen -

tos, 4 são grandes propriedades e 9 são de 

tamanho médio; 



Tabela Ng 3 ESTADO DA PARA!BA - Municípios Percorridos - 1975 

Prestaç;o de Assistencia T'cnica por, 6rg;os e entidades mais frequentes, 
segundo o tamanho dos estabelecimentos visitados 

E S T A B E L E C I M E N TOS TOTAL 
~rg;os / Entidades mais frequentes 

Estabe-
Pequenos % M'dios % Grandes % lecimen-

tos 

I .- Secretaria da Agricultura 3 18,7 6 37,5 7 43,8 16 

11 - Minist'rio da Agricultura (Postos) - - 1 50 1 50 2 

111 - Companhia Integrada de Des. Agro -
pecuário da Paraíba - (CIDAGRO) - - 1 50 1 50 2 

IV - ANCAR-PB 13 32,5 12 30 15 37,5 40 

V - Firmas Particulares (*) 5 50,6 2 20,2 2 20,2 9 

VI - Particulares (**) 6 35,3 6 35,3 5 29,4 17 

VII - Declararam n;o Receber Assisten-
cia Técnica em 1975 9 41 9 41 4 18 22 

fONTE: Observaç;o direta 

81 = 100% 

19,8 

2,5 

2,5 

49,4 

11,2 

21,0 

27,2 

NOTA: (*) Abrange T'cnicos, Representantes e Revendedores das firmas fornecedoras de Produtos, insumos e 
Equipamentos. 

(**) Amigos, Vizinhos, Patrões. 

()) 

-...J 
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b.3) outros 21% declararam receber orientação 

técnica de "particulares", incluindo-se: nes 

sa categoria os amigos, vizinhos e "patrões" 

dos produtores entrevistados. 

A Secretaria de Agriçultura e Abastecimen

to participa da assistência técnica aos es 

tabelecimentos, tendo sido mencionada por 

19,8% dessas propriedades; 

b.4) sob a denominação de "firmas particulares", 

11,2% dos estabelecimentos citaram como fan 

tes de assistência técnica, os técnicos~ 

ticulares, representantes e revendedores 

das firmas fornecedoras de produtos, insu 

mos e equipamentos. Esse tipo de assistên

cia está associado às operações de venda 

das firmas nas quais os produtores adqui

rem seus insumos, máquinas e equipamentos. 

Observa-se que, com relação a esse tipo de 

assistência, os maiores beneficiários fo

ram os estabelecimentos de tamanho pequen01 

b.5) 

b .. 6 ) 

os postos do Ministério da Agricultura e 

da CIDAGRO tamb em foram citados por 4 es-

tabelecimentos, 2 de tamanho médio e 2 na 

faixa de grandes propriedades. 

se se considerar o termo "assistência téc-

nica", com maior rigor, podem-se somar as 

declarações agrupadas sob os termos "parti 

culares" e "nenhuma assistência técnica"~ 

ra se ter um percentual de 48,2% dos esta

belecimentos visitados que produzem segun

do técnicas e hábitos preponderantemente 

tradicionais de cultivo. 
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c) Assistência Financeira. Considera-se,nesse tra 

balho, como "assistência financeira" o uso, pe

lo produtor, de instituições financeiras visan

do a empréstimos, depósitos e financiamentos. 

A Tabela n9 4, a seguir, resume a preferência~ 

nifestada pelos 81 declarantes entrevistados,àon 

de se podem extrair as seguintes deduções: 

c.l) a instituição financeira mais procurada é 

o Banco do Brasil S.A. - 69% dos produtcres~ 

Segundo alguns dos entrevistados e alguns 

técnicos da EMATER/PB, essa preferência d~ 

corre, basicamente, da proximidade física 

que a extensão da rede de agências desse 

Banco proporciona. As dificuldades de 10-

comoçao dos produtores leva-os a se dirigi 

rem à agência bancária mais próxima; 

c.2) bem abaixo do Banco do Brasil figura o Ban 

co do Nordeste do Brasil-BNB, com um per

centual de procura de 16% dos declarantes; 

c.3) a terceira instituição mais utilizada é o 

Banco do Estado da Paraíba, mencionado por 

13,5% dos entrevistados. Uma das explica

çoes para que essa instituição seja rrenos prQ 

curada decorre do fato de ela operar, bas! 

camente, com recursos repassados, o que si3 

nifica taxas de juros mais altas doqueasd~ 

mais, além de dispor de menor número de a

gências na região; 

c.4) outras instituições bancárias citadas, por 

12,3% dos entrevistados, foram: Banco Itaú, 

Banco Nacional do Norte, Banco Real, Bra

desco, Caixa Econômica Estadual e Banco de 

Londres; 



Tabela NQ 4 ESTADO DA PARAtBA - Municípios Percorridos - 1975 

. Assistência Financeira por Instituições mais procuradas, s~ 
gundo o tamanho dos Estabelecimentos visitados 

Número de Estabelecimentos TOTAL 
Instituições Financeiras 

Pequenos % Médios % Grandes % Estabele 
cimentos 100%= Bl 

1 - Banco do Brasil SA. 17 30 17 30 22 40 56 69,0 

2 - Banco do Nordeste do Brasil 3 23 5. 38,5 5 38,5 13 16,0 

3 - Banco do Estado da Paraíba 6 55 4 36 1 9 11 13,5 

4 - Outros Bancos (* ) 1 10 5 50 4 40 10 12,3 

5 - Declararam não se utilizar de 

Bancos 6 60 3 30 1 10 10 12,3 
L- ________________ -----------------

FONTE: Levantamento direto 
Obs: (*) Itaú, Banco Nacional do Norte, Banco Real, Bradesco, Caixa Econômica, Banco de Londres 

\O 
o 
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c.5) observa-se, também, que 12,3% dos entrevis 

tados afirmaram não se utilizar de Bancos 

para suas operaçoes financeiras. Nessesca 

sos a preferência recaiu em amigos e agio

tas, algumas vezes por comodismo, outras 

por não entenderem e/ou não aceitarem os 

entrevistados os procedimentos burocráti -

cos e as exigências das instituições finan 

ceiras. Observa-se que, entre esses decla 

rantes, 3 (três) são proprietários de esta 

belecimentos de tamanho médio e um de esta 

belecimento grande. 

d) Aquisição e Uso de Insumo Básicos 

d.l) Sementes e mudas. Com relação ao uso de se 

mentes e mudas pelos produtores (veja-se a 

Tabela n9 5, a seguir), os dados não permi 

tem deduções muito claras, uma vez que nao 

foi possível distinguir, pelas respostas 

dadas, o percentual referente a "sementes 

melhoradas" e o referente a simples "caro

ços", principalmente nas propriedades pe

quenas e nas de tamanho médio. 

o mais comum,segundo as próprias explica -

ções dos entrevistados, é a utilização de 

"caroços" que são separados durante a co

lheita e estocados para o replantio. Amai 

or procura dos produtores, tanto os peque 

nos quanto os médios e grandes, refere - se 

ao algodão, feijão e milho, culturas prod~ 

zidas em regime de "consórcio". Nos esta

belecimentos de tamanho médio e grande as 

culturas são menos diversificadas, conceg 

trando-se, basicamente, no cultivo do alg2 

dão, feijão e milho. Produtos como abacaxi 



Tabela NQ 5 ESTADO DA PARA!BA - Municípios Percorridos - 1975 

Aquisição e uso de insumos básicos pelos Estabelecimentos visitados(*), segundo o tamanho 

E S T A B E L E C I M E N TOS 
Insumos Mencionados 

Pequenos 

I - SEMENTES E MUDAS (**) 
1.1. Algodão 10 
1.2. Feijão 9. 
1.3. Milho 8 
1.4. Arroz 2 
1.5. Fava 1 
1.6. Abacaxi -
1.7. Cana de Açúcar -
1.8. Côco -

11 - FERTILIZANTES QU!MICOS 4 

111 - CORRETIVO (Calcáreo) -
IV - DEFENSIVOS EM GERAL 18 

FONTE: Levantamento direto 
(*) Total = 81 
NOTA: (**) Inclui sementes melhoradas e "Caroços". 

% Médios % Grandes 

29,4 15 44,1 9 
64,3 2 14,3 3 
57.1 2 14,3 4 
66,6 - - 1 

100,0 - - -- - - 1 
- - - 1 
- - - 1 

28,6 2 14,3 8 

- - - 4 

27,7 22 33,8 25 

.------1--

% 

26,5 
21,4 
28,6 
33,3 

-
100,0 
100,0 
100,0 

57,1 

100,0 

38,5 

TOTAL 

34 
14 
14 

3 
1 
1 
1 
1 

14 

4 

65 

\O 
~ 
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e cana-de-açúcar sao cultivados apenas pe

los grandes estabelecimentos, como monocul 

turas; 

d.2) Uso de fertilizantes químicos. Dos 81 es

tabelecimentos percorridos apenas 14 decla 

raram fazer uso de fertilizantes químicos, 

sendo 4 (quatro) estabelecimentos pequenos, 

2 (dois) médio e 8 (oito) grandes. Provave1 

mente em decorrência de fatores de ordem 

cultural e financeira, os produtores decla 

raram preferir o uso de "adubos orgânicos" 

ou simplesmente não usar adubos em suas cu1 

turasi 

d.3) Corretivos. O uso de corretivos para o so 

10 também é praticamente desconhecido pela 

maioria dos entrevistados. Apenas 4 (qua

tro) propriedades de tamanho grande decla

raram usar corretivos, ou, mais precisame~ 

te, o calcário, para o preparo da terra; 

d.4) Defensivos em geral. O uso de defensivos, 

de um modo geral, é bastante comum entre os 

estabelecimentos. Não obstante, esses de

fensivos significam, na maioria das vezes, 

simples inseticidas ou pesticidas. Em mui 

tos dos pequenos estabelecimentos e mesmo 

em alguns dos médios, seus declarantes de 

monstraram uma atitude de ceticismo quanto 

às propriedades dos produtos químicos, de 

um modo geral, e de um certo fatalismo di

ante dos fenômenos e azares da natureza. 

Observou-se, por ocasião da coleta dos da

dos deste trabalho, a ocorrência do chama

do "efeito de demonstração" em algumas pro 

priedades de tamanho médio e, com menorfre 
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quência, em propriedades pequenas. Seus ~o 

prietirios declararam "copiar" as ticnicas 

e os tipos de insumos usados nas grandes 

propriedades vizinhas; 

e) Uso de Miquinas e Ferramentas Agrícolas. Com re 

lação ao uso de miquinas e ferramentas agríco -

las pelos estabelecimentos visitados, a Tabela 

n9 6, a seguir, apresenta um resumo dos dados co 

letados mais expressivos: 

e.l) as miquinas de pequeno porte, tais comocul 

tivadoras, forrageiras, debulhadoras, moto 

res, etc., são as de maior uso entre as prQ 

priedades percorridas, independentemente de 

seu tamanho, segundo as declarações de 43,2 % 

dos entrevistados; 

e.2) 32% dos estabelecimentos, sendo 15 grandes 

5 médios e 6 pequenos, declararam possuir 

e utilizar miquinas de grande porte (inclu 

ídos nessa categoria arados, tratores, ca

minhões e outros); 

e.3) a utilização de apenas ferramentas primi -

rias, tais como enxadas e foices, foidecla 

rada por 19,8%, ou seja, 16 estabelecimen

tos agropecuirios. Desse total 11 (onze) 

sao estabelecimentos pequenos e 5 (cinco) 

de tamanho médio. Os estabelecimentos de 

tamanho que aqui aparecem são propriedades 

que cultivam apenas coco ou se dedicam à 
pecuiria, atividades nas quais se usa mais 

mão-de-obra; 

e.4) o aluguel de tratores e arados também é u

sado por 25,9% dos estabelecimentos, dos 

quais 6 (seis) sao propriedades pequenas,8 

(oito) médias e 7 (sete) grandes. 



Tabela NQ 6 ESTADO DA PARA!8A - Municípios Percorridos - 1975 
Uso de Máquinas e Ferramentas Agrícolas, por porte, s~g~ndo_ 

o tamanho dos estabelecimentos visitados 

Estabelecimentos 

Máquinas e Ferramentas 
Pequenos % Médios % Grandes % 

I - Grandes (Arados, Tratores, Ca-
minhões, etc) 6 23,1 5 19,2 15 57,2 

11 - Pequenos ( Cultivadores, Forr,2, 

geiras, Debulhadeiras, Motores 

etc) 11 31,4 14' 40,0 10 28,6 

111 - Apenas instrumentos primários 

(enxadas, foices, etc) 11 68,7 5 31,2 - -
IV - Tratores/Aradas (Alugados) 6 28,6 8 38,1 7 33,3 

---- --

FONTE: Observação direta 
(x): Total de estabelecimentos 

TOTAL 

Estabel~ 
cimentos 

26 

35 

16 

21 

------- -----

100%= 8l( 

32,0 

43,2 

19,8 

25,9 

1.0 
U'1 

x) 
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Em alguns casos, os proprietários dos tra

tores e arados de grande porte, tanto os 

das grandes quanto os das médias propried~ 

des, alugam suas máquinas para os vizinhos 

como forma, não só de aumentar seus ganhos, 

como também para reduzir a ociosidade das 

máquinas. 

f) Pessoal Ocupado nos Estabelecimentos: 

f.l) de um total de 5.638 pessoas (16) ocupadas 

em funções diversas nos estabelecimentosvi 

si t.ados, 55, 5% constituem-se de "moradores" 

e suas famílias, que recebem um pequena á

rea para cultivo em regime de parceria com 

o proprietário; 

f.2) prestando serviços de forma regular às pr~ 

priedades, sem morarem nelas, existem os 

"trabalhadores" num total de 1.377 pessoas, 

representando 24,4% do total de pessoas o

cupadas; 

f.3) no total dos 81 estabelecimentos existem a 

penas 28 pessoas com a função de "adminis

trador de suas atividades gerais". Entre 

esses, 4 administram estabelecimentos pe

quenos, 7 médios e 17 grandes; 

f.4) com a função de "tratoristas", existem 10 

pessoas, todas exercendo atividades nas 

grandes propriedades. 

De um modo geral, os estabelecimentos cujos 

proprietários não residem neles são dirigi 

dos pelos "administradores", que são pes-

(16) Total calculado com base nas estimativas dos informantes. 
Veja-se a. Tabela n9 7,. a seguir. 



Tabela NQ 7 ESTADO DA PARAIBA - Municípios Percorridos - 1975 

Pessoal Ocupado (*) nos Estabelecimentos Agropecuários Visitados, por 
Tipo de Funç~o, ~eguMdo o· tamanhodas·Propriedades 

E S T A B E L E C I M E N TOS 
O I S C R I M I N A ç ~ O 

% Pequenos 

1 - Proprietários n~o Residentes 7 10,29 

2 - Proprietários Residentes (inclusive 
Familiares) 145 54,92 

3 - Administradores 4 12,29 

4 - Moradores (inclusive Familiares de 
outras categorias) 67 2,14 

5 - Trabalhadores 25 1,82 

6 - Diaristas (Avulsos) 95 16,78 

7 - ~aqueiros 2 5,56 

8 - Tratorístas - -
9 - Outros (**) 93 58,49 

TOTAL 438 (7,77.%) 

FONTE: Levantamento direto 
(*) De acordo com as Estimativas dos Entrevistados 

(**) Não enquadrados nos demais itens 

, 

Médios % Grandes % 

27 39,71 34 50,0 

60 22,73 59 22,35 

7 25,0 17 60,71 

817 26,10 2.246 71,76 

151 10,97 1.201 87,22 

220 38,87 251 44,35 

14 38,89 20 55,56 

- - 10 100, 00 

26 16,35 40 25,16 

1.322 (23,44%) 3.878(68,76%) 
._------- . -------

TOTAL 

Es tabele 
cimentoS' 

68 

264 

28 

3.130 

1.377 

566 

36 

10 

159 

5.638 
------ -

% 

1,21 

4,68 

0,50 

55,52 

24,42 

10,04 

°i 64 

0,18 

2,82 

100 
-

\O 
-..J 
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soas com a incumbência maior de "vigiar" a 

propriedade e resolver problemas ocasionais 

durante a ausência do proprietário. 

g) Destino Geográfico Imediato da Produção. A Tabe 

la n9 8 mostra o destino geográfico imediato ou 

os locais primários de comercialização dos pro 

dutos dos estabelecimentos· visitados: 

g.l) dependendo do volume da produção e do tipo 

do produto, o mercado comprador tanto pode 

ser do próprio município, quanto de outros 

municípios do Estado ou de outros Estados; 

g.2) do total dos estabelecimentos, 91,4% enca

minham parte de sua produção para o próprio 

município e parte dela para outros municí

pios e outros Estados; 

g.3) 38 estabelecimentos, representando 46,9%do 

total visitado, produzem para outros muni

cípios do Estado da Paraíba. Entre essesos 

mais citados são a Capital, João Pessoa, 

com 19 fornecedores e Campina Grande com 11 

fornecedores; 

g.4) outros Estados compradoees da produção des 

ses estabelecimentos são Pernambuco, Rio 

Grande do Norte, Ceará e são Paulo. O pri 

meiro é o mais procurado, em função não só 

da proximidade geográfica mas, principal -

mente, pela importância estratégica que Re 

cife, sua Capital, exerce na Região; 

g.5) apenas um estabelecimento, de tamanho médi~ 

exporta para o exterior sua produção de aba 

caxi. 



Tabela NQ 8 ESTADO DA PARAtBA - Municípios Percorridos - 1975 

Destino Geográfico imediato da produção dos Estabelecimentos visitados, segundo o tamanho 

E S T A B E L E C I M E N TOS TOTAL .. 

Destino da Produção 
% Médios % % 

Estabelg Pequenos Grandes cimentos 81 =100% 

1 - Para o Pr6prio Município 27 36,49 24 32,43 23 31,08 74 91,36 

2 - Para outros Municípios do Estado(*) 10 26,32 8 21,05 20 52,63 38 46,91 

3 - Para outros Estados (**) 7 30,43 5 21,74 11 47,83 23 28,40 

4 - Para o Exterior (***) - 1 - 1 1,23 
'-----

FONTE: Levantamento direto 
NOTA: (*) Municípios mais citados: (**) Outros Estados 

João Pessoa (19) 

C. Grande (11) 

PE (Recife, També, GOiania): 13 

RGN(Natal, Mossor6) : 4 

Patos, Sumé, Cabedel0, Mari, Itabaiana, 
Guarabira (2 cada um) 

(***) Argentina 

Ceará (Fortaleza): 3 

S.P. : 3 

\O 
\O 
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h) Categorias Básicas de Compradores da produção: 

h.l) os estabelecimentos agropecuários visitados 

destinam seus peodutos para, basicamente, 

4 categorias de compradores (veja-se Tabe

la n9 9, a seguir): cooperativas, fábricas 

ou usinas, intermediários e consumidores em 

geral como pessoas físicas; 

h.2) das categorias mencionadas, os intermediá

rios são os maiores compradores da produ -

çao, no todo ou em parte, dos 81 estabele

cimentos. Desses, a maioria, ou seja, 83,9% 

dos estabelecimentos, destina sua produção 

para os intermediários que operam direta -

mente no Estado da Paraíba; 

h.3) a segunda categoria de maior frequência en 

tre os compradores da produção dos estabe

lecimentos é constituída por fábricas e/ou 

usinas, que adquirem os produtos de 55,5% 

dos estabelecimentos. 

i) Dificuldades Básicas Manifestadas pelos Agrope

cuaristas. A Tabela n9 10, a seguir, mostra,de 

forma resumida, os principais tipos de dificul

dades ou problemas, por ordem de importância,en 

contrados pelos declarantes para o funcionamen

to desejável de seus estabelecimentos: 

i.l) insuficiência e alto custo da mão-de-obra. 

Este problema é mais freqüente nos grandes 

estabelecimentos, correspondendo a 50% do 

total desse item. O problema afeta, com m~ 

nor intensidade, também as pequenas e mé

dias propriedades, numa proporção de 25% e 

25%, respectivamente. 

B!~ltGT'E •• 
fUNDAcM GETULIO í/lJlIAS 



Tabela N12 9 ESTADO DA PARA!8A - Municípios'Percorridos - 1975 
Categorias 8ásicas de Compradores dos Estabelecimentos visitados:{x), 

Segundo o Tamanho 

Compradores 

I - COOPERATIVAS 

1.1. Dentro do Estado 
1.2. fora do Estado 

11 - f~8RICA~ USINAS 

2.1. Dentro do Estado 

2.2. fora do Estado 

111 - INTERMEDI~RIOS 

3.1. Dentro do Estado 

3.2. fora do Estado 

IV - CONSUMIDORES 

4.1. Dentro do Estado 

4.2. fora do Estado 

fONTE: Levantamento direto 
(x): 81 

E S T A 8 E L E C I M E N TOS 

Pequenos I 

11 

9 

2 

27 

23 

4 

9 -
9 

1 

Médios I 

15 

13 
2 

25 

22 

3 

3 

3 

Grandes 

1 

1 

19 

15 

4 

29 

23 

6 

17 

16 

1 

TOTAL 

1 

1 

45 

37 
8 

81 

68 

14 

29 -
28 

1 

~ 
o 
~ 



Tabela NQ 10 ESTADO DA PARA!BA - Setor Público Agropecuário - 1975 

Dificuldades Manifestadas pelos Agricultores, segundo o seu tipo, 

por tamanho do Estabelecimento 

Tamanho do Estabelecimento 

-

Tipos de Dificuldades 

L - Insuficiência e alto custo de Mão-de-Obra 

t - D i f i c u 1 d ad e s de obtenção de Credito e Financiamento 

l - Alto custo e insuficiência de Insumos 

. - Problemas d e Fenômenos Naturais 

i_ Alto custo e falta de Máquinas e Equipamentos 

, - Falta de infra-estrutura adequada 

r - Insuficiência de incentivos e assistência por parte do Governo 

l - Dificuldades Gerais de Armazenamento e Comercialização 

, - Inexistência de Cooperativas 

1 0- Outros 

Fonte: Levantamento Direto 

Pequeno Médio 

8 8 

7 6 

11 6 

6 6 

4 7 

6 3 

4 5 

5 2 

2 2 

2 -

Grande 

16 

9 

4 

6 

5 

7 

6 

4 

1 

3 

Total 

32 

21 

21 

18 

16 

16 

15 

11 

5 

5 

--
.... 
o 
N 
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De acordo com as informações obtidas, esse 

problema, já cronico, se agrava por ocasi-
-ao das colheitas, quando ocorre uma inten-

sa disputa da mão-de-obra disponível. Tam

bém o caráter extremamente flutuante dessa 

mão-de-obra e o êxodo desse contigente, pa 

ra centros mais dinâmicos, inclusive de o~ 

tros Estados, atuam como fator de desestí

mulo ao gricultor (17).: 

i.2) dificuldades de obtenção de crédito e fi

nanciamento. Segundo os declarantes, as e

xigências das instituições financeiras es 

tão, muitas vezes, acima das reais possibi 

lidades dos estabelecimentos. Normalmente, 

a concessao do crédito está associada à a

presentação de projetos específicos, ocasi 

ão em que a assistência técnica oferecida 

pela ~ATER/PB assume um caráter fundamen

tal. 

Os financiamentos concedidos através da Po 

lítica de Preços Mínimos às safras atuam, 

de modo geral, como garantia contra maiores 

riscos de perdas e danos da produção. Po

rém seus efeitos ainda são reduzidos, devi 

do, principalmente, à fraca rede de armaze 

nagem e a um certa relutância do agricul -

tor em comprometer previamente sua produ

ção por u'a margem estável de lucro que,de 

pendendo de fatores aleatórios e imprevisí 

veis do mercado, poderia ser bem maior; 

(17) Segundo alguns dos entrevistados, Estados como são Paulo e 
Rio de Janeiro, particularmente, se apresentam como pontos 
básicos de perspectivas de bons empregos, status, etc. que atraem 
principalmente os muito jovens. Esses, na primeira oportu
nidade que se lhes apresenta, deixam as respectivas famí -
lias em direção àqueles polos. 
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i.3) alto custo e insuficiência dos insumos. Se 

gundo 21 dos declarantes, este problema 

sentido com maior intensidade pelas peque

nas propriedades,ou seja, 52% desses esta

belecimentos; 28,5% refere-se a estabeleci 

mentos médios e 19% aos grandes. 

o alto custo dos insumos, dizem os entre -

vistados, chega, em alguns casos, a ser ver 

dadeiramente proibitivo; 

i.4) "fenômenos de ordem natural". A imprevisi 

bilidade do clima e o regime de chuvas re 

sultam numa insegurança que é reforçada pe 

la falta de recursos capazes de minimizar 

os efeitos desses fatores. Observa-se que 

esse tipo de problema é citado com a mesma 

frequência pelos declarantes dos pequenos, 

médios e grandes estabelecimentos,não obs 

tante a crença comum de que os impactos pro 

vocados pela irregularidade das chuvas e s~ 

cas afetam com muito maior profundidade o 

chamado "segmento da agricultura de sobre

vivência" ; 

i.5) "o alto custo e a falta de miquinas e equi 

pamentos" , e a "falta de uma infra-estrutu 

ra adequada" foram citados por 16 dos en

trevistados. Os primeiros sao mais senti

dos pelos estabelecimentos de tamanho mé

dio, enquanto que a "falta de uma infra-es 

tretura adequada" foi mais citada 'pelos 

grandes estabelecimentos, seguidos dos de 

tamanho pequeno; 

i.6) "insuficiência de incentivos e assistência 

por parte do governo" foi uma dificuldade 
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explicitada por 18,5% dos entrevistados.E~ 

bora não tenha sido possível precisar o sis. 

nificado deste tipo de problema, fatores 

tais como necessidades de maior assistência 

técnica, maiores facilidades para obtenção 

de crédito e financiamento, infra-estrutu

ra física para o escoamento dos produtosf2 

ram arrolados como responsáveis pelo pro

blema; 

i.7) "dificuldades gerais de armazenamento e co 

mercialização". A precária e insuficiente 

rede de armazéns no Estado (18) dificulta, 

impedindo mesmo, muitas vezes, que a prod~ 

ção seja estocada para fins de comerciali

zação, resultando, em certos casos, em de

terioração e perda de produtos (19); 

i.8) "inexistência de cooperativas" foi uma di

ficuldade apontada por apenas 5 (cinco) eg 

trevistados. Segundo eles, a existência de 

cooperativas na região próxima aos estabe

lecimentos permitiria um maior aproveita -

mento das safras, principalmente dos peque 

nos estabelecimentos, além de propiciarma~ 

ores garantias para a produção e comercia

lização dos excedentes agrícolas; 

i.9) o item "outros" envolve dificuldades apon-

tadas por 5 (cinco) entrevistados, assim 

discriminadas: "existência de pragas", "di 

(18) A criação das Centrais de Abastecimento de João Pessoa e 
de Campina Grande deverão amenizar este problema. 

(19) A CIBRAZEM manté o controle das unidades que representam a 
infra-estrutura de armazenagem. Porém a maior parte dos ar 
mazéns pertence à CIDAGRO. 
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ficil acesso ao aluguel de tratores" (de 

particulares e das instituições govername~ 

tais), "existência de caloteiros", "concor 

rência de fornecedores do Sul do Pais" e 

"receio de se endividar em Bancos". 



CAPíTULO 3 

PROPOSTA DE MODELO OPERATIVO PARA O SETOR PÚBLICO 

AGRíCOLA DO ESTADO DA PARAíBA 

3.1 - PRESSUPOSTOS TEORICOS 

107. 

1. O Modelo sugerido se apóia, fundamentalmente,em 

princípios da visão sistêmica da Administração em que uma inte 

gração dinâmica das instituições que operam no Setor Público A 

gropecuário constitui ponto central de sua estratégia operacio 

nal. 

Nesse sentido, procura-se ajustar o funcionamen 

to do Setor aos seus objetivos globais e atividades-fim, defoE 

ma a permitir-lhe aumentar o seu rendimento através da ação co 

ordenada das instituições que o compõem. Essa integração de 

órgãos e entidades, baseada na visão globalizante do modelo, 

possibilitará, ainda, através da institucionalização do Siste

ma Nacional de Planejamento Agrícola a nível estadual e fede

ral, a utilização de uma política de combinação dos fatores de 

produção existentes com características mais adequadas às suas 

potencialidades de desenvolvimento, considerados tanto os do 

âmbito estadual quanto os originários da esfera federal. 

2. Outro pressuposto adotado pelo Modelo refere-se 

à desejabilidade de uma estrutura rasa e flexível para o órgão 

central do Sistema, ou seja, a Secretaria de Agricultura e A

bastecimento-SAA, a fim de permitir-lhe condições permanentes 

para ufa maior adaptação às variações típicas apresentadas pe

la dinâmica dos fatores externos que a afetam e que compoem o 

Setor. 



108. 

Um tipo de estrutura simplificada possibilitará 

um maior grau de flexibilidade funcional, uma vez que as neces 

sidades diferenciadas e progressivas, decorrentes das caracte

rísticas do processo de desenvolvimento do setor agropecuário, 

levam a que as adequações organizacionais, requeridas para a 

realização eficaz dos seus programa e atividades, sejam conse

guidas com maior rapidez, objetividade e adequabilidade, de a 

cordo com a dinâmica e a própria vulnerabilidade daquelas ati 

vidades. 

3. As diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Agricultura visando à delegação gradativa de atividades execu

tivas para os Estados ensejou, por sua vez, um novo tipo de or 

ganização para as Secretaria de Agricultura, capaz de permitir 

-lhes a absorção das novas responsabilidades. Isto fundamenta 

um terceiro pressuposto teórico esposado pelo modelo, ou seja, 

o da regionalização das atividades agropecuárias com base na 

centralizaçãoticnico-normativa e na descentralização execu

tiva dos programas desenvolvidos pela administração direta da 

Secretaria. A regionalização sugerida, através da implantação 

de Núcleos Regionais, permitirá que as atividades de elabora -

ção e execução da política agropecuária espelhem com maior fi

dedignidade as características regionais e locais, possibili -

tando a utilização equilibrada dos recursos disponíveis e das 

potencialidades das diversas sub-regiões que compõem a área es 

taduai. A amplitude e complexidade das atividades que inte

gram o Setor Agropecuário exigem procedimentos e mecanismos o

peracionais específicos e mais próximos às particularidades de 

ordem geo-econômica e administrativa das áreas de produção: I~ 

so possibilitará ordenar o establecimento de prioridadesgerai~ 

considerando-se as relações estruturais entre as diversas va

riáveis do processo produtivo dentro de um quadro global de 

referência que as integre. 

Nessa perspectiva, cumpre destacar a conveniência 

de se proceder a atividades de modernização e racionalização~ 

ministrativa a nível das instituições. A partir de um diagnós 
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tico global do setor, abrangendo uma redefinição inicial de suas 

macrofunções, as instituições que o compoem terão definidas com 

maior precisão e objetividade sua posição e importância relati

va no contexto geral do Sistema. 

Por outro lado, na medida em que os órgãos e entida 

des se vincularem, para efeito de planejamento e coordenação,sua 

participação no desenvolvimento global do Setor Agropecuário a~ 

sumirá uma nova dimensão, pois as interdependências efetivas das 

metas e programas serão melhor conscientizadas e explicitadas a 

nível institucional, possibilitando maior sinergia nos esforços 

despendidos e resultados mais eficazes. 

1 
i 
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3.2 - OBJETIVOS GERAIS E ESPECIFICOS DO MODELO 

O Modelo sugerido tem corno finalidades básicas: 

- adequar o aparato institucional do Setor Público 

Agropecuário do Estado às eXigência de desenvol

vimento do setor, através da conjugação e siste

matização de esforços,permitindo, assim, a elabo 

ração e a execução da politica agropecuária par~ 

ibana em consonância com as diretrizes gerais dos 

governos estadual e federal; 

- evitar que as prioridades estabelecidas pelos pIa 

nos de governo sejam perturbadas pelas fnflexibi 

1idades de natureza organizacional-funcional das 

instituições, objetivo presumivel, na medida em 

que as atividades de modernização do setor enfa 

tizarem seu caráter "instrumental" para a conse 

cução das metas que lhe foram atribuidas. 

Tais finalidades podem ser desdobradas nas seguin 

tes proposições especificas: 

a) dotar a Secretaria da Agricultura e Abastecimen 

to de um estrutura organizacional adequada para 

permitir-lhe os ajustes impostos pela constante 

transição do processo de desenvolvimento do se

tor agropecuário, bem corno capacitá-la a atuar 

corno órgão lider do Sistema Operativo proposto. 

Dentro desse enfoque, na medida em que a Secre 

taria transferir a execução de seus programas a 

entidades especializadas, suas responsabilida -

des concentrar-se-ão, gradativamente, no plane

jamento global do setor, na programação, coorde 

nação, acompanhamento e avaliação da execução 
dos programas por parte das unidades da Adrninis 

tração Indireta; 
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b) promover a integração gerencial dos serviços de 

caráter complementar, fundamentais para um me

lhor rendimento dos estabelecimentos agropecuá

rios. 

Nesse sentido objetiva-se estabelecer uma admi-

nistração integrada e descentralizada em 
~ 

areas 

específicas, tais como: classificação de prod~ 

tos, armazenagem, comercialização,etc. (1). A im 

plantação gradativa do modelo indicará as prio 

ridades e os mecanismos a serem acionados em ca 

da caSOi 

c) prover a descentralização de atividades execut! 

vas em áreas prioritárias, mediante a moderniza 

çao e reestruturação administrativa de unidades 

ou, quando for o caso, através da instalação de 

novas unidades, de acordo com as demandas de ser 

viços a serem detectadas em diagnósticos ou le 

vantamentos específicos; 

d) estabelecer providências no sentido de se promo 

verem ajustes entre as fases já iniciadas dos 

programas, projetos e atividades, de modo que as 

fases "subseqüentes das atividades program~pqs 

sam ser compatibilizadas em função do enfoque sis 

têmico do setor, particularmente em determina -

das áreas. Isso possibilitará, ainda, prever, 

com certa margem de precisão, "as finalidades de 

sejáveis ou os objetivos e metas fixados, atra 

vês dos usos alternativos evidenciados pelo co~ 

plexo de recursos existentes e/ou disponíveis; 

e) assegurar o desempenho de atividades de nature~ 

" za residual decorrentes dos processos de descen 

tralização e delegação da Secretaria; 

(1) Proposição baseada nas diretrizes estabelecidas pelo Pro -
grama de Modernização do Setor Público Agrícola-PMSPA. 



f) garantir processos decisórios voltados para 

consecução de objetivos e metas do Sistema; 

g) desenvolver mecanismos gerenciais adequados 

características das áreas de jurisdição da 

cretaria; 

112. 

a 

... 
as 

Se-

h) influir, de forma mais adequada, nas açoes e po 

lIticas executadas pelas instituições do Setor 

Privado; 

i) promover a regionalização dos serviços presta -

dos pela Secretaria, através da criação e fun -

cionamento de unidades a nível de regiões geo

-econômicas, tendo em vista a necessidade de a

dequar a execução dos projetos e atividades de 

sua área de competência às características re

gionais e locais, bem como dotar o planejamento 

e o orçamento de um fluxo de dados e inform~s 

estatísticos mais objetivos; 

j) capacitar o setor a assumir, de forma crescent~ 

as atividades delegáveis atualmente a cargo da 

órbita federal (2); 

1) evitar duplicidade e paralelismo de ação e pulveri 

zação de recursos humanos ,materiais e financeiros; 

m) atender às demandas inadiáveis provenientes de 

sua clientela e do PVblico em geral, sem maio

res delongas de natureza burocrática; 

n) disciplinar o surgimento.de .novos órgãos e uni

dades dentro do Sistema. 

(2) Ver a respeito deste assunto o Quadro n9 01 - "Quadro com
parativo de competências legais, atividades efetivas e pre 
vistas na esfera estadual do Governo, 1976", do Anexo. -



113. 

3.3 - ORGANIZAÇÃO GERAL DO SETOR AGROPECUARIO 

O Setor Agropecuário do Estado da Paraíba, repre -

sentado graficamente na página seguinte, tem a composição ge

ral abaixo: 

a) Administração Direta - Exercida através dos ór-
-gao integrantes da estrutura da Secretaria da Agricultura e A-

bastecimento - ORGÃO CENTRAL DO SISTEMA. 

b) Administração Indireta - Orgãos e Entidades com 

vInculo permanente (3). Compreende o conjunto de entidades ins 

tituídas por lei, dotadas de personalidade jurídica e de auto

nomia administrativa. são vinculadas à Secretaria da Agricul

tura e Abastecimento, por terem suas atividades básicas incluí 

das na área de competência da Secretaria. Essas entidades des 

tinam-se a executar serviços de natureza específica que requei 

ram, para maior produtividade, gestão administrativa e finan -

ceira em moldes empresariais. são constituídas pelas au~, 

empresas públicas e sociedades de economia mista. Essas entida 

des se vinculam ao órgão central do Sistema para efeito de pIa 

nejamento, coordenação e controle, mantendo, porém, sua nature 

za jurídica específica. 

Nessa categoria incluem-se, atualmente, os seguin

tes órgãos (4): 

- Companhia Integrada de Desenvolvimento Agropecuá 

rio da Paraíba-CIDAGRO; 

(3) DIAS, José Maria A.M. - "Estrutura Administrativa das Orga 
nizaç5es", Brasilia, fev. 75 - (Trabalho em fase de revi = 
são para publicação). . 

(4) Na área de pesquisa encontra-se em processo de constituição 
a Empresa Estadual de Pesquisa-EMEPA, destinada a integrar 
o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, liderado pela 
EMBRAPA, empresa vinculada ao Ministério da Agricultura. 
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- Centrais de Abastecimento da Paraíba-CEASA-PB; 

- Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural 

da Paraíba-EMATER-PB. 

c) Administração Indireta - Entidades vinculadas 

por cooperaçao - Abrange as entidades que "se vinculam através 

de mecanismos operacionais,como convênios, acordos, ajustes, 

contratos, etc. Essas entidades têm a continuidade de seus ser 

viços garantida mediante Termos Aditivos aos documentos origi

nais do vinculo. Compreendem as empresas privadas cujo capi

tal tem a participação do Estado, as fundações oficiais cria -

das por lei estadual e as sociedades de natureza civil que pres 

tam serviços considerados de interesse do ~êtor" (5). 

Incluem-se nesta aategoria as seguintes entidades: 

- Banco do Estado da Paraíba-BEP (Carteira Agríco
la) ; 

- Sociedade Anônima de Eletrificação Rural da Pa

raíba-SAELPA; 

- Banco do Nordeste do Brasil (Carteira Agrícola); 

BNB; 

- Associação Nacional de Difusão de Adubos-ANDA; 

- Instituto Nordestino para o Fomento do Algodão e 

Oleaginosas-INFAOL; 

- (Departamento de Agricultura e Abastecimento) 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

-SUDENE. 

(5) DIAS, José Maria A.M., op. cito 
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3.4 - ESTRUTURA BÂSICA DO SISTEMA OPERATIVO DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO 

De acordo com a composição geral do Setor, o mode

lo proposto sugere uma estrutura básica para a Secretaria de A 

gricultura e Abastecimento, destinada a permitir-lhe o desemp~ 

nho de atividades típicas de órgão central do Sistema. prevê

-se também sua diversificação e desenvolvimento, no sentido de 

capacitá-la a assumir, progressivamente, as atividades delegá

veis ora realizadas pelo Ministério da Agricultura, cuja trans 

ferência para os Governos estaduais está prevista no Programa 

de Modernização do Setor Público Agrícola a Nível Estadual 

-PMSPA (6). 

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento, como 

órgão central do Sistema Operativo Agropecuário e de Abasteci

mento, deverá dispor, de acordo com o organograma da página se 

guinte, da estrutura básica a seguir: 

a) Orgãos de assistência direta e imediata ao 

cretário: 

a.1 - Gabinete do Secretário 

a.2 - Consultoria Jurídica. 

b) Orgão central de programaçao, coordenação e 

tro1e: 

b.l - Assessoria de Planejamento Operativo. 

c) Orgãos centrais de direção superior: 

- Orgãos de Atividades Auxiliares 

c.1 - Superintendência Administrativa 

c.2 - Divisão Financeira 

(6) Ver Quadro n9 01, do Anexo. 

Se-

con 
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- Orgãos de Atividades Especiais: 

c.3 - Coordenadoria de Organização e Desen -

volvimento Rural 

c.4 - Coordenadoria de Defesa e Inspeção A

gropecuária. 

d) Orgãos regionais de direção e execuçao 

d.l - Núcleos Regionais 

e) Unidades físicas de execuçao: 

e.l - Fazendas 

e.2 - Centros de Experimentação 

e.3 - Postos 

e.4 - Parques 

e.5 - Laboratórios. 

f) Entidades vinculadas: 

f.l - Companhia Integrada de Desenvolvimento A

gropecuário-CIDAGRO 

f.2 - Empresa Estadual de Assistência Técnica e 

Extensão Rural-EMATER-PB 

f.3 - Central de Abastecimento da Paraíba-CEASA 

-PB 

f.4 - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária 

-EMEPA 

f.5 - Comissão Estadual de Planejamento Agrope

cuário-CEPA (7). 

(7) Funcionando atualmente através de Convênio Ministério da A 
gricultura - Governo Estadual/Ministério do Interior- SUDE 
NE; essa Comissão não dispõe de personalidade jurídica prõ 
pria, prevendo-se sua institucionalização como órgão seto= 
rial de planejamento. 
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3.5 - DISTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS FUNCIONAIS BÁSICAS DOS 6RGÃOS 
E UNIDADES 

As unidades sugeridas componentes da estrutura 

básica visam a atender, de forma harmônica, aos objetivos 

formais e aos formais-programáticos resultantes dos Planos 

de Trabalho e necessidades explicitadas pela Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, e às manifestadas pelas prin

cipais instituições que atuam no setor. 

Os campos funcionais previstos deverão distri

buir-se da seguinte forma: 

a) Secretário - Como dirigente superior.do Sis 

tema Operativo, compete-lhe a liderança política e institu 
• cional dos Sistema, abrangendo, basicamente: 

a administração geral da Secretaria de Agri 

cultura e Abastecimento; 

o assessoramento ao Governador do Estado e 

aos demais SecretáriOS de Estado em assuntos 

da competência da Secretaria; 

a supervisão das entidades vinculadas à Se 

cretaria; 

outras atividades a serem definidas no Regi 

mento Interno da Secretaria. 

Subordinados diretamente ao Secretário, estão 

as seguintes unidades: 

Gabinete 

~toria Jurídica 

Assessoria de Planejamento Operativo 

Divisão Financeira 
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Superintendência Administrativa 

Coordenadorias 

Núcleos Regionais. 

b) Gabinete - Destinado a prestar assistência ao 

Secretário para o desempenho de suas atribuições, compromis -

sos e representações oficiais e particulares; programar, orga 

nizar, executar e controlar as atividades de imprensa, comuni 

caçoes e divulgação da SAA. 

c) Consultoria Jurídica - Unidade prevista 

exercer funções relativas a: 

assessoramento jurídico ao Secretário; 

para 

elaboração e análise de instrumentos legais re 

lativos a convênios, contratos, acordos e ajus -

tes; 

estudo e proposição de anteprojetos de leis,de 

cretos e regulamentos em articulação com os ser 

viços jurídicos do Estado; 

emissão de pareceres em processos que lhe fo

rem encaminhados pelo Secretário; 

organização de coletâneas de leis, decretos e 

demais documentos de natureza jurídica de inte 

resse da SAA; 

outras atribuições afins que lhe forem determi 

nadas pelo Secretário. 

d) Diretor Geral - Para o Diretor Geral, subordi

nado diretamente ao Secretário, prevê-se o exercício de atri

buições que objetivem desafogar o Secretário de atividades e

xecutivas rotineiras e delegáveis, liberando-o para funções ~ 

periores concernentes à direção e administração geral do Sis

tema Operativo. 
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Poderão incluir-se em sua área de competência,e~ 

- programaçao, organização, direção, coordenação, 

orientação e controle das atividades da Secre 

taria de Agricultura e Abastecimento, por dele 

gaçao do Secretário; 

- realização de atividades delegadas de fiscali

zação relativas à execução da política gover

namental de agricultura e pecuária; 

- coordenação, orientação e acompanhamento das 

atividades dos Núcleos Regionais. 

Compete-lhe, ainda, substituir o Secretário em 

seus impedimentos e executar as demais atividades que lhe 

forem delegadas. 

e) Assessoria de Planejamento Operativo - EssaAs 

sessoria deverá assumir as atividades gerais de planejamento 

a nível operativo, devendo para isso organizar-se para atin 

gir, especificamente, as seguintes finalidades: 

- planejamento, coordenação, acompanhamento, con 

trole e avaliação dos planos, programas e pro 

jetos da SAA, de acordo com as diretrizes esta 

belecidas pelo órgão estadual de planejamento 

e da unidade setorial de planejamento (CEPA); 

- orientação, compatibilização e acompanhamento 

das atividades orçamentárias; 

- elaboração, orientação e coordenação da execu

ção dos programas de recursos humanos e de mo

dernização administrativa da SAAi 

- organização e manutenção de um sistema de re

gistro e controle das atividades da SAA; 



122. 

- programaçao, coordenação e acompanhamento dos 

programas especiais e convênios assinados pela 

Secretaria; 

- coordenação e acompanhamento da atuação das en 

tidades vinculadas à Secretaria. 

Essas finalidades podem ser desdobradas nas se

guintes atribuições principais: 

- implementar, no âmbito da Secretaria, as dire 

trizes, os planos, programas e projetos seto

riais do Plano Estadual de Governo, de acordo 

com as determinações do órgão central do Siste 

ma Estadual de Planejamento; 

- compatibilizar e consolidar os planos e progra 

mas seccionais da Secretaria, articulando-se 

com as unidades de Planejamento das entidades 

vinculadas; 

- assessorar o SecretáriQ no desempenho de suas 

atribuições, especialmente no controle, fisca

lização e acompanhamento da execução dos pro

gramas técnicos da SAA e avaliação de dados e 

informações das unidades encarregadas das ati

vidades auxiliares; 

- definir indicadores e promover o remanejamento 

organizacional das unidades que compõem a Se

cretaria; 

- programar e prestar assistência aos Núcleos Re 

gionais, em suas atividades de organização e 

funcionamento; 

- assessorar o Secretário em seu relacionamento 

com as entidades integrantes da Administração 

Indireta da Secretaria e demais órgãos e enti 

dades do Setor Público e Privado; 
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realizar estudos, pesquisas e levantamentos, 

bem como registro de dados, informações e deci 

soes relativos ao desempenho das atividades da 

SAA; 

- fiscalizar ou promover a fiscalização da execu 

ção de convênios da Secretaria de Agricultura 

e Abastecimento; 

- prestar assistência técnica aos programas espe 

ciais e convênios da Secretaria. 

f) Divisão Financeira - Essa divisão subordina -

-se diretamente ao Secretário e tem por objetivo básico abEr 

na programação, organização, direção, coordenação e execuçao 

de atividades relativas a Auditoria, Contabilidade, Finanças 

e demais atividades que lhe forem delegadas. 

Ela resulta da transformação da atual Divisão de 

Orçamento e Finanças do Departamento de Administração. 

Para o exercício de suas atividades, sugere-se 

seu desdobramento em unidades para executar atividades espe

cIficas de: 

- Administração Financeira 

- Contabilidade. 

Obs.: O desdobramento, a caracterização e a org~ 

nização dessa Divisão determinarão, posteriormente, o grau di 

visional das subunidades que melhor atenda ao seu desempenho 

funcional. Deverão ser consideradas também suas vinculações 

externas com a Secretaria de Finanças. 

g) Superintendência Administrativa -Essa Superin 

tendência, subordinada ao Secretário, tem por objetivo pro -

gramar, organizar, coordenar, executar e controlar as ativi

dades relacionadas a Pessoal, Material e Patrimônio, Comuni-
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caça0, Arquivo e Serviços Gerais da Secretaria. Para o de

sempenho de suas atribuições, sugere-se sua subdivisão em u 

nidades destinadas a atuar em: 

- Comunicação 

Pessoal 

Serviços Gerais: 

• Portaria 

• Conservação e limpeza 

• Serviços de reprografia 

Transportes 

- Material e Patrimônio. 

Obs.: Essa Superintendência engloba a Divisão de 

Expediente, Pessoal e Material e a Divisão de Oficinas do De 

partamento de Administração. Considerando suas vinculações 

sistêmicas com a Secretaria Estadual de Administração, sua 

caracteri~ação, desdobramento e organização devem efetivar 

-se em articulação com aquela Secretaria de Estado. 

h) Coordenadoria de Organização e Desenvolvimen

to Rural - Essa Coordenadoria visa a atender à execução des

centralizada das atividades da Secretaria, bem como a sua ce!! 

tralização normativa, devendo constituir suas funções bási

cas as seguintes: 

- programar, coordenar, organizar, controlar, di 

rigir e executar os programas concernentes 

sua área de competência; 

-a 

acompanhar o desempenho dos órgãos e unidades 

responsáveis pelas atividades ligadas à sua á

rea de atuação. 
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Incluem-se, prioritariamente, em sua área de com 

petência, programas, projetos e atividades referentes a: 

- Cooperativismo e Associativismo Rural 

- Regularização Fundiária 

- Irrigação, Poços e Açudagem 

- Projetos de Infra-estrutura Agrícola. 

Além desses, outros programas, projetos e ativi

dades poderão ser incluídos em sua esfera de competência ou 

delegados para entidades vinculadas, de acordo com diagnósti 

cos e programações técnicas a serem desenvolvidos pe,lo órgão 

setorial de pla~ejamento agropecuário. 

i) Coordenadoria de Defesa e Inspeção Agropecuá

ria - Sua organização interna deverá desdobrar-se em unidades, 

subunidades, grupos ou equipes para atuar, prioritariamente, 
-nas seguintes areas: 

i.l) padronização e classificação de produtos 

de origem vegetal e animal; 

i.2) defesa sanitária animal; 

i.3) defesa sanitária vegetal; 

i.4) inspeção e fiscalização de produtos de 

origem vegetal e animal. 

Compete-lhe, principalmente: 

- programar, coordenar, dirigir, organizar e ori 

entar a execução, através de suas subunidades, 

das atividades de fiscalização referentes às 

suas áreas de atuação; 

exercer o controle de qualidade dos insumos a

gropecuários; 
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promover a observância de normas de defesa ani 

mal e vegetal; 

exercer a vigilância sanitária animal e vege -

tal em colaboração com órgãos do Ministério da 

Agricultura; 

fiscalizar os recursos naturais renováveis; 

executar a classificação e padronização dos pro 

dutos agropecuários; 

cumprir e fazer cumprir a legislação relativa 

a atividades sob sua responsabilidade. 

As atividades de inspeção, fiscalização e padro 

nização de produtos deverão permanecer sob o comando e a su 

pervisão do Ministério da Agricultura, por serem considera -

das de natureza indelegável. 

o desdobramento organizacional e o dimensionamen 

to das atividades relacionadas à área de competência dessa ~ 

nidade também deverão depender de estudos e levantamentos es 

pecíficos, com o objetivo de definir métodos e instrumentos 

operacionais adequados ao desempenho de suas funções easfor 

mas de co-participação da Secretaria, com referência ao Mi

nistério da Agricultura, considerando seu atual estágio de 

desenvolvimento e suas perspectivas de modernização. 

j) Coordenação de Produtividade Agropecuária- A 

essa coordenadoria compete a programação, coordenação, dire 

çao, controle e acompanhamento do desempenho dos órgãos e uni 

dades responsáveis pelas atividades incluídas em sua área de 

competência, ou seja: 

- Promoção Pecuária 

- Promoção Vegetal 

- Abastecimento. 
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Essa Coordenadoria poderá assumir ainda outros 

programas afins ou a serem remanejados das outras Coordenado 

r~as, observando-se os critérios técnicos a serem estabeleci 

dos pela Assessoria de Planejamento Operativo. 

1) Núcleos Regionais - Os Núcleos Regionais cons 

tituem órgãos geograficamente descentralizados, da Secreta -

ria de Agricultura e Abastecimento, tendo por função básica 

dirigir, coordenar e acompanhar a execução dos projetos e a

tividades da administração direta da SAA, na área de sua ju 

risdição, de acordo com as normas e instruções preestabeleci 

das a nível central. Compete-lhe, ainda, promover o entrosa 

mento das entidades integrantes da administração indireta da 

Secretaria, na area geográfica de sua jurisdição. 

Sua organização interna deverá capacitá-loaexer 

cer, preponderantemente, atividades no sentido de: 

- estender os serviços assistenciais e adminis -

trativos da Secretaria ao nível das regiões,às 

suas populações e suas demandas específicas; 

- promover a integração das áreas de produção e 

dos órgãos que atuam em sua área de jurisdição; 

- coordenar medidas tendentes a reduzir os dese 

quilíbrios agropecuários existentes na região 

e em suas micro-regiões; 

executar levantamentos e estudos do meio rural, 

programados pelos órgãos centrais; 

coletar dados e informações de caráter regio -

nal, tendo em vista as necessidades de planeja 

mento, avaliação e controle das atividades da 

Secretaria. 
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m) Entidades Vinculadas - As entidades vincula -

das, componentes da Administração Indireta da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento, deverão ter suas estruturas ava 

liadas e redimensionadas para um melhor desempenho de suas 

funções em termos de Sistema Operativo Agropecuário e de A

bastecimento. 

Suas necessidades de modernização, exigidas para 

o funcionamento integral do Sistema proposto, deverão ser es 

tudadas e programadas, em cada caso, pela Assessoria de PIa 

nejamento Operativo, juntamente com a entidade interessada e 

a Unidade de Setorial de Planejamento (8). 

Cada entidade vinculada deverá constituir ou re 

organizar sua Unidade de Planejamento, tendo em vista sua in 

tegração na sistemática de planejamento do setor, articulan

do-se com a Unidade Setorial de Planejamento e tendo em vis

ta sua atuação corno órgão seccional do Sistema Estadual de 

Planejamento (9). 

Com base na legislação específica e nos objeti -

vos por elas explicitados, devem permanecer, até que se pro

movam as adequações decorrentes da implantação do Sistema,as 

áreas funcionais básicas das entidades vinculadas. A rede fi

nição de seus objetivos e adequação de suas estruturas serão 

estudadas programadas após a aprovação e implantação da es

trutura básica do Sistema Operativo. 

n) CEPA - Essa Comissão merece destaque especial 

decorrente da natureza de suas atividades e das perspectivas 

(8) Este enfoque implica em alterar a Lei Estadual n9 3.863 
de 29/10/1976, no sentido de transferir competências re 
lativas ao planejamento setorial, para a Unidade Setorial 
cuja criação se pretende com as providências para a trans 
formação da CEPA em Fundação, vinculada à SAA. -

(9) Vejam-se os § 29, 39 e 49 do Art. 79 da Lei n9 3.863,de 
29 de outubro de 1976. 
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de sua institucionalização como entidade coordenadora do pl~ 

nejamento agrícola a nível estadual, sob forma de Fundação . 

o desenvolvimento que se observa nos dias atuais, 

relativo às atividades de planejamento, tem configurado cer 

tas tendências na esfera da Administração Pública, referen -

tes às características de seu processo e ao seu posicionamen 

to nas estruturas governamentais, centralizando-o, de certa 

forma, na Administração Indireta, como condição básica para 

sua viabilização. 

Considerando as necessidades de se criarem condi 

çoes efetivas para a sincronização do planejamento agropecuá 

rio das esferas estadual e federal de governo, a idéia da ins 

titucionalização dessa Comissão sob a forma de Fundação vin 

culando-a à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, pare

ce, no momento, uma idéia objetiva e funcional. Tecnicamen

te ela deverá vincular-se à Secretaria Estadual do Planeja

mento, no âmbito do Estado; à Unidade Regional de Supervisão 

da SUDENE, no âmbito Regional, e, ao Ministério da Agricultu 

ra, na esfera federal, de acordo com o esquema proposto pelo 

PROJETO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS COMISSÕES ESTADUAIS DE PLA 

NEJAMENTO AGR!COLA (10). 

Essa posição garantir-lhe-á as necessárias condi 

çoes para a articulação e compatibilização de diretrizes,pla 

nos e programas elaborados pelos dois níveis governamentais, 

de forma autônoma e flexível. A longo prazo é possível, in

clusive, prever sua evolução para um desempenho em uma área 

maior a fim de compatibilizar programaticamente as ativida -

des de outros órgãos e entidades da esfera federal que atuam 

também no setor. 

(10) Trabalho realizado na SUPLAN/MINIST~RIO DA AGRICULTURA, 
destinado a orientar o processo de institucionalização 
das CEPA's nos Estados, no qual são sugeridas as formas 
alternativas de fundação ou sociedade de economia mista, 
de acordo com as características político-administrati
vas de cada Estado. 
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Como unidade setorial do planejamento agropecuá

rio estadual e unidade federal do Sistema Nacional de Plane

jamento Agrícola, sua organização em áreas básicas poderá cor 

responder, em princípio, à orientação seguida pelo próprio Mi 

nistério da Agricultura, ou seja: 

-- de planejamento de longo - area prazo 

- área de planejamento de curto prazo 

-- de modernização administrativa - area 

- área de projetos especiais 

-- de informática. - area 

Dessa forma, devem-se incluir entre suas funções: 

- "formular alternativas de política agrária,que 

servirão de base para a tomada de decisões pe

los órgãos estaduais, regionais e nacionais do 

sistema de planejamentoll(ll), articulando-se 

com a Secretaria de Planejamento do Estado; 

- diligenciar no sentido de que os órgãos execu

tores da política agrícola no Estado observem 

as diretrizes e proposições formuladas a nível 

federal, por seu intermédio; 

- IIprestar assessoramento técnico aos órgãos de 

agricultura do Estado, bem como às entidades go 

vernamentais na tomada de decisões sobre polí

tica agrícola 11 (12); 

- compatibilizar os planos, programas e projetos 

elaborados pelos órgãos estaduais com as dire

trizes setoriais estabelecidas pelo Governo Fe 

ral; 

(11) (12) Projeto de. Institucionalização das Comissões Esta

duais de Planejamento Agrícola. 
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"realizar pesquisas sócio-econômicas de inte -

resse do planejamento agrícola" (13); 

- "realizar diagnósticos integrais da atividade 

agropecuária do Estado" (14), em articulação 

com a Secretaria Estadual de Planejamento; 

- acompanhar os estudos, pesquisas e levantamen

tos referentes ao Setor, no âmbito nacional e 

internacional objetivando o aprimoramento de 

sua metodologia. 

(13) (14) Projeto de Institucionalização das Comissões Esta

duais de Planejamento Agrícola. 
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3.6 - EXPLICAÇÃO DA ESTRUTURA PROPOSTA 

A estrutura básica sugerida para o Sistema Ope

rativo objetiva oferecer um marco global de referência para 

integrar as instituições e as funções do Setor Público Agro 

pecuário do Estado, visando aos objetivos e às metas seto

riais estabelecidos no planejamento global do Estado e suas 

vinculações com as diretrizes, planos e programas provenien 

tes da esfera federal de Governo. 

Como órgão central do Sistema, a Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento necessita de uma estrutura sim

plificada para permitir-lhe a execução, de forma objetiva, 

de sua política agropecuária, bem como o exercício da coor

denação geral e do controle de todo o sistema. 

As unidades administrativas básicas sugeridas 

admitem posteriores desdobramentos, fusões ou concentrações 

de atividades, sem o risco de maiores inflexibilidades de 

natureza organizacional, sendo sua função, principalmente , 

desenvolver a própria capacidade operativa da Secretaria.Em 

outras palavras, seus objetivos e metas poderão ser atingi

dos sem implicar, necessariamente, na criação de novos ór

gãos, uma vez que os programas e projetos serão operaciona

lizados em forma matricial, podendo-se alocar osrecursoshu 

manos, financeiros e materiais de acordo com as eXigênCias 

dos programas, projetos e atividades a cargo de cada unida

de básica da estrutura. 

3.6.1 - Do Nível Regional 

Representado pelos Núcleos Regionais, esse nível 

é responsável pela execução regionalizada de planos, progra 

mas, projetos e atividades da Secretaria. 

Os Núcleos destinam-se a facilitar o processo de 

cisório, recebendo competências delegadas, para que as deci 
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sões ocorram mais próximas dos eventos e fatos característi 

cos das Regiões do Estado, devendo, também, implementar deci 

sões aprovadas pelo nível central. 

A criação desses Núcleos, a caracterização de 

suas atividades, seu dimensionamento, área de jurisdição,cri 

térios e fases para implantação deverão ser definidos e pro

gramados pela Assessoria de Planejamento Operativo da SAA, a 

partir de levantamentos mais pormenorizados, visando a detec 

tar as forças locacionais mais relevantes. 

De acordo com os dados e informações coletados , 

sugere-se a implantação dos Núcleos Regionais nas cidades-po 

los das principais regiões produtoras do Estado e de maior e 

feito multiplicador, em termos de produção, comercialização 

e abastecimento. 

Entre as mais relevantes para a estratégia da re 

gionalização podem ser indicadas as seguintes: 

1. João Pessoa 

2. Guarabira 

3. Campina Grande 

4. Patos 

5. Souza. 

Essas cidades, de acordo com os dados obtidos,po 

1arizam as respectivas micro-regiões, com referência às ati

vidades agropecuárias, dispondo, ainda, de um conjunto signi 

ficativo de serviços urbanos gerais, como se pode observarno 

Quadro n9 03, do Anexo. 

As micro-regiões da Serra do Teixeira e de Cari 

ris Velhos poderão comportar em suas principais cidades de 

Princesa Isabel e Serra Branca, respectivamente, Núcleos Re-
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gionais de estrutura mais simplificada, tendo em vista a in

fluência exercida pelo Estado de Pernambuco na comercializa

çao dos produtos e fornecimento de insumos aos municípiosdes 

sas áreas. 

Contudo, tal fato deverá ser investigado mais por 

menorizadamente e dimensionado por levantamento específico 

das atividades agropecuárias na região. 

A regionalização dos serviços da Secretaria atra 

vez dos Núcleos, associada à descentralização dos programas 

mais complexos e prioritários pelas entidades vinculadas,per 

mitirá à Secretaria de Agricultura e Abastecimento desenvol 

ver internamente um tipo de organização mais voltada para 

seus objetivos e metas, permitindo-lhe concentrar e reforçar 

suas funções normativo-programáticas, de coordenação, contro 

le, acompanhamento e avaliação da função agropecuária no Es

tado. 

3.6.2 - Do Nível de Atividades Especiais 

Corresponde às Coordenadorias e unidades que de

verao acompanhar o desempenho dos órgãos/unidades responsá -

veis pelas atividades ligadas à sua área de competência, atu 

ando, primordialmente, na execução de normas, instruções, i~ 

plementação de diretrizes e no controle da execução dos pro

gramas da SAA. 

As Coordenadorias propostas destinam-se a absor

ver as atividades técnicas realizadas pela Secretaria através 

dos atuais Departamentos de Produção Animal, Departamento de 

produção Vegetal e Departamento de Assistência ao Cooperati

vismo, bem como outras atividades e programas a serem incluí 

dos na área de competência da SAA, decorrentes de delegações 

ou convênios. 
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As unidades físicas da Secretaria (colônias, fa

zendas, granjas, postos, etc.), atualmente subordinadas aos 

Departamentos, deverão ficar subordinadas à Coordenadoria que 

mais diretamente seja relacionada com sua área técnica,deven 

do passar, posteriormente, para a área de jurisdição do Nú::leo 

Regional correspondente, de forma gradativa, na medida em que 

estes forem implantados e organizados adequadamente. 

Essas Coordenadorias deverão ser dirigidas por 

um Coordenador Técnico, designado leIo Secretário e nomeado 

para cargo em comissão pelo Governador do Estado. 

Seus recursos humanos deverão ser constituídos 

por equipes técnicas de caráter multidisciplinar, de acordo 

com as necessidades de suas áreas de atuação. Esses técni -

cos deverão ser alocados de acordo com os interesses da Se

c~etaria, para atuar nos seus diversos programas e ativida -

des, abrangendo os de caráter permanente e os de natureza 

transitória. 

Dessa forma, o remanejamento de pessoal t~oo e 

especializado se torna flexível e permite atender à imprevi

sibilidade, em termos de tempo, quanto à duração de alguns 

programas, estudos e pesquisas. 

Acrescente-se a isso a possibilidade de se esta

belecerem maiores facilidades no manuseio de recursos finan

ceiros para finalidade de caráter especial, de interesse da 

Secretaria, dinamizando a sua atuaçã9 em áreas consideradas 

prioritárias para o Setor. 

Os campos funcionais ou as áreas básicas de atua 

çao das Coordenadorias deverão ser constituídos, inicialmen

te, pelas atividades características da esfera de competên

cia da estrutura básica da Secretaria, particularmente pelas 

de natureza permanente, acrescidos de atividades transfrÓrias 

previstas para serem remanejadas quando o Sistema Operativo 

estiver funcionando integralmente. 
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Pode-se observar que a amplitude dos campos fun

cionais atribuídos a cada Coordenadoria permite-lhes a neces 

sária flexibilidade para remanejar, desdobrar e fundir pro

gramas e atividades, de acordo com as conveniências da SAA, 

moldando e adequando a sua atuação às necessidades integrado 

ras dos vários subsistemas da atividade agropecuária. 

3.6.3 - Do Nível Central de Atividades Auxiliares 

Constituído pela Divis-ao Financeira e pela Supe 

rintendência Administrativa, que deverão centralizar as ati

vidades incluídas em suas áreas de competência, atuando, ar

ticuladamente, sob a orientação normativa e fiscalizadora das 

Secretaria de Estado da Administração e das Finanças. Essas 

unidades resultam do desdobramento do atual Departamento de 

Administração da Secretaria. 

Prevê-se sua estruturação e organização interna 

no sentido de atender às novas demandas resultantes da con

centração de atividades na Secretaria, como órgão líder do 

Sistema Operativo. 

O detalhamento das suas estruturas em unidades de 

menor grau divisional deverá ser programado após levantamen

tos e estudos referentes à caracterização pormenorizada de 

suas áreas de atividades e o dimensionamento das mesmas com 

relação à atuação da Secretaria. 

Uma reorganização objetiva, simplificando e mo

dernizando seus procedimentos e métodos de trabalho, propici 

ará condições adequadas para os reajustes necessários a re

composição das atividades técnicas da SAA. 

A Divisão Financeira e a Superintendência AdmUUs 

trativa deverão ser dirigidas por chefes nomeados em comis -

são pelo Governador do Estado e indicados pelo Secretário da 

Agricultura. 
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Também essas unidades, caso a Administração Pú

blica Estadual se organize globalmente em sistemas, torna-se 

-ão unidades setoriais dos sistemas correspondentes às suas 

atividades, subordinadas, administrativamente, à Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento, e, vinculadas, tecnicamente, 

aos órgãos centrais daqueles Sistemas. 

3.6.4 - Do Nível ae Assessoramento Superior e Planejamento 
Operativo 

a) Consultoria Jurídica - Como unidade de asses

soramento superior ao Secretário, para assuntos de natureza 

jurídica, deverá ser dirigida por um consultor jurídico no

meado, em comissão, pelo governador do Estado e indicado pe 

lo Secretário. Sua equipe técnica deverá atuar de forma ar

ticulada com os órgãos de natureza similar, localizados na 

administração superior do Estado. 

Sua área de atuação e definição de competênciase 

rao fixadas no Regimento Interno da Secretaria. 

Essa unidade deverá resultar da adequação da atu 

aI Procuradoria Jurídica aos novos encargos e atribuições da 

Secretaria,em decorrência da implantação do Sistema Operativo. 

b) Gabinete - Essa unidade mantém suas atribui -

çoes, acrescidas dos novos encargos provenientes da reestru

turação da Secretaria, posicionada como órgão líder do Siste 

ma Operativo Agropecuário. 

c) Assessoria de Planejamento Operativo - EssaAs 

sessoria visa a concentrar, no âmbito da Secretaria de Agri 

cultura e Abastecimento, as atividades normativas de progra

mação, coordenação, acompanhamento, avaliação e controle do 

Sistema Operativo Agropecuário. 



A Secretaria de Agricultura e Abastecimento como 

órgão líder do Sistema deve manter vinculada, à sua estrutu

ra básica, uma unidade de planejamento como garantia da efi

ciência e da continuidade das suas funções, vinculando-a,te~ 
~ 

nicamente, a Secretaria Estadual de Planejamento. 

Nesse sentido, a perspectiva de organização sis

têmica da Administração Estadual propiciará maior probabili

dade de articulação, em termos de planejamento, das áreas es 

tadual e federal, constituindo o nível estadual a base neces 

sária para a "extensão" vertical do Sistema Nacional de Pla

nejamento Agrícola-SNPA. 

Para a eficiência, flexibilidade e rapidez de d~ 

sempenho que se espera dessa Assessoria, sugere-se um tipo de 

organização interna adequado à natureza de suas funções, ba

seado na instituição de equipes- grupos de trabalho ou seto

res específicos, conforme as seguintes áreas: 

a) programação, acompanhamento e avaliação; 

b) orçamento e controle; 

c) comunicação e informática; 

d) modernização administrativa; 

e) programas especiais e convênios; 

f) relações com as entidades vinculadas. 

Essa Assessoria deverá ser gerenciada por asses

sor-chefe nomeado, em comissão. Cada equipe técnica, grupo 

de trabalho ou unidade setorial a ser constituída deverá ser 

integrado por assessores e técnicos coordenados, respectiva

mente, por um assessor coordenador. 

Os assessores e técnicos integrantes dessa Asses 

soria deverão ser alocados aos grupos ou equipes pelo Asses

sor-chefe, de acordo com as necessidades dos programas ou das 

atividades, segundo critérios preeestabelecidos. 
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3.7 - VINCULAÇÃO DO SISTEMA OPERATIVO Â ESFERA FEDERAL 

O Sistema Operativo Agropecuário e de Abasteci

mento, conforme mostra o esquema da página seguinte, vincula 

-se à esfera federal, através da Comissão Estadual de Plane

jamento Agrícola-CEPA, unidade setorial do sistema {e vincu

lada tecnicamente à Secretaria Estadual de Planejamento) ,que 

se articula com o nível federal através da Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento-SUPLAN, do Ministério da Agricultu-

ra. 

Essa Comissão constitui a base do Sistema Nacio

nal de Planejamento Agrícola-SNPA, a nível do Estado (IS). 

A CEPA-PB reúne as condições necessárias para u

ma efetiva coordenação entre os órgãos que atuam na forrnula

çao e execução da política agropecuária no Estado. 

Atualmente, seu àmbito de atuação envolve a Se

cretaria de Planejamento, Secretaria de Agricultura, Orgãos 

da Administração Direta e Indireta do Ministério da Agricul

tura e outras entidades estaduais atuantes na execução da po 

lítica agrícola. 

O aperfeiçoamento da coordenação interinstitucio 

nal dos órgãos do setor sugere o desenvolvimento das funções 

da CEPA no sentido de torná-la órgão compatibilizad0r das 

políticas agrícolas das seguintes esferas institucionais: 

- administração direta e indireta da Secretaria 

de Agricultura e Abastecimento; 

- administração direta e indireta do Ministério 

da Agricultura; 

- administração direta e indireta dos demais Mi

nistérios. 

(15) Sistema em fase de institucionalização pelo Ministério 
da Agricultura. 
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Essa diversidade institucional indicadora da gran 

de amplitude e complexidade do setor e o caráter atomizado 

de sua atuação poderão ser gradualmente atenuados através de 

convênios especiais para delegação de competências à CEPA, 

proporcionando-lhe condições efetivas para atuar no :Estado 

como unidade base do Sistema Nacional de Planejamento Agríco 

la. 

Evidentemente, a iniciativa de tal medida compe

tiria à Secretaria de Planejamento da Presidência da Repúbli 

ca, respaldada em estudos e proposições do Ministério da A

gricultura. 

Considerando o papel especial dessa Comissão com 

relação à sistemática de planejamento do Sistema Operativo,~ 

ma vez que a ela compete coordenar, o~ientar e acompanhar as 

atividades técnicas das unidades de planejamento das en
tidades vinculadas, tornam-se indispensáveis as providên

cias no sentido de promover a organização ou adequação das 

unidades de planejamento daquelas entidades de acordo com os 

objetivos globais do Sistema. 

Esse procedimento constituir-se-à na "horizonta-

lização" do planejamento do setor, funcionando 

gão compatibilizador daquelas unidades perante 

traI do Sistema Estadual de Planejamento (16). 

a CEPA como ór 
~ -o orgao cen-

o diagrama, da página seguinte, esquematiza o 

papel da CEPA na sistemática do planejamento agropecuário. 

(16) Lei Estadual n9 3.863, de outubro de 1976. 
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3.8 - REQUISITOS BÃSICOS PARA A INTEGRAÇÃO SIST~MICA ENTRE 

OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SISTEMA OPERATIVO 

A integração funcional entre os órgão da Admini~ 

tração Direta e as entidades vinculadas do Sistema se efeti

vará através da sistemática do planejamento. 

Para isso as proposições relativas à definição e 

ao equacionamento dos procedimentos operacionais necessários 

à articulação interinstitucional deverão traduzir um consen 

so de todas as instituições envolvidas no Sistema. 

Essas considerações resultantes da diversidade e 

dos graus de autonomia das instituições permitem estabelecer 

alguns requisitos fundamentais para se conseguir a sincroni

zaçao desejada, podendo-se destacar: 

a) definição precisa das diretrizes e dos crité

rios para a organização ou reorganização das 

unidades de planejamento em cada entidade vin 

culadai 

b) definição dos objetivos e das funções dessas 

unidades e estabelecimento de seu posiciona -

mento na estrutura organizacional de sua res

pectiva instituiçãoi 

c) identificação dos subsistemas funcionais da 

agropecuária estadual e a posição de cada en

tidade vinculada no subsistema que lhe concer 

nei 

d) definição da vinculação externa de cada unida 

de, suas relações sistemáticas de comunicação 

e informação, para efeito de programação, or-

çamento, coordenação e controle 

dos programasi 

da execução 
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e) identificação da natureza dos insumos a serem 

fornecidos pelas unidades à Secretaria de Agri 

cultura, para efeito de formulação e execução 

de planos e programas, bem como sua periodici 

dade, forma e metodologia; 

f) definição e quantificação dos recursos huma -

nos necessários ao funcionamento do processo 

e estabelecimento das prioridades para sua ca 

pacitação; 

g) estabelecimento dos mecanismos de coordenação 

entre o Sistema Operativo e o Setor Privado; 

h) definição e caracterização da faseologia dos 

principais instrumentos de programação, tais 

como os planos de longo, médio e curto pra

zos e o orçamento específicos de cada entida 

de. 

... 
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3.9 - PROCEDIMENTOS PRIORITÂRIOS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO 

DO MODELO 

A operacionalizaçio do Modelo proposto paraoSi~ 

tema Operativo Agropecuário implica na identificaçio enapro 

gramação de um conjunto de medidas destinadas a definir e or 

denar prioridades e critérios, elaborar mecanismos e métodos 

adequados à sua implantaçio. 

Para orientar os trabalhos necessários à consecu 

çao desses objetivos, recomendam-se algumas proposições fun

damentais assim discriminadas: 

a} Constituição de um Grupo Central de Moderniza 

çao Administrativa para promover o progressivo ajuste da es 

trutura atual aos requisitos do Sistema proposto. 

Esse grupo terá a incumbência de programar, ori

entar, coordenar e acompanhar os trabalhos de reestruturaçio 

e modernização dos órgãos e entidades do Sistema, envolvendo 

as seguintes medidas: 

definir prioridades, critérios e metodologias 

adequadas à modernizaçio, de acordo com as di 

retrizes estabelecidas pelos órgãos superio -

res do Estado; 

orientar levantamentos e estudos de revisio , 

complementação ou desdobramento das estrutu -

ras administrativas dos órgãos; 

acompanhar e avaliar a implantação dos proje

tos de modernização; 

propor convênios para elaboração de estudosou 

projetos de modernizaçio com pessoas físicas 

ou jurídicas; 

- ·identificar obstáculos institucionais para a 

execuçao dos projetos e providenciar a sua re 

moçao; 
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providenciar as demais medidas relacionadas 

ao processo de reorganização e modernização 

do Sistema. 

b) Estabelecimento de um Plano de Capacitação 

de Recursos Humanos - Como fator dinâmico e responsável pe 

las mudanças organizacionais, o corpo de pessoal deverá ser, 

prioritariamente, objeto de programação especial no senti

do de torná-lo agente das mudanças requeridas. 

Com referência aos recursos humanos, devem-se 

enfatizar os seguintes aspectos: 

treinamento especial para as equipes que com 

porão o quadro mínimo de ~essoal técnico e 

administrativo dos Núcleos Regionais. Esse 

treinamento prévio deverá permitir-lhes cola 

borar na programação, implantação e forneci

mento dos Núcleos, aos quais se integrarão 

posteriormente; 

- treinamento de agentes de modernização para 

atuar, especificamente, na coordenação dos 

trabalhos de reformulação e adequação dos óE 
gãos. Esses agentes poderão abranger o pes

soal das entidades vinculadas, por solicita

ção destas; 

- elaboração de programa específico para o re

manejamento do pessoal da Secretaria. Esse 

programa deverá ser executado após a aprova

ção da estrutura básica da Secretaria. Sua 

finalidade é a de oferecer opções a todos os 

funcionários da Secretaria para a sua relot~ 

ção nas unidades da estrutura básica,resguaE 

dando-lhes todos os direitos adquiridos para 

efeitos legais. 
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Essa opçao deverá condicionar-se, contudo, as ne 

cessidades globais das novas unidades a serem estruturadas. 

c) Constituição, em cada Coordenadoria, de gru

pos técnicos específicos, de caráter temporário, para traba

lhar em projetos e atividades prioritários, com a participa

ção de técnicos representantes das entidades vinculadas e, 

também, das demais instituições interessadas, para o objeti

vo de: 

- redefinir e analisar os aspectos técnicos, fu~ 

cionais e legais específicos apresentados para 

a execução das atividades correspondentes 

áreas de atuação das Coordenadorias; 

~ 

as 

- identificar os principais fluxos que orientam 

e conformam a execução dessas atividades; 

- estabelecer o cruzamento dos dados e informa

ções coletados em matrizes funcional e institu 

cional no sentido de permitir o dimensionamen

to de cada área de atuação e influência e, tam 

bém, configurar os subsistemas funcionais cor 

respondentes. 

d) As atividades de programaçao e implantação dos 

Núcleos Regionais deverão basear-se numa seleção de critédos 

que melhor atendam aos interesses funcionais e técnicos da 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento, considerando al

guns fatores especiais em função da importância que represe~ 

tarn para a instalação e o funcionamento daqueles Núcleos. 

A escolha definitiva da localização de sua sede 

deverá atender, preponderantemente, aos requisitos relativos 

a: 

- importância relativa das atividades agropecuá

rias para a Região e para o Estado, em termos 

de valor e volume da produção; 
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- existência de uma infra-estrutura de ativida -

des de apoio ao processo produtivo, tais corno: 

unidades de assistência técnica, pesquisa, ex

tensão e comercialização de insumos agrícolas; 

- facilidades de comunicação entre a sede do Nú

cleo e as cidades localizadas em sua área de 

jurisdição e com a Capital do Estado; 

~ capacidade de polarização e de efeito multi

plicador, em termos agropecuários e sócio-eco

nômicos, da cidade-sede do Núcleo; 

- importância econômica e social relativa da Re

gião no contexto global do Estado. 

Levantamentos e estudos pormenorizados definirão 

com maior rigor as regiões prioritárias e as cidades-polo pa 

ra instalação dos Núcleos, bem corno as fases para sua implag 

tação a curto, médio e longo prazos. 

A delimitação da área de jurisdição dos Núcleos 

também dependerá desses levantamentos, que indicarão quais 

os municípios a serem incluídos em seu âmbito de atuação. 

e) Adequação e modernização das entidades vincu

ladas. A Instituição e o funcionamento do Sistema Operativo 

Agropecuário determinarão maior delegação de atribuições e 

responsabilidades às entidades vinculadas. Em consequência, 

torna-se necessária a realização de estudos conjuntos da Se

cretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria de Plane 

jamento e das próprias entidades vinculadas para adequação 

das suas estruturas e articulação sistêmica prevista no Mode 

lo. 

Compete ao Secretário da Agricultura, ao Secretá 

rio do Planejamento e aos dirigentes das entidades vincula -



das definir as prioridades e as estratégias a serem adotadas 

para as intervenções relativas ao processo de reformulação e 

modernização nestas últimas. 

Por solicitação destas, poderão ser criados gr~ 

pos técnicos mistos para desenvolverem os trabalhos, sob a 

orientação técnica do grupo central de modernização. 

Para imprimir uma orientação mais objetiva aos 

trabalhos de adequação e modernização das estruturas dessas 

entidades, torna-se imprescindível a realização prévia de 

um diagnóstico global e por áreas funcionais prioritárias. 

A identificação dos subsistemas funcionais do Se 

tor e a caracterização de seus aspectos técnicos e institu -

cionais permitirão orientar as atividades de modernização, 

tanto da estrutura básica da Secretaria quanto das entidades 

vinculadas, dando-lhes um sentido mais objetivo, além de pe~ 

mitir a determinação dos subsistemas mais estratégicos para 

a modernização do Setor. 



3.10 - CRIT~RIOS PARA DETALHAMENTO DA ESTRUTURA BÁSICA 

DA SAA 

ISO • 

O detalhamento e a operacionalização da estrutu

ra básica proposta para a Secretaria serão objeto de Regime~ 

to Interno, a ser elaborado pela equipe de modernização admi 

nistrativa da Assessoria de Planejamento Operativo. 

Como critérios principais para orientação dessas 

atividades consideram-se relevantes, entre outros, os segui~ 

tes: 

a) o desdobramento das unidades básicas em unida 

des de menor grau divisional deve manter a in 

tegração funcional e orgânica das atividades 

incluídas em seu campo funcional, evitando-se, 

assim, subdivisões prejudiciais à natureza in 

tegrada dos objetivos e metas; 

b) os programas e projetos permanentes ou even

tuais deverão ser dirigidos e coordenados por 

gerentes técnicos, cujos cargos serão lmtados 

na unidade básica correspondente a esses pro

gramas ou projetos, assegurando o caráter sis 

têmico e matricial adotado pelo Sistema Oper~ 

tivo; 

c) a designação de técnicos para gerenciarem pro 

gramas ou projetos deverá ser feita pelo che

fe da unidade na qual se inclui o programa ou 

projeto, com aprovação do Diretor Geral da 

SAA; 

d) para programas ou projetos de caráter even-

tual, os recursos humanos alocados subordinar 

-se-ão ao respectivo gerente ou coordenador , 

enquanto durar o programa ou projeto, indepen 

dentemente de lotação do seu respectivo car

go; 
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e) os gerentes dos programas ou projetos poderão 

ser remanejados para outros programas ou pro

jetos de uma mesma unidade organizacional, ou 

para outra unidade, a critério, respectivamen 

te, do Coordenador-Chefe ou do Diretor-Geral; 

f) a absorção de novas funções ou competênciasde 

caráter bécnico pelas coordenadorias, em de

corrência de delegação ou compromissos assumi 

dos pela Secretaria, deverá ser fundamentada 

por parecer técnico da Assessoria de Planeja

mento Operativo, com base em estudos e diªg

nósticos para cada caso específico, submeti -

dos à aprovação do Secretário; 

g) o remanejamento dos recursos humanos da Secre 

taria só deverá efetivar-se após reorganiza -

ção das unidades; 

h) a criação, fusão, transformação e lotação de 

cargos deverão ser precedidas de um levanta -

mento geral dos cargos existentes, para quan

tificação das necessidades ideais da Secreta

ria, de acordo com o Sistema Operativo. Pode 

rao ser criados cargos de assessor, lotados 

nas assessorias e coordenadorias, sem atribui 

ções rígidas. 
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CAPíTULO 4 

CONCLUSÕES GERAIS 

Embora os dados coletados nao sejam suficientes 

para permitir análise e correlações mais profundas a respei 

to do Setor Agrícola do Estado da Paraíba, é possível fazer 

-se algumas deduções gerais relativas a aspectos mais facil 

mente observáveis, como os que se apresentam abaixo: 

a) a configuração organizacional geral do setor, 

caracterizada por elevado grau de dispersão, 

diversas formas de relacionamento e níveis 

diferenciados de desenvolvimento, exige mai

or sistematização, com vistas a melhor opera 

cionalidade de suas instituições; 

b) as raízes do relativo atraso do desenvolvi -

mento do Setor estão na estrutura fundiária 

anacrônica, nos sistemas deficientes de 

dução, de crédito, de comercialização 

mecanismos precários de organização e 

cia utilizados por suas Instituições; 

e nos 
-gereg 

c) além da fraca interdependência funcional en

tre as instituições que compõem o setor, ob

serva-se uma certa despreocupação das diver 

sas instituições governamentais quanto ao eg 

trosamento necessário às atividades de plane 

jamento e de coordenação para a execuçao de 

projetos e programas essenciais à área em que 

atuam. 
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Tal conclusão parece, em princípio, contestar as 

informações contidas no Quadro n9 3, à página 76, quanto à 
influência exercida pelas políticas e diretrizes do Ministé 

rio da Agricultura e as do Governo Estadual na execuçao de 

atividades citadas como mais importantes pelas instituições 

pesquisadas. 

A esse respeito, uma possível explicação pode ser 

obtida no fato de as instituições procurarem, ainda que mui

tas vezes de uma forma individual e não sistemática, se pau

tar pelas diretrizes políticas governamentais das duas esfe

ras de governo, para efeito de obtenção de créditos, incenti 

vos e outras prerrogativas oficialmente instituídas. 

Assinl, ao se comparar, através de u'a matriz fun 

cional, nao só as grandes macrofunções como também os pró

prios objetivos e programas desenvolvidos pelo setor, obser

va-se que atividades semelhantes muitas vezes são executadas 

simultaneamente por várias entidades. Sobre esse aspecto ve 

ja-se o Quadro n9 02, do Anexo. 

Tal quadro parece repercutir na disposição e uso 

dos recursos existentes, com reflexos no funcionamento das 

instituições, que nem sempre correspondem às necessidades e 

expectativas dos seus usuários. Pode-se afirmar, mesmo, que 

os serviços e venefícios prestados pelas instituições afetam 

de maneira atomizada e diferenciada os seus usuários, parti

cularmente os pequenos e médios produtores rurais. 

A ausência de mecanismos eficazes de coordenação 

sob uma autoridade central que permita o planejamento global 

do setor dificulta a integração funcional entre as institui

ções, permitindo, muitas vezes, que ocorram superposições e 

dualidade de objetivos, algumas vezes até conflitantes, frus 

trando a consecução integral das metas estabelecidas. Essa 

desarticulação se reflete na dificuldade encontradapelasin~ 

tituições para delinearem com mais precisão suas funções,toE 
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nando-as mais vulneráveis às características pessoais de suas 
lideranças. 

A medida que novas e mais complexas demandas se 

apresentam ao setor, em função das políticas governamentais 

e das reinvidicações dos próprias produtores, essa situação 

tende a se agravar, aumentando o grau de obsoletismo tanto de 

suas estruturas como de seus mecanismos operacionais. 

Com referência ao nível federal, o quadro parece 

ainda mais complexo, por envolver as naturais dificuldades r~ 

lacionadas à diversificação de áreas, políticas, órgãos e com 

petências referentes a vários Ministérios e programas inter

ministeriais. 

Destarte, os níveis de produtividade do Setor A

grícola, particularmente do Setor PUblico, nem sempre corre~ 

pondem aos recursos que periodicamente são alocados ao setor, 

pois, não raro, eles são pulverizados em vários órgãos, pro

gramas e projetos, sem um marco de referência global. 

Algumas medidas recentes têm sido tomadas pelo 

Governo Estadual no sentido de alterar o quadro descrito, mo 

dernizando e dinamizando algumas áreas prioritárias, criando 

unidades autônomas para o desempenho de atividades básicas, 

como a mecanização, a revenda de insumos e equipamentos, aco 

mercialização, o abastecimento e a extensão rural. 

Não obstante, tais medidas têm-se ressentido de 

um marco de referência que as integre de forma sistêmica, de 

modo a resultar na maior eficiência e eficácia do conjunto 

das instituições e num melhor nível de rentabilidade dos es

tabelecimentos agropecuários. 

o Modelo Operativo sugerido no Capítulo 3, resul 

tante das informações e análises aqui expostas, pretende con 

tribuir com os esforços que atualmente são despendidos nesse 

sentido pelos dirigentes e técnicos das principais Institui

ções do SPA do Estado. 
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no "'t.ito da r.~~lh\n:k. 

1 - Coord. -Administra 
tiva 

11 - Coord. financeira 

111 - Coord. Pesquisa e 
experimentação a~ 
gropecuiriOi 

IV - Coord. Produção de 
sementes e muJas 

V - Co~rd. Pro~~ção ~~ 
cúria 

VI - Coord. açuda~eo 

VII - Coord. Classifi
cação de produtos 
d. orig~ vegetal 

VIII - Coord. Coorerati
"ismo 

---------------------------~.---

I 
I 

nL~rA: Pr<>grA'1I4 de: tkxJ,,(~i.~~iio do S"tor \,ú\.lico Ar.rícolo du Kihial~rio da A;;ric"ltu,-a - ASOH ISUi'LAII 

Dodu. c Inío""ilçon c"I.Ud,," " .... tcr.wro/"utu"ru/191~ 



1 .. rST~'·':..) • .\ 'l.!°;1tfo1U 

1.1. FHtJ:"A Ac'::;ltrA (RCCUI..ARU.! 
ç~. n;,OI(NIA) 

UUDD DA OARltaA - aRC~~5 [ "IUOAOCS ATUO~TC5 ~o SCTOR P~~LIC~ ACRo.ceU.RIO 

POR (ACAS C ATIVIUA')C~ e~~leAS StCUNOO A tSrCRA C,,~CR~,reNTAL - 1916 

esrCRO ESTADUAL [Sfeo. fCoe~AL 

I '::'·"lS~ ! ::Jl;r: fLJAJ~ 1 
AUTARCulA PI~L!LICA ItCUfl. MISTA our MOS 

INCRA 
0;.;;C-5 

(;o":~(SA 

O~.L IÇA 
SCCJ(ú':, 

(Cou. :""Sf.\ 

I.rRA 1.2. tCLC~IZAÇ.O ~5_'~A_-~~_P_V __ -1 ________ 4-E_M'_T~e_R __ t-________ t-________ -+ __________ -1 ________ ~~---------1----------i----------
1.l. t~l.STR~MCllTa C TRI6~aç~0 I~CRA 

11 - $(P':.'::~S N' , ;~r~ll1aç:o SU-OPII-OPA DEM.-cepV-CEoA 

'.1. O~f::SA S;'N:7~RIA V(::(U.l 
".:nL 

CEACO 
OCMA-CCIPO' 

2.%. P.~~tç=o O': P~C~UTCS CC 
D?:t~ A:;1 ~:'l t I!é:C-:TAL SA~ - OPV 

~------~----+----+------~-----+------~----~~------+-----~-------
SUOCOC 
160r 

2.3. PF:::S::R\:A~.O DA rLoIU t rA.!:!, 
~ SU (MA) 

~------+-----4---~------+-----~------~~~~r-------+-----~-------
2.4. :II;:::Ro·az.c.ç~J ( CL,\SSxr:C,3, I 

ç~: O~ O,C)JT:S O~ eRIceM CEASA CCIOOA 
A~.1"'i:'L E \j':':~TAL SAA CIOACRO CEACO-OC', eISRAZC~ 

~------+-----+---_+------r_----_+------~----~r_------+-----~--~---
111 - ~::';~"::'S ·:","I'~ol"'n i\~':O'J"""'(rs 

OC~A-ONCC 3.1. ec,.$eRVAç~o 00 seLO I-S_A_A ________ +-_____ -I ___ -+ ________ 4-__ "'-____ I-__________ + _____ -If-_________ +-________ -t _______ _ 
l.2. HO'leSTAMENTO E REfLCRESTA 

ftE,;TO - SAA-OOV IEor (r,A) 
~------+-----+---_+------r_----_+------~--~~r_------+_----~-------

IV _ p,~P:~pDt.'TUP.\ RHFCL 

•• 1. IR"ICA':ü 

&.2. nETRIrTCA;_O RURAL 

l.l. UTUOAS VICINAIS 

, ••• PC;QS [ AÇI::I.C!1': 

v - Pr!:l[C~:lcct:!~rSOUISA ASSIl 
tt:;;,..!: Tt.::,.:C::' 

5.1. ClI.'i;'TCLOCU 

SU 

SAA-OPV 

SAA 

ONDes 

DEI'\A-ONct ONOS 

SAELPA !:~CR.1. (MA) 

DER 

OE~A-CENCC ~I.CS 
ONOCS 

i. 
t 

1 

f 

J 

I 
I 
I 

~ 
EMATER INrA~'L ID"ocs (r.3RATER (M') l 

I-------+----+---I-----'-----+------<'-c-rp-(-MA-)-I-----=--=-+----+-----:J 

5.2. N:HO~CLCCIA 

5.3. [xTr::~.sID f!I"RAL ASSIST!N-
CU Tce:;:C' 

SAA 

OEM.-cePA 

-~. 
5.4. CC:.tRATlVISr.O 

II.:""\. 
ASSOCIAT. 

1:''-'" • .... S_._A_-O_A_C __ . __ + ____ --i;_:_:_::_:_:_._/+C_I_O_A_C_~_O ---T, A-,-'O-'--H-"-A-'-L-"j _________ --i'-:_:_:R_C:_(_r._A_) \1-________ -I_B_
NC

_
C
_ ~ I O~ ~,;: , : "1 

5. 5. P;:.:U~5A 
:~ ":';'f"' • ." 

5lA ~~",rn 11\~~j "" - ,"OC",-'" .. "m ,,,, :"'"'' " .. , -\ oi- " 
""'VI - P~b!T:"::, EC~"~nCA I CIOACRO CFO (MA) ~Ie~AZ(.~ I· !::{c.,,,r.;:;?) t 6.1. ~:!r~cs "rt;!!"':s 

a.2. eR!J!TOS ACRreOl. 

a.l. lNCUTlVOS FISCAIS 

lU - ~~;:~;,;~ts ~c ;IR::cts-

SAA 

su 

(MATC" 'gE,-i3IJ9 jPt:5AC - 75 la:-..c~ (:'l,.i.) ! =i(C~:=io,,~:,:j 

aEO 5 liDE ftE 
Isor 
SUOEPE 

1.1. r.~C.:;Iu.~a ~CRrcaLA I-S_A_A ______ + _____ -I _____ -+ ________ -:. __________ +_----------+-------i-----------+--------+----___ _ 

1.2. tCl~ETIVOS e fERTILIZAnTES I-S_~_A __ -_a_O_v __ ~--~----~-----+_-------~---~~_+~~~~~-I~-----~~--~----I--~ ______ ~---~--_ 
7.3. S(!r~~:Ji[S [ '.LiDAS j.!-S_A_A_-__ O_P_v_-I __ ~~ __ _!_------.:._--_____ .:.-_______ _+:..:.:::;;;=.:..----I--------+---------~----__ ~~~ ___ ~ __ _ 

1.(. 1~S!r.I:lAÇ:O UTIrICIAl 

1.5. NUTRIÇ!O A'Ir.AL 

VIII - i~Fõ~~:;;;5:~~;:!~:~S ,lI PP!CES-

1.1. ''''':'.(r"4,':-o·T'' srLA ... t~ E (5 

Té:~E R!G'Ül~;érttS" -1-5_A_. ________ + _____ -I'-~ __ _+-------_r---------+_---~---+------:..-.----....:..-:..--+-------~-______ _ 

t.2. t['.TRAU oe 'SASTEC!.'.ENTO su 
r-------+-----+----7------r------+------~----~~------+_----~------

'.l. n~.'INAI5 PCSQUCIfl05 

•••• l~rcil'\Açlo OE '.ERCAOO SOA, 

'.5. PR~ÇCS l~ CC~SU~IOOR 

•••• HIi:IE,:t SlN:T(RIA 

JJC - '1."'I':"""!"'r.:-:TC. rcopouaclc ( 
ÇÇ·.I';_~ 

s. SAUOt 
PfttrEITURA5 

UI 

ranu. SU"aA'-' - 'hnllt6rJo da lor!c:ulture 
'C[P"-~8 - Coet11.ia t.tad.,.l da Plan'J ••• ntD Agr1'col •. 

.. 



l'Iunicípios Popullçio 

Em 1975 
Percorridos (Estimada) 

- --- --

" ~----

\ . 
I , 

.: ... "!,, ' 
• 

ESTADO DA PARArBA - SETOR P~BLICO AGROPECUKRIO - 1975 • 

I _ ALGUNS INDICADORES REPRESENTATIVOS DO NrVEL DE DESENVOLVIMENTO URBANO NOS MUNICrPIOS PERCORRIDOS' , . . 

I • 

NR ds Agências NII de CooP,lt EatBbeleci- Estabelecimentos Come!: Estabal~cimentos de N6mero Eetá- Hot6111 Sindicatos ' Hosplta1! 

BancArias O r,! rativas montos In- cieis (19731 Ensintl (1973) de Te!: ções Rurais (1973 Oficiai! ,,,1na19 ferro-
o1a1ll (1973) (1975) dustriais vareJi.!!.IAtaca-1 111 Grau 1211 Grau t Nív,el Teler. ~Urias 1t.l')prcg'~fr-,~rI (1973) 

(1973) tas distas 'Total Supell.or (1973) (1973) 1973 dores çad:l 



o U E S T I O N ÁR I O 1 



I 
.1 , 

I 

I~----------------------
::r IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO 

(

,..----------------- NOME E SIGLA ) 

---. -----------
,----------------------------- ENDEREÇO ------------------------------~ 

,---------------------------NATUREZA-----------------------------~ 

O ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA o AUTAROUIA O EMPRESA 

PÚBLICA O ECONOMIA 
MISTA 

O OUTRA (ESPECIFICAR) 

NIVEL.----...... ] ,---------------- ÁREA GEOGRÁFICA E ABRANG~NCIA -----..... 

( O O O AMBITO O O FEDt::RAL ESTADUAL REGIONAL MUNICIPAL 
ESTADUAL 

'---------------------------~ 

I II - APARATO JUR(DICO 

I CRIAÇÃO-------...... ".---- REGULAMENTAÇÃO --...... ,.----- ESTRUTURAÇÃO -----

I'PATLA". CI. ·"·""J/.O OC'''''JO CE'"""JC~"'AJO 
" DATA: ___ I ______ I_____ DATA: ___ I ______ /. ___ _ 

I--------------------~ 
I 
I 
I 
I 



11 - O O J E T I V () G 

2,1. Cite 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

• 

n) 



2.2. neInei.ano os prinr::ipuis nt.i.lj:i.cbdc~:; quu II Or'lcIIÜzur;:ÊÍo c.? Li ro.,:Üi.

zando [.d:Uii1,,1~1nto. (Ordonc, ~;nQunc~J n :i.rnpnrtanc.Lu poro. n Orrpn i ;~,~ 

çã~) 

?ª 

lO!! 

n 



.. 
2.3. Estac ctividades fo~ofinidas em razão: (Assi~..E.~~o_G~ . .tC]uadro(sl.E.E..~~to(3) 

ATIVIDADES ORDENADAS SEGUNDO A PERGUNTA ANTERIOR 

lª I 2~ 3Q-- -\- -~ª -1- -~~-l-- 6; I 7ª I Cª 

----------;.---7-
1 
---i---1---r-----r--·---r-----I--

RAZElES 

I 92 I I 10ª 

--r 
(' I I I 1 

1. Pol:. :icas, diretrizos e mO-I I l- I I 

b.s traçadas pelo ~i1inis té-I I I I I 
I I I I! 

ric oja P.gricul tura. I I I I I 
(' I I I I I 

2. Pol::.tico.s c diretrizes dOI I I I I 
SClIIerno Esbdual. I I I I I 

I I I I I 
3. Pol{tica croral da Organi-I I I I I 

- I I I I I 
znçao. I I I I I 

, I I I I I 
4. Necessidades ~medio.tas dasi I I I I 

árc=.s do a tuaç50 da Orgo.ni I I I I 'I 
- -I I I I I 

zrtÇQo. I I I . I I 
I I I I I 
I I I I I Outras (csp~cifiquo): 

I I I I I 
5. I I I I I 

I I I I! 
__________ --1-1 __ !.-I __ '----.-1 I _L ___ .---:.. __ ..I...-__ 

O~s.: Utilize o vorso ou folha avulsa se necessário 



---------------------~---------------------

------_._----------

--_._--~--_._-------

--------------------------------------------------------

U í'lenhuma 

2.4.1. Que recursos seriam necessários Fla~~lizD.ção dessQs 

atividades? 

NA1UIlEZA I DISCRIMlNAÇJ1:0 
D08 I~ECURS08 l - --~-_. 

I 
a) ROCUl~SOS Financeiros I 

I 
b) Recursos Materisis I 

I 
c) Recursos HU~lano5 I 

I 
d) Recursos InformBcionais I 

I 
Outros (especificilr): I 

I e) 
I 
I 



2.5. Discri~in~ as dificuldades para roalização dos Objetivos ProrrramQd~s-E~ __ p_r_o_v_i_s_t_o_s __ pa~~~r~ü~·_a __ ~O~r~o~~~n~i~z~Q~c~5=o 

r\~ATUR[lA DA DIFICULDADE D I S C R I M I N A ç A O 

1.) r.5cnica 

~) FinanCEi .... Q 

c) Adr.inistrativa 

~~----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d) política 

c} Outra(s) (especificar) 

------------------------------------------------------------------------------

I I Nenhuma dificuldade 



• 

2.5.1. D~_scrimine as dificuld:ldes para a rCülizaç50 dos Objotivos Desejados para a Orqnnização 

NATUREZA DA DIFICULDADE o I S C R I M I N A ç Ã O 

a) T6c..lici:! 

t:) Fin~r,c.::ira 

--------, 

c) Ad~in~strativQ 

d) Política 

Outras (especificar) 

e) 

f) 

------------------------------~-------------------------------------------------~------------------------





III - ESTRUTURA FUr~CIONAL 

~ - -RLl~cion~ nc ~~~dro ~baixo as unidades, subunidadcs c orgaos subordinados da Organi20Qao, mencionando sua l~cali-

zaç~o ~~o+r[fica c atividades orincipais 
~---.- . 

UN:D.c.oES/SU8UNIDr~ES 

J:: dRGJ:.OS SUBORDIN,L\DOS 

I 
t 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

.1 
I 
I 
I 
I 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

IJbs.: Utilize o verso ou folha avulso so necessário. 

LOCALIZAÇÃO 

I SIGLA ~O ESTADO i 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I . 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

r\:UNICf?IíJ . 



rJ - CG·.lU!~Et,ÇLES EXTE!=Wr~S 

4.1. ..;;J~'.1;.;;;C;...· -,G;;.;rq.:!r~5 ou Entid.J.dos, públicas e privnda~ estEio cola.borando ou poderiam .. co}ab_o!,.92: co;-:: a Drgn..ni::::.:lç.:!o o qual 

~t3cio __ d8SSJ......E.?1':::.-b.Prac~? (Pr.s;ench::t ° Quadr:9_..E_ sc.H .. ui:r:.t....!::!.~~';,~o e cócigo das atividades da PCJrq~~~n do 

1· J...~~ ..... 2 ) 
-~---._-' 

CtJD .-~A ~ ESP~CIE DE CDG;aDRt\çí\D ..J-'---- OUTR/IS E3Pf~CIES DE COLABORhÇ.::íO 
'),"T"T\/T I \JOj'~E Dun ~RGf!r~ ou ENTIDADE . ---- -'-.. I~v_-I .•. u..... I IFINAN- I I I ----_._----
uh • , I L:. " , \ I CEIn/\ ,I,.,:, -" - ·::JiJ h I ..... "I.lI\Jr\I,'(\U r;"OE I """"Cr"ICf\ I t"TERTf\t' PE""~O'L DTSCRII'-"'- ~?:,.~ ----t- I - -_.--- '--, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J 

LCGD4DA 1 = Calabaraç~a insuf:'cic:nte 
2 = ColJ.bor~cQa s~tisfJ.tor~a 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

.1...----..1_-....:.. __ .1 ____ _ 

t
"'O = Ausôncia de colaboração 

3 = ,; C~-:;~-:í)iz:lc5o nGo nccc3si ta de colo.boro.ção 
(~ - . 

, 
: Lê:GC'JD . .4. 

I 
! 
I 
I 
I 
I· 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

. I 
I 



4.2. QUL: 6rg~os~u Entidades, públicos ou privados, reeebam colcboraç.:3:o da Orgonize.ção e qual n espécie dcss:: cDla

bLlrac3~? 

rJOr.:é E TIPO 
PCBLIc!\l 

L 
ESprCIE o E c O L A 8 O R A ç M O 

. I I FnJN·J- I I I. .,. 

.PnIVi\D~1 ~CNICA i CEJ:8i~ I r\il/\TERI/\L_L~~OriL i OU1"F1i-\ co_u_~c_<:;_f1(-\_ç_i-\O _____ _ 
DO dRG~D OU ENTIDADE (E~CC,...TC'TC,.~ ) VI __ l,..o_1 ..I.. l"\tl 

I 
I 
I 

I i 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I . I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

__________ . ____ .:.....-_ ._--J.. ____ J--__ -.iL J __ . 

U A Or~::1!1iz.::tç?í,) nao colabore. com outras Oraaniznções 

O~s.: Utilize c verso para infermnç5cs complementaras. 



i· 
~ 

4.3. A ~uc Orqanizacões de base (Associações, Cooperativas, Sindicatos, Fedorações etc), j Organização está rclacio 

~~d':l? 

ORGANIZAÇ~O DE BASE 

------------------_ .. ~--

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

• 

n' 

I 
I 

.. L .. _. __ _ 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
,. 

ESP~CIE DO VíNCULO 



4.4. Es~~ifiaue no Qu~dt~ abaixo as catoqorias do clientes ou usuários da Orrraniz~cãc 

CATEGORIA 00 CLIENTE OU USUARIO I I 
I T O T A L I PPIl.~IBA I 
I I . I 
I I I 
I I I 
I I i 
I 11 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I . 
I I I 
I I I 
I I i 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I I· I 
I I 
I I I 
I I I 
I L_ ._1 I 

LOCALIZAÇJ\O 

OUTROS ESTADOS (ESPECIFICAR) 

Obs~: Use o verso se necessário 



.. 
v - RECURS03 H.Ji~1Ar\OS 

5.1. Resuma no r,uadro abaixo, os recursos humanos com-Eu~ conta QtuQlment~~~rgQnizQção 

I Q U /\ N T I D A D E . _n_~1 D!SmI8Ulç~O GEOGR.6,FICA 

I 'I!"I t'J I ~-I -gsr I I SEDE I FOP.·:', 0,\ SEC::: 
(J) (J) l!.J~O O'IU(J)· _ I _ I ~ 

DE I § 1!~gslt.0~,§"iI~IO ~I ~ I ~ I~ ~I § I lDT/iL , JO~O I JO!\O IINTE~J.GP! OU~O~ 
Z Lu H OHIO cn ~ 8 ;s lU) (f) I r- I I I I o..; I EST"OOS 

INsmuçÃO I ~ I ~~I íD~!f:d ~ ~&L51 2) 'a w ~ a I J PESSOA i PESSOA I ESTt\DO I (SIGLt"\) 
I ~ I I ! !~-< I <. I· I '- I -- _. I I 

; - I I ! ! , ! I I !, I , 
~Pós-grnduQçQo I I I ! i I I I I I I I I I 

DmErhC I Sup~r:.or I I _,I _! . ~I -::~-l I I ! I 
1. ~ 12 º Gr~u j'" 1''''''1~7'''''1~' !'<~Xj I I : I Il º GrClU ~ '. ,"": ··~L~l-_ _ I I I I 

I I I I I I . I I I I I 
I PÓS-Cr

::l
du:lç5o I I ! I I I. I I I 11 I I I I 

, 
Su ... ·cri:Jr I' I I I· I I I I I I , 

2. AS3ESSOr..W,ENTO r' ! ' rxf)' /1L<l-I. ''I'Xt'2J-1~ I 
1
2

\1 Gr.:1u 'X/1\/ ",~ I'V, I " I I , , 
,1Q Gr~u ~~'''\,L I / ~L' ,<"'" / I' I , 

. I , I I I I i I I I I I I 
Pós-ºrcduaç5o I I I I I I I I I I ~ I I I 

3. C~FIA 'Superior k--i~m,l '_._~~.! I I I , (SuPIT;;r~ I!! 120 Grau Iyr I I I J' i, I!I I 'I I I t::r,.~~dinr~o) 11Q Grau ~r-,~-+~'?<I~-- 1 I. 1 I 
I Superior L.!.!! J I, .!!. J) I 1 1 I 

4. AUXILDiR 12º Grau lX·!",/'?<I'X"X'Xly
1

rX1Xl 1 I 1 1 )1 o r. I / '/'" I 1/ . I -' I ! / " I ' I (Passoel Admvº 1- '-Jrau ( ,I . ; _:J.:'._ I I I I I I I 
, ' H I , I I I 1 I I 1 I 1 I P05-gr~du"ç"o I I I I I I I I I I I 

.... Superior L-L- I ti: , _~ I ,I ! I 
5. EXECUÇnJ 1

2º Grau IXT?<jX'i')/I'XiXI\(I"-'\!XI 1 ': 1 

! 1 º Grau I / 1 " ,I /"",' J - I 'j -=-r==L. __ ..L ___ 1 .---l I " _.L-__ l __ ._ I I ____ ~-

NÍ\Jt:":L 
GRf.U 

HIC1mJUICO 

O!:-s.: Utilize c verso parCl inf'OríiK1ÇOI';S co;~ph::r:'c;nt::,rcs 
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1. Falta do pessoal tócrd co U 
2. Falta de pe:jsoul udrnln:Lstrat.i.vL LJ 

3. Insuficiento qU:llificaç5o do pessoi..ll 

T8cnico LI 
Administrativo u 

4. Remuneraç~o deficiente do pessoal 

Técnico u 
Administrativo LI 

5. Dificuldaues para recrutamento do 

Pessoal Técnico L.J 
Pessoal Adminis tra tiva u 

G. Aus6ncin do troina8anto 

7. Deficiôncia no trcinElmE~nto Gxisten te 8:-71 raZi10 de: 

" - I' • 7.1, ,Aus8ncia de orümtaçao ':;SP8clfica LJ 
7.2. FQ1~~ de instrutores LJ 
7.3. Falta d8 r8cursos financeiro:J U 

Outros (espeCificar) 

8. 

9. 



• 

VI - RECURSJS FIrJ,cJ\·!CEIT-lOS 

Rcqi2~C, em Dcrccntuais, qual Ó a orig~m ~tual dos recursos financoiros da Organização 

F O N T E S O O S R E C U R S O S 

GCVr::íif\O EST,\DUAL GOVERr'JO F[D~R/\L I 
--.-J 

RECURSOS 

PRtJPRIOS r.nr "'.i'7·"T 'n-cc Ui I.,,' , .• :1.:.1·, ,,,,lo u 

! I I ! i ExmA~RDlr-JF.flIDS I ORÇA;ViENT(vnO~ i EXTRA!JRDIN~~IOSJ_ _ __ _ 

I I ! I 
! I I 1 

I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 

__ I .-.-l. L I 

Ot3. : 

I--~~TES 
I I 

QUTRAS 

I INTERNi;CIONAIS I (ESPEC IFICf(1) 
L ______ +I _____ _ 
I ' 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



QUE S T I O N A R I O 2 



QlJESTI()N.'~ruo 2 

I - DADOS GERAIS 

1.1. Espécie tle Es tubolecim~nto 

o Fazenda U Outro" (esp8cificar) 

O Engenho 

O Sítio 

U Granja 

O Usina 

1.2. Munic! pj.o:" ---------------------------------
1.3. Nom8 do Informeln t8 : 

1.4. Ocupação: 



II - D/\!)[)S CSPCr: 1r: ICOS . 

2.1. Tamanho di1 Pro prjcd'ld'2 

n) ArGa total: 

b) Área cultivado: ___ _ 

a) Culturü principal: ________ ~ __________________________ __ 

b) Culturas secundárias: 

b~l. 

b.2. 

b.3. 

b.5; ________ ~ __________ ~ ________________________ __ 

c) Outras atividades (espocificar): 

2.3. R8~imc Juridico da Propriedade 

o) Própriü L-J 
b) Arronuada L-J 
c) Ocupada: 

- Possoiro U 
- Foreiro O 

d) Outro (osp:.~c:i.ficad: 



• 

III - DADOS FUr:.;rONi\IS 

3.1. Espocifi(:1lr no quadro abaixo o pessoal ocupada no estabelecimento por cü.tegori:ls de ·função 

I I P E S S O A L I 
LI I RESIDENTE NA I NÃO RESIDENTE I 

TOTAL l PRo~n~ED0DE L __ _ I _ _ 

08SErlVAÇOES EGP~CIE DE FUNÇÃO 

I I I I 
1. Fraprictc:!'ia I I I I 

I I I I 
2. Adr.inistr~dar I I I I 

I I I I 
.1. i.ioradL.lr I I I I 

I I . I I 
4.· Trab::llh.:rd'"lr I I I I 

I I I I 
5. Ví1qu.Jirao I I I . I 

I I I I 
Outros (cspec::.flcar) I I I I 

I I I I 
6. I I I I 

I I I I 
7. I II I 

. I I I I 
o. I I I I 

I I I I 
9. I I I I 

L_ _______ _ j _ __ _ _ ___ J _ I 



3.2. Qu:!l ~ ?~tln:J atual dos produtos do csbbolocimcntrJ ? (Preoncha o quadro a soguir do acordo co~ o ti-

pt.. c:!-:J ;Jrudutc: t utiliZ:lndc a unidoc.1o d::: medida ;J.[JruprÍí_ld~l) 

. !í"'C 
l\j~ .. ílL-

DO 
Fr:::JOtJTC 

I QU/\rHID/\DE I r' I I DEwTIi~O DOS F'Fl0DUTOS I 
PRlJDUZIOA . 

I 8.1 ! ,p/\RA O I PARI' DUmaS I I I 
I 1974/75 I PRdFAID I ~:UNICípros ar, I PilRA I PARA I 
L I MUNIÇtPJQ_.-l PA!:]I\~~I\ I oumo~_ E~T~~SJ o t::XTERIOR I 

I i I 
I . I . I 
I " i" i 
I li' 
I I I '. 
I I . I 
I I ' '. I 
I I' I 
I ' I' I 
I I .. 1 
I I . . . 'I 
I I . ; : I 
I I ," I 
I I I 
I I I 
I I I . 

. I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
IL~~ ___ ~ .1 

Obs.: Utilize J VLrSD p:J.ra inf~Jrmc.çã8s co',1;Jlcii1t.mtarcs 

rlEIO 
D~ 

TR,;;\;S POR TE 

OTILli!AOO 



3.3. Qu:::is :::s_ principais cl.ientes ou cempradoras dos pri1dutos do ast.:lbeleci.mantCl? (E,>occ:i.!igt....'o d:J _~d:.:' c~)~' o cUCldro 

a :::':.l~~"JÍr) 

I QUANTIDfDE I CLIENTES OU COMPRADORES DOS PRODUTOS 
~.'IJ\'ÍF-

PFlODUZID/\ I f'\i,lBITO DO ESTí-IDO FOR'-, DO ESTi\DO 
DO 

E}!i I COOPE- I USIN/\f I DJTEí~if,E_1 CONSlFIiI_1 COO~E I UCIN' / I õrdTI:"""~ I C"''''~: '"'-r - .::J I I \ ...a.. li ..... 111 •• __ L..!: .u~~.,..!.._ 
pr;~D:JTC 

1975 !A/\TIVAS I MOHJHO i DIAnIOS DanES I RI~TIVi\S I . f'.iOINHO I DI/.RIC3 DCp.,ES 

I I I I I" I I 

I i 
I I I 

, 
I I I I 

I I I I I .1. I I 

I I I I I I I I 

J 

I I I I I I , ., 
I / 

, I , ' . 
I . / I , I I I / / 

I I . I 

/ / / / I I ./ 
/ 

I I I I / I I I 
I 

I I I' / I I I I I 

I / / I I I I . i I 

I I I I / ·1· I I 
I I / I / I 

" 

I I I 

I / I / I I I / 1 

I I / / / I I I 
/ I I. I I I I I 
I. I I I I I / I 
I I I I I I I I 
I I I I I / I I 
I I I / I I I I I 

/ I I I I / I / I 

L .. ___ !~_~ __ L _______ L _____ ._I ! I 



~ , ( 3.4. D.u~is r~ princi:-nis f'1!'nocecloros do bens, mn..~ortc.s prJ..mas e scrv:i.f(c1S para:..; üst:lbulcci:ncnt:.;:Es,c,-:c :'f:.cu;; co ~c=:r 

C" c~,.. -, ( ... ~,Irc '"' <'crjuir) J 41' ~ , ....... I...: .J L. o....J ;..L: __ 

OI' ~'r."" 'Ir I" C"!O OW • ..u:: 'vI\',)J" 

~- ~ .. _---

I - :':G:UIPi\I .. '::f\TJS 

::.) G!"2.ndc. 

b) Pt....:ju:;nc 

II- rJSU:.~03 

-.) S,... .. -.nJ·~·e 
o",..t _.1 ..... ,-""" .. 

b) 
c) 

rcrtj '_iz\:',ntcs 

C..:;rr~tiv"s 

C" D-C-M -·" '.<" J '-, '-: h . .J_ '" -.:..> 

o) 

III - SEnVICG2 

~) ... ~ ; L.~ .: .... ,\_s_s l. ... nC .... :t Técnica 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

h)" .... " . F' . I u I \3S:!..~ ",.mcla .J.n:!:icc.1.r:t 

c; Iv':::.anizuç.3.J 

J)J - 'JL!Tf:OS (::::;~~ccificQr) 

I 
I 
I 

NOME OU F1,.,\ZJ.\O 

SOCI;\L DO FORl\ECEDOn 

I LOCr\LIZr\çí\o I ,'QU,;NTIDADE 

I (SIGL/\ DO fST/\DO/! ADQUIi1IDA 

MU~;Icfr'IO ) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

( /;r-,g \L , r·.1ENSAL, 
~ 1~~JTUrL~"C'NTE'\ ~v ~I~ "\ IW''-I ) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
I 
I 

I I I I 
__ .. ____ L ___ ~ ___________ ~ ____ L_~ ________ J___ _ _ _.1 

Ob.s.: :"':~il::"zc: 'J:';IS'~ ~J':Jrc :·,i''':Y·.!l::~:-L:''':: l!. .. ·:·:~r~,t;·:~l~LS 

;\:~IO DE 

m/\~,Si-CiiT[ 
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, t . 1 . . l·.$..- t· d tr . I. • - • tA . 3.6. Descrevo. ~:::r '1rc.:: - ..... "Jr ~ar"2::~..2:-...d,'~~:.._~!?.~!._~?n~~...:..:._~? __ c c~'")ns )~J.$2_~U ~ssJ.s cnCl':: que;; c::3t=.bc-

l.:1~i.mcl .. ::~c~bc I~!!'_..2S!' te __ (1.~_G..:~~!!;:_ E~~!..cl~:]._, __ prcE..r:...ch::'~..:.?...2._s..E:'Lu_0tc qUudro: 

CÓDIGO DA ;,P.E,\, I 
ESP~CIE DE CONTnIBUIÇlio, ASSIST~NClf\ J ETC I FnEQU~NCIt'\,. U\~U/IL J I f,DJE ~A ,Er~r:~.;oE r.~m.J~CEo:n.\ ~ílOG,1'-\~"i\ :: -I 

,~IEf J8,IL, ES'-'OnI\OIC/\) I 0.1 CON1T,I8U1.t;. \0, i\0SIu T. c. TC 
i\ TIV IO,-\OE I I 

I I I 
I I I 
I I -i 

I I I 
I I I 

I i I I 

I I I 
I I I . 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I -, 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I , 
I 

I I I 
L I _--.1 

Cbs.: Utlliz~ l lLrs_ u f'~lh= ~\julsCi se: nocLss:1ri~.:. 



3.7 .. Ocscr. ..... ~ r ároc. - progro.m:t, utiliz::mdD o. listo. em anexo, os tipos de contribuição que o c5t.:lbelccim::m-:.:; rece-

i.Jc.. ~::.::.te de. Enti.d:Jcl_cs e Insti tuü;nes Privodé1s, [1r8enchcndo ("j sc']uintc qUiJ.cr,: 

CCDIGn Jr, ~:A I 
FrlOGR;;:/A E I ESprCIE DE CONTFlIGUIÇÃD 

ATIVID,\D=: :_~~~~ _____ ~~ ___ _ 

I FriEQUENCIA ! FD~JTE DA CDNTRIBUIÇ;;D 

I (MENSAL, r- I LCCr\LIZ,'\Ç;;O 
I ANUAL, I NOME DA ENTIDADE I (G:::GLA O:J' 
I ESPDFlÂOICA) I I ES_"C~Dp) 

I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I .. I 

r . 
I : '. . I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I ! 
I I 
I I· 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
J_ 

01:::5.: Utilize '.J verso ~u folh~ avulso. 3e nccass.:1r:LJ 



6!' 

3.8. QvcLs as Frincipais tiificulcú=-':.S.:LE.~c o cst.:J.bclccir.1cnb vem. enfrentando püra a realizaçãa dc SU.:lS Qtividc:.c~s? 

(~sP:Jr.....i.fiqu:J as dificuldades DU obst;QcL,l"J!3, utilizemG;l as t1reas proqr.::U:1u, const1ntcs no:! l';!3t:1 um c.ncx:J) 

CÓDIGO DA3 
f.P,Ef...J E 

FROGRA~·.lAS 

o I S C R I M I N A ç Ã D 

Dbs.: Utilizo c vers .• GU f:)lha avulsa se nocessária. 

I 

1---

DAS DIFICULDADES 


