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R E S U M O 

o objetivo desta pesquisa foi detectar, através 

da identificação das características psico-sócio-econômi

cas e culturais do Administrador Rural, qual o comporta

mento desses indivíduos frente às mudanças sociais que se 

estão processando na região sudeste da Bahia. 

Para tanto, procurou-se estudar, sob um ponto 

de vista teórico, o administrador rural ao longo da sua 

história, e avaliar, sob um ponto de vista prático, a ade 

quaçao de sua função nos dias de hoje. Neste segundo mo-

mento, realizou-se urna pesquisa empírica em que, através 

de entrevistas dirigidas e observação direta junto aos e~ 

trevistados, foi possível atingir os objetivos a que se pr~ 

punha este trabalho. 

Com base nos resultados encontrados,pôde-se con 

cluir que o administrador rural ainda exerce papel de des 

taque no processo produtivo do cacau, pôde-se também con~ 

tatar, no entanto, que esse mesmo papel é exercido em co~ 

dições menos favoráveis às do passado, cevido às empresas 

cacaueiras não terem acompanhado, no seu processo admini~ 

trativo, o mesmo ritmo do desenvolvimento do sistema cap! 

talista na região. Pôde-se concluir, também, que os aume~ 

tos da produção do cacau, implementados pela CEPLAC, nao 

trouxeram maiores benefícios no plano sócio-econômico aos 

assalariados do cacau. 

Conclui-se, ainda, que só a partir de uma pre

paraçao técnico-administrativa, o administrador rural po

derá desempenhar satisfatoriamente as funções exigidas p~ 

lo atual sistema capitalista. 
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Sendo minha intenção eSCl'E::1vel' algo de útil 

pa1'a aqueles que compl'eendem~ parece-me mais 

conveniente penetrar na verdade real do assun 

to do que em sua imaginação; e muitos imagi~ 

l'am repúblicas e principados cuja existência 

real nunca foi observada nem conheaida; em 

V1.:l'tude de a forma como vivemos estar tão dis 

tante da forma como devel'{amos vivel'~ aquele 

que abandona o que é feito por aquilo que de

veria ser feito aprenderá a produzir sua l'u{

na em vez de sua preservação. 
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CAPITULO I: INTRODUÇ~O 



1.1 - A lavoura Cacaueira da Bahia e seu Sistema Adminis-

trativo: 

Revisão Histérica 

o Sudeste da Bahia participa com um percentual 

alto de produção de cacau do país (94,5%). Trata-se de 

uma área de 90.000 km2, com oitenta e nove municípios,de~ 

tre os quais sessenta e cinco são produtores de cacau, o~ 

de vivem 2.166.447 hab., segundo as estimativas do IBGE 

para o ano de 1975. Situa-se no sul da Bahia entre as la

titudes de 13000' e 180 S, a costa Atlântica e o meridia 

no de 41030' WG, (mapa). g nessa área que está inserida. a 

lavoura cacaueira da Bahia, estando 79% da sua produção na 

subárea cacaueira, (Cruz 1979). 
46' 44' 42' JI' 
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Um pouco de história econômica revela que, no 

período de 1500 a 1550, a região era marcada pela explor~ 

ção extrativista do pau Brasil e, em seguida, era quase 

totalmente esquecida pelos seus descobridores, que só vol 

taram a se preocupar com ela quando da colonização, atra

vés da tentativa do cultivo da cana-de-açúcar. No entan

to esse cultivo não logrou sucesso na área, que então com 

preendia as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro, princi -

palmente pelas condições de solo e clima nao serem tão fa 

voráveis corno as do recôncavo baiano e os do litoral per 

nambucano. 

Já os séculos XVI e XVII caracterizaram-se p~ 

las exploração da piaçava, na faixa litorânea dessa re 

gião, onde se concentravam os núcelos populacionais. 

Nos meados do século XVIII, sao trazidas, para 

a região, as primeiras sementes de cacau, sem, 

despertar o devido interesse pelo seu cultivo. 

contudo, 

g no final do século XIX e nas primeiras déca -

das do século XX, que se vai dar a consolidação da ativi

dade cacaueira da Bahia. Nesse período, ocorrem fatos e 

conômicos, políticos e sociais, no Brasil e no exterior 

que vêm, sem dúvida, concorrer para que essa consolidação 

se dê de maneira tão significativa. Entre esses fatores, 

pode-se citar: 

a) Declínio da atividade algodoeira no nordes

te (Sampaio, 1977) ~ 

b) Secas no nordeste, provocando correntes mi

gratórias (Cunha, Euclides, 1966), que cheg~ 
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ram até o sul da Bahia e se constituíram em 

mão-de-obra abundante e de baixo custoi 

c) Declínio da cacauicultura amazônica, em vir-

tude nâo so da expansão do extrativismo da 

seringueira, que passou a atrair a atenção 

dos governantes e agricultores (Diagnóstico 

Sócio-econômico - CEPLAC - 1975), mas também 

da abolição da escravat~ra, já que a mao de 

obra do amazonas, diferentemente da Bahia, 

era constituída de escravos. (Adonias Filho, 

1976) i 

d) Expansão da demanda mundial do cacau em fun 

ção do "aumento de renda, provocado pelo ama 

durecimento da evolução industrial na Europa, 

e o desenvolvimento do mercado interno ameri 

cano, aliados ao alto potencial, em calorias" 

desse produto, (Machado, 1977). 

Na medida em que esses fatores externos estimu-

lavam o cultivo, o sistema produtivo da região procura se 

ajustar aos recursos postos à sua disposição. Assim inst! 

tucionalizaram-se processos produtivos de baixo capital 

de giro e do sobretrabalho da população rural, através do 

recurso generalizado do contratista.* 

* Contpatista -- fam{lia de tpabalhadop pupal que pecebia do 
ppoppietápio um tpato de teppa papa o plantio 
do· cacaueiro, pecebendo, no final do 4 ÇJ ou 5 ÇJ 

ano, uma quantia ppé-detepminada poP ápvope 
plantada. O contratista ppoduzia a subsis
tência da fam{lia. com: 
a) gênepos aliment{cios plantados enquanto 

o cacaueiro estava em desenvolvimento (in 
clusive excedentes comepcializados); 

b) tpabalho assalapiado papa o ppoprietá -
rio. 
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Concorreu, também, para a expansao da cacauicul 

tura baiana, corno afirma Adonias Filho (1976), a coragem 

e a força de vontade do nordestino - principalmente do seE. 

tão da Bahia e do Estado de Sergipe - e do imigrante euro 

peu - representado pelas famílias: Berbert, Lavigne, Krus 

chewsky, Lavrinsky, Schaun, Holhenwerger, (Adonias Filho, 

1976), grupo esse considerado corno verdadeiro desbravador 

das matas, com grande atuação no período 1820-1885,"quan

do a exportação já atingia pouco mais de 100 mil sacos. ~ 

a fase, hoje lendária, dos desbravadores que conquistam a 

selva a fogo, pólvora e machado. E erguem povoados, arrua 

dos e vilas". (Adonias Filho, 1976). 

Nesse perlodo, a fazenda em formação é o centro 

de todas as decisões. As pequenas vilas, isoladas pelas 

distâncias e pela escassez de vias de comunicação e aces-

so, funcionam corno fontes fracamente complementares da a-

tividade agrícola, fornecendo alguns poucos produtos man~ 

faturados. O comércio é realizado basicamente por masca-

tes e tropeiros. 

Com essa estrutura produtiva, a organização ad-

ministrativa das fazendas era simples, seguindo o esquema: 

~ 
ASSALARIADO CONTRATISTA 

O aumento populacional da área, as vantagens 0-

ferecidas pelo mercado consumidor do produto, e a capita-

lização resultante do comércio, da exploração do sobretra 

balho e do baixo custo de subsistência do trabalho assala 

riado propiciaram: 
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- fluxo de renda crescente para as categorias 

de proprietário e comerciante (acumuladas, geralmente, num 

mesmo indivíduo) . 

- modificações no processo produtivo, caracter! 

zando toda a estrutura administrativa da fazenda, e a 

configuração fundiária da zona cacaueira da Bahia. 

Entre essas modificações, assinalaram-se: 

a) a concentração da propriedade, seja através 

da agregação de pequenas roças a um núcleo 

pré-existente, seja do fenômeno da propried~ 

de múltipla".* Sobre esse aspecto diz Rezen 

de (1977): "A zona do cacau não é diferente 

de outras regiões de plantation".** E pode-

-se acrescentar que não o foi nem no período 

de sua formação. Conforme observa Arnim(19l7), 

"todo o desenvolvimento da produção capi~a-

lista foi acompanhado de uma oferta ilimita-

da de mão-de-obra, o que exerceu urna açao de 

baixa dos salários, maximizando a margem de 

lucro e encorajando os capitalistas a inves-

tiro Eis porque podemos afirmar que, histo-

ricamente, o capitalismo baseia-se em traba-

lho assalariado e proletarização". Estes pri!!. 

* Propriedade múl tip la: duas ou mais propriedades - próxi
mas ou dis tan te ur{/a da ou tra - per
tencentes ao mesmo agricultor. 

** Produção de Plantation: definida por Rezende (1977) como 
"aque la cuja força de trabalho se 
compõe predominantemente de traba lha 
dores assalariados. 
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cipios básicos para o desenvolvimento do ca

pitalismo já se faziam presentes àquela a1tu 

ra, na subárea cacaueira da Bahia. 

Segundo Rezende (1977), no entanto, é na con 

centração de propriedade dos meios de produ

çao, e na forma dessa concentração, que resi 

dem, hoje, respectivamente, a semelhança e a 

diferença básicas entre a região sudeste da 

Bahia e outras regiões agrícolas do país. 

Assim temos que, enquanto a área média da 

propriedade cacaueira é relativamente pequ~ 

na, com raros latifúndios por extensão, "a 

produção capitalista é responsável por mais 

de 90% da produção de cacau, deixando pouco 

mais de 6% para a pequena produção (os "bura 

reiros)", (Rezende, 1977). E é a esse grupo 

que pertencem 50% dos cacauicu1tores baia

nos. 

b) O aumento da produção de cacau dentro das f~ 

zendas. O fenômeno das propriedades múltiplas 

e o aumento do número dos assalariados nas 

fazendas de cacau vem exigir uma maior com

plexidade do sistema administrativo das em

presas que passam a sentir a necessidade da 

divisão do trabalho, surgindo um elemento in 

termediário: o Administrador Rural. 

Este elemento vem ainda responder a outrasne 

cessidades do agricultor, tais como: 
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a) estar próximo dos canais de comercializa-

ção do produto; da rede de distribuição 

de crédito; da assistência técnica; da e 

ducação para os filhos e do uso geral dos 

equipamentos urbanos. 

b) diversificar as atividades, que incluem 

imóveis urbanos e exploração da pecuária 

nos estratos superiores da renda. 

Nessa fase de desenvolvimento da região, o agr! 

cultor começa a se afastar da propriedade, vivendo nos 

centros urbanos. Marx ressalta o caráter desterritoriali 

zante da renda: lia renda separou, completamente,o propri~ 

tirio do solo". 

Mas com a saida do proprietário da fazenda para 

os centros urbanos, tornou-se necessária a presença de 

alguém de confiança no imóvel para defender seus interes-

ses junto aos assalariados. ~,sem dúvida, ao administra 

dor rural a quem sera legada essa tarefa, adotando, então, 

a fazenda de cacau, a seguinte estrutura: 

Proprietário 

I 
Administrador 

Assalariado ista 

Cabe ao administrador rural, portanto, assumir 

determinadas funções que anteriormente eram executadas p~ 

los proprietários, sendo-lhe concedido algum poder decis~ 

rio e exigido um comportamento de acordo com os interes-

ses econômicos e culturais do agricultor. 
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A expansao da lavoura acarretou também o surgi

mento da sociedade do cacau, com as figuras do coronel,r~ 

presentado pelos grandes produtores; dos comerciantesee~ 

portadores; dos médios e pequenos agricultores e dos tra

balhadores rurais (assalariados, meeiros, contratistas).O 

eixo Ilhéus-Itabuna torna-se o centro das decisões polít! 

cas da região. 

Essa lavoura florescente, geradora de riquezas 

para o homem e para0 Estado, vai enfrentar, no entanto, 

dois grandes problemas: 

a) dificuldades de escoamento do produto; 

b) falta de créditos para a lavoura. 

Quanto às dificuldades de escoamento do produto, 

o governo tomou algumas medidas. 

Em 1908, trata de regularizar a saída do cacau 

do Porto de Ilhéus, que era feita através da Cia de Nave

gaçao Baiana. 

Em 1913, inaugura a estrada de ferro que liga o 

Porto de Ilhéus a Itabuna, no percurso de 54 km. 

Em 1926, decide exportar o cacau do porto de 

Ilhéus diretamente para o exterior, sem passar pelo porto 

de Salvador como ocorria antes. 

As medidas do governo, entretanto, nao puderam 

solucionar completamente o problema do escoamento. Dentro 

da região, por exemplo, não foram construídas estradas, 

permanecendo as dificuldades de transporte do cacau que 

era feito em lombos de burros, situação que se agrav~ 

va ainda mais nos per iodos chuvosos, fato constante na 
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região. * 

o acúmulo de problemas internos e externos fez 

com que essa lavoura viesse a sofrer, em 1930, uma das 

maiores crises econômicas de sua história. Para reparar 

tal acontecimento, o governo Estadual resolveu criar o 

Instituto de Cacau da Bahia (ICB) , cuja politica central 

era planificar a economia regional, estando prevista a 

construção de uma rede viária que viesse a facilitar o 

escoamento do produto. E no espaço de cinco anos já eram 

construidos 500 km de estradas. 

A região reorganiza-se, continua o desenvolvi-

mento da cacauicultura, até que novos periodos desfavorá-

veis reaparecem, causados por queda de preços no mercado 

externo, fatores climáticos, empobrecimentos dos solos, 

ataques de pragas e doenças, entre outros. Os lavradores, 

vendo que o ICB não tem mais condições de resolver tais 

problemas, apelam para o Governo Federal que resolve criar 

a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira - CEPLAC. 

Com a criação da CEPLAC, em 1957, inicia-se no 

vo período histórico da Região Sudeste da Bahia, cuja 

lavoura vai passar por fases de maior progresso. 

O resultado do esforço conjunto governo/produ-

tor**vai se refletir na produção brasileira de cacau,' que 

sofreu um aumento de 118% nos últimos quinze anos. 

* Esta situação começou a ser resolvida de forma mais de
fini tiva, após a cons trução da BR 101 (trecho da Ba) e da 
construção de estradas vicinais. Estas estão sendo construi. 
das através do convênio: CEPLAC/Departamento de Estrada 
de rodagem da Bahia(DERBA) e prefeituras municipais. 

* * Produ tor - Entende-se aqui o proprietário e o assalariado. 
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"Nos últimos 

anos a economia brasileira do cacau tem-se caracterizado 

como um dos setores mais tranquilos, mais produtivos e 

que menos preocupação tem trazido is nossas autoridades". 

Segundo ainda esse autor: "O quinquãnio 1973/74 

a 1977/78 representa, na história da economia do cacau, 

um período considerado excepcional, pelo aumento ocorrido 

nos preços internacionais". Daí ter-se chamado esse perí~ 

do como o "Quinquãnio de Ouro do Cacau". 

Um dos fatores responsáveis pelo aumento subs

tancial na produção do cacau foi a assistãncia técnica da 

da ao agricultor através dos extensionistas do Depàrtame~ 

to de Extensão - DEPEX, a partir de 1964. 

Essa assistãncia técnica que, num primeiro mo

mento da CEPLAC, visava à recuperação econômi~a e imedia

ta da região, com o aumento da produção de cacau, foi 

intensificada nos vinte maiores municípios produtores de 

cacau (Quadro 1). Dentro desse municípios, deu-se prefe

rência a se trabalhar com os cacauicultores que estives

sem classificados no estrato rr de Classificação dos pro

dutor~s, segundo seu concenso, (Quadro 2) ou no estrato 

rv da classificação, segundo a CEPLAC (Quadro 3) e que ti 

vessem suas produções superior a 800 a/ano. 
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Quadro 1 - Características dos municípios de maior prod~ 

çio de cacau, por zona, 1965. 

Numero de I1\reas Medias Produçio em Zonas l-1unicípios Fazendas ~as Fazendas 
de Cacau de Cacau (ha) Arrobas 

Ipiaú 289 64 259.565 

Aure1ino Leal 255 95 325.480 

Norte Ibirapitanga 281 74 230.417 

Ibirataia 273 80 230.230 

Ubaitaba 223 69 208.569 

Subtota1 1. 321 76 1.254.271 

Ilhéus 1.131 73 1.164.297' 

Itabuna 615 70 811.777 

Itajuipe 526 49 638.188 

Uruçuca 336 87 497.464 

Centro Una 504 105 416.314 

Coaraci 3{) 8 72 343.124 

Ibicaraí 340 51 324.015 

Barro Preto 163 68 254.915 

Buerarema 409 45 251.095 

Subtota1 4.332 69 4.801.189 

Camacan 639 69 602.406 

Canavieiras 686 57 412.202 

Be1monte 544 79 325.016 

Itamaraju 290 178 232.395 

Itapebi 250 132 218.780 

Pau Brasil 237 77 200.753 

Subtota1 2.646 99 1.991.552 

Total 8.299 76 7.947.012 

Regiio 12.393 86 10.894.035 

FONTE: ALENCAR; M. H. Aspectos da concentração da produ -
io de cacau e da estrutura fundiârea na re ião ca 

caueira no Estado da Bahia. I heus,CEPEC, 1970 Cõ 
municaçao Têcnica, n9 37) .• 
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Quadro 2 - Classificação dos produtores, segundo seu con
) 
censo: 

CATEGORIAS NOMENCLATURA PRODUÇÃO ARROBAS 

I Burareiros até 400 

II Pequenos produtores 401 a 1.500 

III Médios produtores 1.501 a 6.000 

IV Grandes produtores mais de 6.000 

FONTE: ALENCAR, M.H. Aspectos da concentração da produ
ão de cacau eda estrutura fundiârea na re ião ca 

caueira no Estado da Bahia. I1heus, CEPC, 1970 Cõ 
municação Têcnica, n9 37). 

Quadro 3 - Classificação dos produtores, segundo a CEPLAC: 

CATEGORIAS NOMENCLATURA PRODUÇÃO ARROBAS 

I Burareiros até 200 

II Burareiros 201 a 400 

III Pequenos produtores 400 a 800 

IV Pequenos produtores 801 a 1. 500 

V Médios produtores 1.501 a 3.000 

VI Médios produtores 3.001 a 6.000 

VII Grandes produtores 6.001 a 12.000 

VIII Grandes produtores mais de 12.000 

FONT~: ALENCAR, M.R. Aspectos da concentração da produ
ção de cacau e da estrutura fundiárea na região ca 
caueira no Estado da Bahia • Ilhéus ,CEPEC, 1970 (Comü 
nicação Técnica, n9 37). -

Estes dados classificatórios do agricultor é 

que vao determinar a estrutura administrativa das empr~ 
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sas cacaueiras: as empresas de burareiros e dos pequenos 

produtores do estrãto 111 (CEPLAC) têm sua administração 

a cargo do proprietário, podendo até usar, exclusivamente, 

a mão-de-obra familiar. Já as empresas das outras categ2 

rias vão apresentar complexidade no seu processo adminis-

trativo. O organograma abaixo, ilustra, por exemplo, um 

esquema sofisticado, em termos locais, de estrutura admi-

nistrativa de empresas de grandes produtores. 

Produtor 

* Tec.em * Contador~----------~r-----------l ricultur 

Segundo o con6enso do serviço de extensão da C! 

PLAC, ao produtor caberiam as decisões finais sobre: 

. Comercialização dos produtos; 

. Previsões financeiras 

* Estes elementos apareaem de forma menos signifiaativa 
nas estruturas administrativas das empresas em geraZ. 
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No que di z respei to ao contador e ao técnico 

em agricultura, estas funções aparecem, apenas em gran

des unidades produtivas, sendo, portanto, pequeníssimo 

o número de produtores que recebem assistência destes 

profissionais. 

Ao administrador rural caberiam as tarefas de 

gerir, a nível de execução, t09as as atividades do proce~ 

so de produção, e a orientação qualitativa das práticas 

realizadas. 

Caberia, ainda, ao administrador rural a respo~ 

sabilidade do emprego de novas práticas tecnológicas - co 

mo adubação, controle de doenças, combate às pragas, ex

pansão das áreas cultivadas, renovação dos cacauais deca

dentes, etc .•. - que, adequadamente desempenhadas, garan

tiriam o retorno dos recursos aplicados. 

Nos casos das unidades produtivas (UPs) de maior 

produção, os administradores rurais são auxiliados por 

cabos de turma, que funcionam como fiscais. 

O trabalhador rural tem uma função meramente e 

executora, e está diretamente vinculado ao administrador. 

O sistema administrativo fica, pois, -centrado no 

produtor, no administrador e no trabalhador rural, fican

do o apoio técnico a cargo da CEPLAC. 
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1.2. O CACAU: ORIGENS e DIRETRIZES 

o cacaueiro (Theobroma Cacao, L.) é uma p~anta 

originária da Região Amazônica - seu habitat natural - de 

onde foi levado para o Sul da Bahia. E uma planta basta~ 

te exigente em relação às condições climáticas, requeren

do solos férteis e profundos e boa distribuição de chuvas 

durante todos os meses do ano. A sua árvore produz semea 

tes que possuem alto valor alimentIcio e servem também de 

matéria prima básica para o fabrico de cosmético. Os maio 

res consumidores dessa semente - o cacau - são o mercado 

dos Estados Unidos da América e o mercado Comum Europeu. 

O consumo brasileiro vem aumentando, em decorrência do 

sistema de propaganda implementado pela CEPLAC e pelas in 

dGstrias chocolateiras do pais. 

O cacau é produzido principalmente pelos paIse$ 

africanos, tais como Costa do Marfim, Nigéria, Camarões e 

Gana, o maior produtor mundial. 

Além da.Africa, a América Central também contri 

bue para esta produção, assim como a América do Sul que 

tem no Brasil o segundo produtor de cacau do mundo, com 

uma produção média de 234 mil toneladas, no triênio 1974/ 

76. Em 1977, a lavoura cacaueira proporcionou ao paIs 

800 milhões de dólares em divisas, correspondendo a 4,3% 

do valor total das exportações, (1) superado o índice de 

3,53, da safra 1975/76 (Quadro 4). 

(1) CEPLAC - Metodologia de Extensão. BoZ~tim Técnicó~ -
i9?8. - pág. 1. 
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Quadro 4 - Exportações brasileiras dos principais prod~ 

tos agrícolas - comparativo 1975/76. 

Percentuais da variação e valor total em US$ 

1.000. 

Discrimina 

çao 

CAF~ 

SOJA 

CACAU 

'AÇOCAR 

CARNE 

MILHO 

AMENDOIM 

OUTROS PRODU 

TOS AGRICO -

LAS 

TOTAIS AGRI

COLAS 

EXPORTAÇÕES 

BRASILEIRAS 

TOTAIS 

US$ 1.000 FOB 

1975 % da va 1976 --riaçao 

~alor total das 

exportações = 
= 100 % 

1975 1976 

934.303 2.398.284 156,69 10,78 23,69 

1.303.086 1.756.558 34,80 15,03 17,35 

327.067 357.054 9,17 3,77 3,53 

1.099.773 306.534 72,13 12,68 3,03 

126.411 184.252 45,76 1,45 1,82 

150.867 164.678 9,15 1,74 1,63 

67.962 83.724 23,19 0,80 0,83 

685.386 695.662 1,50 7,90 6,87 

4.694.855 5.946.746 26,67 54,15 58,75 

8.669.944 10.125.736 16,79 100,00 100,00 

FONTE: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 
Diretrizes para a expansão da cacauicultura nacio 
nal, 1976/1985 (PROCACAU). Brasília, 1977, p. 327 
Modificado pelo autor. 



18 

Dada essa participação expressiva no volume das 

exportações brasileiras, o aumento da demanda mundial e a 

perspectiva de o Brasil voltar a ocupar o primeiro lugar 

nas exportações mundiais, o Governo Federal resolveu aci2 

nar o plano PROCACAU - Diretrizes para Expansão da Cacaui 

cultura Nacional (1976/1985) - com ação nos Estados da 

Bahia, Espírito Santo, Amazonas, Pará, Goiás, são Paulo, 

Maranhão e Território Federal de Rondônia. Os objetivos 

qeste programa sao os seguintes: 

• Recuperar a posição do Brasil no mercado mun-

dial~ 

· Elevar as receitas cambiais provenientes da 

exportação do cacau~ 

• Promover o aperfeiçoamento econômico social 

da lavoura cacaueira~ 

· Definir e criar novos pólos de produção de 

... cacau no pal.s~ 

· Incentivar a introdução e desenvolvimento de 

alternativas agroindustriais nas tradicionais 

regiões produtoras de cacau~ 
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Quadro 5 - Distribuição da produção brasileira de cacau e 

irea em produção, por Estado, em 1978. 

,..-. 

QUANTIDADE ÂREA EM 

E S T A D O PRODUZIDA PRODUÇÃO 

1.000 t. % 1.000 ha 

Bahia 249,38 95,5 401,06 

Espírito Santo 9,56 3,7 19,88 

Pari 1,73 0,6 7,38 

Amazonas 0,40 0,2 1,18 

Rondônia 0,05 - 0,10 

Outros - - -
T O T A L 261,00 100,00 429,60 

FONTE: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 
Armirio estatístico do cacau, 1977/78. BrasIlia, 
1978 v.3, pâg. 46. 

Com uma area cultivada de 387 mil hectares e uma 

produção de 218 mil toneladas, a Bahia apresenta 94,5% da 

produção brasileira, distribuída em 65 municípios que so

mam uma população de 1,5 milhões de habitantes. 

~ nessa irea que serão desenvolvidas as maiores 

metas do Procacau (Quadro 6), o que gerará, além de um 

substancial aumehto das receitas dos produtores, a cria-

ção de mais de 100 mil empregos diretos. 
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Quadro 6 - Metas globais para 1976 - 1985 

D I R E T R I Z E S 

Renova- Implan- Insumos modernos em 
Cacauis tradicionais 

Â R E A çao tação ( 1. 000 ha ) 
1. OOOha 1. OOOha 

Fertili Inseti- Fungic,i -zante cida da 

Estado da Bahia 150 110 150 200 20 

Estado do Espí-
rito Santo - 20 10 20 -

Estado do Amazo -nas - 20 - - -

Estado do Pará - 50 - - -

Território Fede 
ral de Rondôniã - 100 - - -

Outros Estados - 10 - - -

T O T A L 150 300 160 220 20 

FONTE: Comissão Executiva do Plano d a Lavoura Cacaueira. 
Diretrizes para a expansão da cacauicu1tura nacio 
na1, 1976/1985 (PROCACAU). Brasília, 1977 p.44.MÕ 
dificado pelo autor. -

Nos últimos quinze anos, isto é, cerca de doze 

anos antes do Procacau, a lavoura cacaueira vem passando 

por um processo de modernização (Quadros 7 e 8) que tem 

gerado um aumento substancial na produção brasileira. 
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Quadro 7 - Evolução das práticas de renovaçao de cacauais 

decadentes e implantação de novos cacauais, na 

Bahia e Espírito Santo, em 1965 - 1977 (valo -

res acumulados). 

Implanta 71 Renovaçao ~ea total N9 de semen-
Anos çãó Area Area plantada tes distri -

(ha) (ha) (ha) buídas (MIL) 

1966 150 60 210 3.010 

1967 2.241 1.182 3.423 6.510 

1968 3.259 1. 970 5.229 8.649 

1969 4.032 2.534 6.566 12.477 

1970· I 5.561 2.983 8.544 20,958 

1971 8.309 4.303 12~612 37.030 

1972 12.581 6.133 1A.714 55.530 

1973 19.902 7.751 27.653 76.491 

1974 31. 956 8.203 40.159 106.818 

1975 44.889 9.l65 53.484 141.952 

1976 59.178 10.154 67.222 181. 259 

1977 79.628 14.124 90.642 242.869 

FOl':TE: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 
Diretrizes Eara a expansão da cacauicu1tura nacio 
na1, 1976/1985 (PROCACAU). BrasIlia, 1977 p.46.Mõ 
dificado pelo autor. -



Quadro 8 - Evolução das práticas de combate às pragas, controle da doença e adubação,na Bahia 

e Espírito Santo, 1959 a 1977. 

Combate às Pragas Controle à Podridão Adubação 
A nos 

Ârea (ha) Empresa (n9) Ârea (ha) Empresa (n9) Ârea (ha) Empresa (n9) 

1959 432 - - - - -
1960 5.200 - - - - -
1961 7.500 - - - - -
1962 11.150 - - - - -
1963 12.100 - - - - -
1964 27.800 - - - - -
1965 22.000 756 - - 196 30 
1966 41.000 1.032 - - 1. 320 293 
1967 75.000 1.750 11.720 1. 054 2.356 604 
1968 80.800 1. 959 3.305 194 2.887 555 
1969 86.000 3.263 4.888 233 22.769 1. 435 
1970 125.000 4.094 6.136 295 72.000 2.931 
1971 104.864 4.436 12.605 445 85.010 4.488 
1972 124.116 5.064 8.800 426 96.120 4.999 
1973 155.114 6.180 13.998 495 133.679 6.036 
1974 157.780 4.981 19.890 855 114.766 4.614 
1975 169.800 5.105 26.176 1.168 97.100 4.458 
1976 189.012 6.637 34.400 1.436 96.056 5.760 
1977 323.400 8.980 76.500 2.720 149.700 7.350 

------- ----
e ___ 

FONTE: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Diretrizes para a expansão da cacaui 
cul tura nacional, 1976/1985 (PROCACAU). Brasília. p.46 a 47. Modificado pelo autor. 

N 
N 
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Para que essa modernização fosse possível, aI 

gumas medidas foram tomadas pela CEPLAC. Primeiro, coube 

ao Centro de .Pesquisa do Cacau (CEPEC) traçar uma tecnol2 

gia adequada ao cultivo do cacaueiro. Coube ao Departa -

mento de Extensão (DEPEX) traçar linhas de ação para atin 

gir os individuos que estavam diretamente ligados ao pr2 

cesso produtivo. 

Assim é que para atingir o produtor foram toma-

das as seguintes medidas: 

Promoção anual da Semana do Fazendeiro - cuja 

responsabilidade da organização está sob a Es 

cola Média de Agricultura da Região Cacauei

ra (EMARC) e do DEPEX; 

• Encontro anual entre técnicos e agricultores; 

• Reuniões constantes dos extensionistas com os 

agricultores no~ seus respectivos municípios; 

• Distribuições de cartas circulares; 

• Contatos individuais dos extensionistas com 

os agricultores; 

• Campanhas, através de todos os meios de comu-

nicação de massa da região, conclamando os 

agricultores a usarem a tecnologia proposta. 

Para o trabalhador rural, elemento responsável 

pela aplicação dos insumos e uso das máquinas agrícolas , 

foi tomada uma série de medidas com o fim de capacitá-lo. 

Entre elas, destacam-se os treinamentos volantes, as de

monstrações e, por fim, a sistematização do treinamentoda 

mão-de-obra rural, que, em primeiro momento esteve liga-
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do ao DEPEX e atualmente à EMARC. 

Este treinamento tem evoluído em suas metas a -
nuais, (Quadro 9), havendo crescimento no número de parti 

cipantes e aperfeiçoamento de estrutura administrativa e 

da tecnologia de ensino. 

Quadro 9 - Mão-de-obra treinada para a correta aplicação 

da tecnologia recomendada pela CEPLAC,1970/77. 

N9 DE OPERÂRIOS TREINADOS (TREINAMENTO) * 

Anos Combate às Controle de Aduba Formação No--Pragas Enfermidades çao vos Cacauais 

1970 3.133 880 9.451 -
1971 2.262 2.179 7.829 -
1972 3.348 2.416 5.686 -
1973 4.344 673 6.401 -
1974 3.159 1.475 3.472 -
1975 3.500 617 - 1.194 

1976 4.004 592 - 1.420 

1977 3.022 4.132 - 1.678 

1978 961 2.350 - 1.981 

1979 1.599 2.289 - 2.501 

(*) Alguns treinamentos contaram com a participação do 
DEPEX em complementação ao trabalho da EMARC. 

FONTE: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 
Diretrizes para a expansão da cacauicultura nacio 
na1, 1976/1985 (PROCACAU). BrasIlia p.49 Modificã 
do pelo autor. 

Pelo exposto, vimos que a CEPLAC até o momento 

se preocupou apenas com os indivIduos que estão nos extr~ 

mos do processo de produção - produtor e traba~hador ru-

ral, não atingindo ainda de uma maneira sistemática o ad 

ministrador rural. 
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Hoje, a CEPLAC, ressentida deste fato, vem,atr! 

vês dos extensionistas, reconhecer o papel de relevância 

do administrador rural nos imóveis cacaueiros e, conse 

quentemente, traçar linhas de ação para atingir esses in

divíduos. 

Esta medida virá concorrer ainda mais para o a~ 

mento substancial na produção (Quadro 10) e no desenvolvi 

mento sócio-econômico da cacauicultura baiana que já se 

vem verificando com o trabalho da CEPLAC em relação ao 

agricultor, ao trabalhador rural e ao uso de uma nova tec 

nologia. 



Quadro 10 - Acréscimos na produção e no rendimento da cacauicu1tura baiana, atribuídos à açao 

da CEPLAC. 

Anos safra Area em Rendimento Rend.devidos Acréscimos Acréscimos na produção total, 

média tri- produção Médio à tecnologia no rendo atribuídos à ação da CEPLAC. 
observado tradicional (Kg/ha) 

média / ano total p/triê I anual {ha} (Kg/ha) (a) (Kg/ha) (b) (a-b) 
t nio t 

1965/66 400.000 375 375 - - -
1967/68 

1968/69 371.332 413 375 38 14.111 42.332 

1979/71 

1971/72 375.100 502 375 127 47.638 142.913 

1973/74 

1974/75 382.361 588 375 213 81.443 244.329 

1976/77 

1977/78 I 394.257 604 375 229 90.305 90.285 

T O T A L 519.860 
~-

FONTE: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. Diretrizes para a expansão da cacaui 
cultura nacional, 1976/1985 (PROCACAU). Brasília p.50. Modificado pelo autor. 

IV 
0\ 
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o aumento da produção e dos preços do cacau tem 

sido acompanhado de uma série de outras mudanças revela

das pelos técnicos do DEPEX, tais como: 

Maior relacionamento da região com outros cen 

tros (capital do Estado e Sul do País), atra

vés da expansão da infra-estrutura viárea, a~ 

rea, portuária e da integração ao sistema Em

bratel; 

• Maior afastamento entre os produtores e seus 

imóveis, buscando centros com equipamentos ur 

banos mais desenvolvidos; 

. Maior consciincia do trabalhador rural - in

clusive o administrador rural - para necessi

dades básicas de vida, como educação, assis -

tência médica direitos trabalhistas, qualifi

cação de mão-de-obra (intensamente desenvolv! 

da pelo convinio (CEPLAC/SENAR) e para um 

maior poder de barganha no mercado de traba -

J.ho, dada a procura mais intensa da força de 

trabalho. 

Em síntese, a relevância sócio-econômiça do ca 

cau no Brasil, como produto de alto valor alimentício e 

corno produto de exportação, justifica a atenção de pesqu!, 

sadores para trabalhos referentes à sua exploração. E es 

tudos com este interesse devem ressaltar a importância da 

Bahia - corno principál produtor de cacau - da CEPLAC - co 

mo introdutora de novas técnicas de cultivo - do Progra

ma Procacat;, - como incentivador desta produção no Brasil 
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e do homem - na figura do Administrador Rural - que, com 

o afastDmento cada vez maior dos produtores para os cen 

tros urbanos, com a modernização das técnicas de produção 

e com o novo posicionamento do trabalhador rtlral, assume, 

ainda mais, a responsabilidade de gerir o proces!;o produ

tivo. 
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1.3. OBJETIVOS 

A CEPLAC tem como princípio básico o desenvolvi 

mento sócio-econômico da Lavoura Cacaueira no Brasil. En 

tende-se aqui cor:,o econômico a modernização da lavoura e

xistente e a expansão de sua fronteira agricola, atrav~s 

da implantação racional do cultivo do cacaueiro, em áreas 

propícias; e como social, a integração do homem no pro-

cesso de desenvolvimento brasileiro, quer seja ele o pro

prietário - aquele que det~m os meios da produção - quer 

seja ele o assalariado - aquele que representa a força de 

-rabalho. 

Na categoria de assalariado do cacau na Bahia, 

encontra-se a figura marcante do administrador rural, que 

se diferencia da massa homogênea dos outros trabalhadores 

rurais não só por exercer funções próprias da adffiinistra

ç'ão, corno tamb~m pelo "status" que qoza dentro da empresa 

e pela maior proximidade com o patrão. Sua função princ! 

paI ~ servir de elo de ligação (interface) entre os prod~ 

tores e os trabalhadores rurais. Em pesquisas realiza

das com esses indivIduos, Rosa (1975) verificou que cabe 

ao administrador rural, entre outras, as seguintes tare -

fas: "contratar e dispensar o trabalhador rural, tomar as 

providências quando há acidentes de trabalho"; e Castro 

Neto (1971) reconheceu a influência do administrador so

bre o agricultor, recQmendando ao Serviço de ExtensãoAgr! 

cola da CEPLAC: "procurar la capacitacion de los admini~

lradores de las fincas de cacau, tratando que los propri~ 

tários acepten tal capacitacion, ya que uma alta capacit~ 
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ción del administracJc1r }..cTece influir positivamente en 

las decisiones tomadas en las fincas, mismo que el propr! 

etário de dichas fincas no tengan capacitación satisfacto 

ria" . 

Considerando-se estes dados e o atual processo 

de modernonizaç~o do cultivo do cacaueiro, que veio a ex! 

gir uma administraç~o mais cbmplexa, surge a necessidade 

de melhor avaliar o desempenho do administrador rural nes 

se processo produtivo. 

Dentro desse contexto, procurou-se delinear uma 

pesquisa cujo objetivo maior fosse levantar algumas carac

terísticas psíco-sócio-econômico e culturais do Adminis -

trador Rural do cacau, no Suldeste da Bahia, pretendendo, 

com isso, contribuir, como Rosa e Castro Neto, para um co 

nhecimento sistemático do objeto de estudo. 

~ sabido que esse indivíduo não existe isolado 

dentro do processo de produç~o do cacau. Ao seu lado es

tão o agricultor, o trabalhador rural e o extensionistada 

CEPLAC. Tratando-se, no entanto de uma monografia de um 

único pesquisador, e com um prazo determinado, foi neces

sário selecionar um elemento para ser o objeto deste estu 

do. A escolha recaiu sobre o administrador rural, por 

ter ele uma posição de "interface" e por ser ele o menos 

conhecido através de estudos desta natureza. 

Os objetivos específico deste trabalho sao: 

a) Estabelecer o organograma administrativo genérico das 

UPs cacaueiras; 

b) Identificar o ambiente onde atua o administrador rural 
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em termos de infra-estrutura, área cultivada, volume da 

produção, tenologia utilizada, número de subordinados, 

movimentação desses subordinados, percepção dos fato

res dessa movimentação e frequência de visitas do pro

dutor ao seu imóvel; 

c) Citar as atribuições profissionais do administrador ru 

ral, segundo a sua própria concepção; 

d) Levantar as variáveis biográficas do administrador ru

ral, nos municípios estudados; 

e) Levantar as variáveis sócio-econômicas do administra -

dor rural; nos municípios estudados; 

f) Levantar variáveis atitudinais do administrador rural 

corno: 

. Percepção funcional e geral dos indivíduos de sua re 

lação profissional; 

Aceitação e rejeição à mudança; 

. Percepção do seu próprio trabalho e do sindicato do 

trabalhador rural. 



CAPITULO 2: METODOLOGIA 
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2.1. Area de Ação 

Como área de açao para a pesquisa, resolveu-se 

tomar três municípios que fossem ao mesmo tempo pertencen 

tes a cada uma das três áreas de trabalho do DEPEX - Norte, Ce!!, 

tro e Sul e aos três principais agrosistemas cacaueiros -

Vale do Almada, Ipiaú e Camacan na classificação elabora 

da por Leite (1976) (Quadro 11) 

Quadro 11 - Agrossistemas cacaueiros da Bahta, superfície 

e dinâmica: 

Superfície (ha) 
Agrossistema 

Ârea Total Ârea c/Cacau 

Vale do Almada 185.300 120.870 

Ipiaú 179.200 44.800 

Camacan 107.450 24.320 

Buerarema 54.960 22.540 

Ubaitaba 42.320 20.730 

Belmonte 53.450 18.480 

Ibirapitanga 74.690 8.960 

FONTE: Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira. 
DiagnÓstico sÓcio-econÔmico da região cacaeira da 
Bãhia, Ilhéus 1976 v.3: Dinâmica do U$O da terra. 
Quadro elaborado pelo autor. 

Além disto, procurou-se selecionar os municí 

pios de maior produ,ção de cacau dentro dos seus agrossis-

temas e/ou zonas de ação, cujo cacaualfosse dinâmico na 

absorção de tecnologia e próprio para a execução das me-

tas mais complexas do Procacau, como renovação de cacauei 
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ros decadentes (Ilh~us) e implantaç~o de cacauais de alta 

produtividade, (Ipiaú e Camacã). 

Elegeram-se, assim, os seguintes municípios: 

Ipiaú - município do agrossistema Ipiaú situa-

-se na zona norte da subárea cacaueira, revelando-se,além 

de grande produtor de cacau, produtor de uma bovinocultu-

ra de corte e leite. 

11: uma area de cul ti vo mais recente e de grande 

acei tação de tecnologia agrícola, apresentando uma dinâmica 

vertical e horizontal: no sentido vertical, por ter qual! 

dades de aumento da produtividade dos seus cacauais, fa-

zendo uso de t~cnicas agrícolas adequadas como, por exem 

pIo, a fertilização dos solos e o combate as pragas; no 

sentido horizontal, através da expansão da área cultivada. 

Segundo o IBGE, em 1970, sua população era de 

27.752 habitantes, sendo 18.383 no meio rural e 9.369 no 

centro urbano. 

E o DEPEX cadastrou, nesta região, 112* imóveis 

cacaueiros com produção superior a 1.000 arrobas/ano. En 

tre estes imóveis foi sorteada a amostra. 

Ilh~us - município do agrosistema Vale do Alma-

da - si tua-se na zona centro da subárea cacaueira da Bahia 

e revela-se como o primeiro município produtor de cacau 

da Bahia. 

~ uma área de cultivo bastante antigo e, com b~ 

se nesta característica, foi classicicada por Leite(1976) 

como um sistema de dinâmica vertical, isto é, com caracte ... 
rística de sofrer um processo de modernização através de 
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renovaçao dos cacaueiros decadentes e nao utilizaI prit! 

cas agrícolas como fertilização dos solos, combate às pr.ê. 

gas ou controle de doença, visto o cacaual estar conl a ida-

de bastante avançada. 

Segundo o IBGE, em 1970, sua população era de 

107.738 habitantes, sendo 41.803 no meio rural e 65.935 

centro urbano. 

E o DEPEX cadastrou 226* imóveis cacaueiros com 

produção superior a 1.000 arrobas/ano. Entre estes imó-

veis foi sorteada a amostra. 

Camacan - município do agrossistema Camacan - s.!. 

tua-se na zona sul da subárea cacaueira e é o maior produ .... 
tor de cacau do seu agrossistema. Caracteriza-se também 

por apresentar um grande foco de prodridão parda - doença 

causada pelo fungo Phytopho~a palmivora - que chega a cau 

sar prejuízos de até 60%. 

Como Ipiaú,é uma area de cultivo mais recente e 

de grande aceitação de novos métodos de cultivo, sendl) 

seu sistema também o vertical e o horizontal e no sentido 

vertical, por ter qualidades de aumento de produtjvidade 

dos seus cacaueiros, fazendo uso de técnicas agrícolas a -
dequadas como, por exemplo, a fertilização dos solos, o 

combate às pragas e, principalmente, o controle da podrl 

dão parda; no sentido horizontal, através da expansão da 

area cultivada. 

Segundo o IBGE, em 1970, sua população era de 

22.668 habitantes, sendo 14.615 no meio rural e 8.053 no 

centro urbano. 
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E o DEPEX cadastrou 155* imóveis cacaueiros com produçãos~ 

perior a 1.000 arrobas/ano. Entre estes imóveis foi sor-

teada a amostra 

(*) Este número não representa o universo e s&m o que foi posstve~ o 
DEPEX cadastrar. 
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2.2. O Problema 

A Subárea Cacaueira da Bahia, nos últimos vinte 

anos, tem sofrido mudanças tanto no seu meio rural quanto 

urbano, como: a absorção rápida de uma tecnologia mode~n! 

zante; o maior relacionamento de área com o conjunto das 

demais áreas brasileiras através do estabelecimento de 

uma infra-estrutura de comunicação eficiente; o crescimen 

to da renda regional, entre outras. 

A importância dessas transformações gerou nos 

órgãos governamentais de apoio à produção - como a CEPLAC 

- um interesse por todos os profissionais ligad~s à estru 

tura produtiva. Este interesse se refletiu atravis de 

linhas de ação para capacitar os indivíduos envolvidos no 

processo produtivo: o produtor e o trabalhador rural. 

No entanto, o administrador rural, elemento fun 

damental neste processo, na medida em que dele dependem , 

em grande parte, os benefícios gerados pelos novos mito -

dos de cultivo, não foi ainda, submetido a estudos cuida-

dosos, nem considerado objeto de linhas especIficas de 

treinamento, capazes de prepará-lo para o papel que lhe i 

reservado no momento atua]. 

Em vista disto, a função do presente estudo i 

introduzir o administrador rural na esfera de interesses 

dos órgãos vincula,dos à cacauicul tura no sul da Bahia ,mo~ 

trando que ainda i insuficiente os conhecimentos que se 
, 

tem dele atravis do estudo de Odete Rosa e Castro Neto e 

obtidas pela Extensão Rural. 
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Sabe-se, por exemplo, que o adminjctrador rura~ 

· Reside quase sempre no imóvel; 

· Possui ordenado mensal; 

· Representa o produtor proprietário na s~a au-

sência; 

· Conduz e fiscaliza tarefas pertinentes ao pr~ 

cesso de produção; 

· Efetua pagamentos aos trabalhadores rurais; 

· Demite e admite trabalhadores rurais7 

· Recebe técnicos do serviço de Extensão Rural, 

· E serve como elemento de ligação entre o tra

balhador rural e o produtor - prçpri~tário. 

O trabalho será, então o de identificar as ca-

racterísticas psico-sócio-econômicas e culturai~ do Admi-

nistrador Rural e procurar saber qual o seu comportam~nto 

atual frente às mudanças sociais que se estão processando 

na região, a fim de complementar os estudos de Rosa e Cas 

tro Neto, através de uma pesquisa, ex port f~cto, do tipo 

levantamento (survey de amostragem). 

Entretanto, à guisa de exploração, pode-se, p! 

ralelamente, estabelecer uma hipótese alternativa ou pro -
banda da seguinte natureza: 

"Os administradores rurais de grandes pt'oprieda 
. -

des cacaueiras são mais permeáveis às mudanças tecnológi-

cas do que os administradores rurais de pequenas proprie -
dades", cuja hipótese nula declara nao haver diferença €!! 

tre os dois grupos estudados. 

O teste de hipótese foi feito através de um tes 

te t, de Student que verifica a significância de diferen

ça entre média, usando-se um a de 0,05. 
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2.3 - AMOSTRAGEM 

Dentro da perspectiva apresentada em 2.1 - Área 

de Ação - definiram-se, como universo de estudo, os muni

cípios de Ipiaú, Ilhéus e Camacan, uma vez ~ue os mesmos 

apresentam características de grandes produtores de cacau, 

pertencem aos tr~s principais agrossistemas, e estão in

seridos em cada uma área de açao do D~PEX (norte,centro 

e sul), estando, assim, destinados a metas mais complexas 

do Procacau. 

Para efeito de pesquisa, só foram consideradas 

as propriedades que apresentaram produção igualou supe

rior a 1.000 arrobas/ano. Adotou-se esse critério porque,

segundo os extencionistas rurais da CEPLAC, só a partir 

dessa produção é que se encontra a figura do administra

dor rural. 

o levantamento dessas propriedades foi feito com 

base no cadastro dos imóveis cacaueiros realizadopelose~ 

tencionistas rurais. 

o quadro 12 sintetiza as informações sobre 

o numero de propriedades cacaueiras com produção superior 

a 1.000 arrobas/ano. 

Para o processo amostraI, nao foi feita uma de

terminação do N de amostras, baseada nas implicações de 

níveis de a e S, uma vez que era possível do ponto de 

vista administrativo fazer uma amostra de cerca de um 

terço da população. Assim arbitrou-se em 35% a amostra que 

seria calculada a partir do quadro 12, em relação aos mu

nicípios e as categorias. 
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Quadro 12: Número de propriedades cadastradas pelo DEPEX, 

com produção igualou superior a 1.000 arrobas, 

segundo os municIpioS e as categorias das em-

presas: 

TOTAL GRANDE ~DIA PEQUENA 
MUNICtPIO 

N9 .% Ny % N9 % N9 % 

T O T A L 493 100,0 123 100,0 135 100,0 235 100,0 
--~---- ----- - ._---- ------ _ .. -

Ilhéus 226 45,9 57 46,3 66 48,9 103 43,9 
-

Ipiaú 112 22,7 23 18,7 29 21,5 60 25,6 
-----

Camacan 155 31,4 43 35,0 40 29,6 72 30,5 

FONTE: Elaborado pelo autor, apartir dos dados do cadas
tro dos imóveis cacaueiros. 
Pequeno: 1.000 a 2.000 arrobas/ano 
Média 2.001 a 4.000 arrobas/ano 
Grande: 4.001 a 30.000 arrobas/ano 

Determinado o número de propriedades para cada 

categoria, de cada municipio (Quadro 13), foram listados 

as propriedades, numeradas e, após, procedeu-se ao sor-

teio, fazendo uso da tábua dos números aleatórios. 

Quadro 13: Número de propriedades escolhidas para amostra, 

segundo o município e as categorias das empresas. 

TOTAL GRANDE ~DIA PEQUENA 
MUNICtPIO 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Ilhéus 78 45,6 20 46,5 22 47,8 36 43,9 

Ipiaú 39 22,8 8 18,7 10 21,7 21 25,6 
-----

Camacan 54 31,6 15 34,8 14 30,S 25 30,5 

FONTE: Elaborado pelo autor apartir do quadro 12. 



2.4. Definição Operacional das Variáveis 

2.4.1. Dados biográficos 
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Conjunto das variáveis pessoais dos administra

dores, que estão mais diretamente relacionados com o sis

tema no qual se inserem. Essas variáveis são: 

• idade 

· origem de nascimento 

• número de dependentes 

· origem sõcio-econ6mica 

· grau de instrução 

· origem profissional 

· tempo no cargo 

· tempo na empresa 

· participaçãc em cursos oferecidos pela CEPLAC 

2.4.2. Variáveis sócio-econômicas 

Tipos e frequências de atividades sociais dê 

que participa, grupos a que pertence, sistema de comunic~ 

çao a que está submetido, rendimento e bens que possui. 

2.4.3. Dados profissionais 

Conhecimentos dos fatores que estão diretamente 

ligados ao cultivo do cacaueiro, como: 

· tarefas e operaçoes do cultivo do cacaueiro 

· funções do cargo do administrador 

· problemas do cargo e da empresa 

• motivos dos êxitos e fracasso~ profis;ionais 
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2.4.4. Cultura 

Conjunto de fenômenos resultantes da a9ao hQma

na, compondo-se de três elementos: os preceitos, a tecno

logia e o caráter (conceito baseado na definição proposta 

por Edela Souza, em seu livro "Clima e Cultura Organiza

cionais"). 

Por preceitos, entende-se a autoridade e o con

junto de regulamentos e valores, explIcitos ou implícito~. 

Incluem-se aí: costumes sociais, estilos de gerências, ri 

tuais, cerimoniais, tabus, tradições, dogmas, sanções, p~ 

drões de conduta esperada, etc. 

Por tecnologia, entende-se o conjunto de instr~ 

mentos e processos utilizados no trabalho. Incluem-se aI: 

máquinas equipamentos, divisão de tarefas, estruturas de 

função, racionalização do trabalho, recursos materiais , 

cronogramas, redes de comunicação, linguagem especializa

da, metodologia de serviços, etc. 

Por caráter, entende-se o conjunto das manifes

tações afetivo - volitivas espontâneas dos indivIduos. I~ 

cluem-se aI: alegria, depressão, agressividade, medo, teu 

sao, malícia, jocosidade, entusiasmo, carinho, apatia, etc. 

• Estes três elementos atuam de maneiras diferen-

tes em cada cultura, podendo um sobressair mais do que os 

outros. Para efeito da pesquisa, só serao estudados os 

preceitos e a tecnologia, visto que o caráter é um concei 

to muito polêmico em ciências humanas, e seu estudo bas

tante complexo. 
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.4.5. Atitudes 

Sentimentos duradouros de avalação, positivi

vos ou negativos, favoráveis ou nao a outras pessoas, ao 

lar, à famIlia, à escola, ao trabalho, etc. 

A pesquisa estudou as atitudes em relação a: 

trabalho, sindicatos, superiores, subordinados, extensio

nistas e mudanças tecnológicas. 
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2.5. Coleta de Dados 

Procurou-se delinear urna metodologia de traba 

lho que permitisse obter dos informantes respostas as 

mais próximas posslveis dos objetivos a q~e se propunha a 

pesquisa. Assim organizou-se o seguinte esquema: 

Corno entrevistadores, foram escolhidos dez téc-

nicos-agrlcolas da CEPLAC (DEPEX/EMARC), todos eles com 

experiência de traba.1,ho com o homem rural. Houve um trei 

namento desses profissionais no sentido de habilitá-los ao 

preenchimento dos questionários e de informá-los dos obj~ 

tivos e finalidades da pesquisa e do papel do entrevista-

dor em trabalhos dessa natureza, Após o treinamento for 

mal, testaram-se as habilidades dos entrevistadores, fa 

zendo com que cada um entrevistasse um mínimo de dois ad 

ministradores rurais, do municlpio de Uruçuca (n~o perten -
cente à amostra). 

Uma variável que se tentou verificar foi a fig~ 

ra do entrevistador como elemento da CEPLAC. Assim, na 

primeira entrevista-teste, o entrevistador deveria se a-

presentar como funcionário da CEPLAC e, na segunda, co-

mo estudante de outro estado, fazendo uma pesquisa esco -

lar. Os entrevistadores perceberam claramente que, c.c. 

se apresentarem como ceplaqueanos, as respostas eram da-

das com maior clareza e se desenvolvia entre entrevistado 

-entrevistador um clima afetivo que não se ~epetia,'qua~-

do eles se apresentavam como estudantes de outro estado. 

Acredita-se que esse fato é consequência do bom relaciona 
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mento existente entre administradores, extensionistas e a 

CEPLAC, e do prestígio que esse órgão goza no meio rural 

cacaueiro. 

Terminada a fase de treinamento no campo, os 

entrevistadores reuniram-se a fim de sanarem as dfividas 

surgidas e uniformizarem os procedimentos de campo. A se 

guir, foi efetuada a coleta de dados nos municípios da 

amostra Ilhéus, Ipiafi e Omacan orientando-se os entrevi~ 

tadores a evitar interfer~ncia nos resultados, com a ado

ção de certas medidas como: 

a) Não fazerem mais de duas entrevistas por 

dia, a fim de se evitar o cansaço psicológi-

COi 

b) Cuidarem de que as entrevistas fossem reali

zadas na aus~ncia do proprietário e dos tra

balhadores rurais. 

O trabalho de campo teve o acompanhamento dire

to do autor da pesquisa que funcionou ora como entrevist~ 

dor, ora como orientador constante dos entrevistadores. 

Após cada tr~s dias de trabalho de campo, o grupo se reu

nia em lugar previamente determinado para discutir as dfi

vidas, os problemas surgidos, as observações em torno dos 

sujeitos da pesquisa e para revisar os questionários já 

preenchidos. 

No que diz respeito ao entrevistado, nao houve 

obstáculo ao desenvolvimento da pesquisa. Eles sempre f~ 

ram encontrados nos imóveis e se mostraram bastante receE 

tivos à entrevista. 
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Em suma, as con9ições de coleta de dados se mos 

traram favoráveis à obtenção de inforfflações confjáveis,c2 

mo exigido pelo caráter deste estudo. 
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2.6. PROCEDIMENTOS ESTATISTICOS 

O procedimento etatIstico consistiu inicialmen 

te no levantamento de frequências dos itens do questioná

rio e de sua conversão em porcentagens. Com estes dados, 

elaboraram-se quadros que fazem parte dos resultados da 

pesquisa. 

Algumas perguntas depois de se ter feito a con

tagem de frequência sofreram tratamento diverso. Assim,t~ 

mos: 

O conhecimento tecnológico foi o resultado do 

agrupamento das perguntas 48 a 51, em que cada pergunta 

valia 2,5 pontos de uma escala de dez pontos. O resulta

do foi agrupado no quadro 26. 

O estilo gerencial do administrador rural foi 

o resultado do agrupamento das perguntas 52/53, 55 e 58 

a 60 em que foi adotado um critério de correção corno os 

testes do grid gerencial de Blake e Morton. 

Para a elaboração dos gráficos da percepçao do 

administrador rural em relação a algumas das suas qualid~ 

des e ~s dos indivIduos do seu relacionamento profissio

nal, tomou-se as perguntas 61, 77, 87 e 100 e arbitrou-se 

o número 3 para quem respondesse muito, o número dois pa

ra quem respondesse mais ou menos e o número um para quem 

respondesse pouco. Esses Indices, multiplicados pelos n~ 

meros de respostas, geravam um somatório que era dividido 

pelo número de respondentes (171), dando como resultado 

o grau. Para maior clareza, segue o exemplo: 
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muito mais ou menos pouco 

3 2,5 2 1 

97 65 9 

97 x 3 = 291 

65 x 2 = 130 430 = 2,5 
171 9 x 1 = 9 

E 430 

Para encontrar os dados que foram usados no tes 

te da hipótese, tornou-se das perguntas 88 a 95, usando o 

seguinte critério: corno as perguntas tinham quatro alte! 

nativas, aquele que respondesse a de número hum teria hum 

ponto, a de número ·dois, dois pontos e assim por diante. 

o resultado foi somado e com o grau de cada entrevistado 

tirou-se depois urna média artimética. 

Posteriormente, testou-se a hipótese de dife~e~ 

ça quanto à permeabilidade às mudanças tecnológicas,entre 

os administradores rurais das pequenas empresas e das gra~ 

des, através do teste t de Student, que verifica a signi-

ficância de diferença entre média, usando um a de 0,5. 

Visto se tratar de urna pesquisa ex port fact do 

tipo levantamento (survey de amostragem) cujo instrumen 

to de coleta de dados foi elaborado basicamente a nível 

nominal, à exceção de alguns poucos ítens (88 a 95) que 

podem bem representar uma escala intervalar e que serviam 

pa~a o cãlculo de diferença entre médias, nao havia condi 

çoes para procedimentos estatísticos mais requintados que 

a simples contagem, determinação de percentagens, etc. 



CAPITULO 3: RESULTADOS 



3.1. A EMPRESA 
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3.1. A Empresa 

Para efeito desta pesquisa, entende-se aqui co

mo empresa a unidade de produção de cacau no Sudeste Bai! 

no e que ali recebe a denominação genérica de "Fazenda de 

Caçau" . 

Ao se tomar como unidade de estudo a Fazenda de 

Cacau, é por que nela se encontra a figura do Administra

dor Rural ai residindo e tendo ao seu encargo a gerência 

nao so dos trabalhos, como de todo o imóvel. 

Os dados levantados darão uma visão global do 

ambiente onde atuam os Administradores Rurais. 

Quadro 14: Objetivos de produção das empresas, segundo as 

categorias. 

TOTAL GRANDE Mt':DIA PEQUENA 
OBJETIVOS 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Cacau 161 94,2 38 88,4 44 95,7 72 96,3 

Cacau/pecuária 10 5,8 5 11,6 2 4,3 3 3,7 

Do total de empresas pesquisadas, apenas 6% - a 

metade desta taxa cabe a imóveis de grande porte - possuem 

objetivos múltiplos de produção (cacau/pecuária). Isso 

significa que as informações colhidas com o instrumento 

sao caracterlsticas da lavoura cacaueira da área amostra-

da. (Quadro 14). 
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Quadro 15: Area total, área cultivada, produção de cacau 

e rebanho bovino, segundo as categorias das em 

presas. 

CATEGORIAS GRANDE MtDIA PEQUENA 

VARIAVEIS X X X 

Area da Empresa (ha) 338 112 68 

Area cultivada (ha) 181 71 35 

Produção em amêndoas (arrobas) 9.027 3.074 1.420 

Cabeças de gado bovino 119 40 12 

A utilização do solo para a plantação do cacau-

eiro nas empresas pesquisadas varia de acordo com o seu 

porte, (Quadro 15), assim, a grande empresa utiliza cerca 

de 54% de sua área para este plantio, já a média empresa 

usa cerca de 63%, e a pequena, cerca de 51%. Isso signifi 

ca que tipicamente metade da área total da empresa é uti

lizada na produção do cacau. 

A produtividade (produção/hectare) alcança o seu 

maior nível na grande empresa (50 arrobas), o que é consi 

derado alto pelos técnicos da CEPLACi já a média empresa 

fica com o mais baixo índice (40 arrobas), e a pequena em 

presa aproxima-se da média (43 arrobas) • 

Quanto ao rebanho bovino, ele é inexpressivo nos 

três níveis do tamanho da empresa, corroborando os dados 

do quadro 14. 
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Quadro 16: caracterização funcional do pessoal das empre-

sas, segundo as categorias: 

TOTAL GRANDE M~DIA PEQUENA 
ESTRUTURA 

N9 % N9 % N9 % N9 % I 
I 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Proprietário 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Gerente 42 
, 

44,1 12 26'1,111 13 ,41 24,5,19 

Administrador 171 100,0 43 100,0 46 100,0/821100,0' 

Auxiliar de 12 7,0 8 18,6 2 4,3 2 2,4 Administração 

Cabo de turma 46 26,9 25 58,0 12 26,0 9 10,9 

I Trabalhador Rural 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Outros 40 23,4 16 37,1 13 28,2 11 13,4 

O quadro 16 mostra que a estrutura administra-o 

tiva das empresas amostradas compreende tipicamente, além 

do proprietário, as figuras do administrador e do traba .-

lhador rural, com exceção feita à grande empresa de Ipiaú 

que apresentou também, consistentemente, a figura do ge-

rente. 

Outro destaque dessa estrutura diz respeito ao 

cabo de turma que, apesar de não se fazer presente de mo-

do tão significativo como o administrador rural,mostra-se 

como urna função tipica das grandes e médias empresas. 

Pode-se deduzir, portanto, que a figura do adm! 

nistrador rural ~ presença constante nos imóveis e signi-

*Outros: carpinas, pedreiro, motorista, serrador, técnico
agricola, contador. 
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fica esta presença, um elo de ligação entre proprietário 

e trabalhador rural. 

Sendo, pois, o administrador rural indivIduo de 

ligação, deve ter objetivos pessoais claramente identifi

cados com os objetivos da empresa e estar preparado para 

nao ser visto como "do lado do patrão" pelos empregados,e 

nao ser caracterizado pelo proprietário como "um dos em

pregados". :t: uma posição difícil que requer uma habilida

de toda especial para lidar, ao mesmo tempo, com os pro -

b1emas de produção e com os problemas de pessoal. 

Quadro 17: Visita do proprietário às empresas, segundo as 

categorias. 

TOTAL GRANDE ~DIA PEQUEN~ 
VISITA 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Diariamente 27 15,8 7 16,3 12 26,0 8 9,9 

Semanalmente 45 26,3 10 23,3 9 19,6 26 31,3 

Quinzenalmente 27 15,8 6 13,9 4 8,7 17 20,8 

Mensalmente 39 22,8 15 34,9 6 13,1 18 22,1 

Semestralmente 21 12,3 5 11,6 7 15,2 9 11,0 

Anualmente 12 7,0 O 0,0 8 17,4 4 4,9 
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Quadro 18: Visita do proprietária as empresas, segundo os 

municIpios escolhidos. 

TOTAL ILH~US IPIAU CAMACAN 
VISITA 

N9 % N9 % N9 % N9 % 
- -

.T O T A L 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 
----r-------- ------

----7-~7Ti 7 43:GT 4 Diariamente 27 15,8 6 7,4 
1----- ----~_ i 

Semanalmente 45 26,3 23 29,51 5 12,8 17 31,5 
--c-----

Quinzenalmente 27 15,8 15 19,2 5 12,8 7 13,0 
--------

Mensalmente 39 22,8 17 21,8 8 20,5 14 25,8 

------ - --

Semestralmente 21 
12, 3 f ___ 1=,4 f--~ --lQ'B 5 9,3 

Anualmente 7 13,0 __ c-!~ ___ !_'_~ ___ -=-L-_~~_~L-_~L--~_ ~ 

De modo geral, os proprietários das empresas de 

cacau dão preferência a visitar as suas propriedades se-

manalmente ou mensalmente. (Quadros 17/18). 

Entretanto o agricultor de Ipiaú dá preferência 

ao tipo de visita diária, que alcança Indice de 38% nas 

grandes empresas, 80% nas m~dias e 28% nas pequenas. Pode 

~e, portanto, esperar, nos imóveis pertencentes a este m~ 

nicIpio, um desempenho administrativo satisfatório, mais 

perceptI vel, ainda, nas médias empresas, que possuem um 

alto Indice de gerentes, conforme foi visto no quadro 16. 

A presença do gerente e a visita frequente do 

agricultor à propriedade pode justificar tamb~m uma posi-

çao menos relevante do administrador rural nesses imó-

veis. Foi observado, durante as entrevistas, que estes e-

lementos possuem baixo índice de conhecimentos na área ad 

ministrativa, e pouco poder decisório, apresentando-se co 
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mo meros orientadores das tarefas mais diretamente liga

das ao campo agrlcola. 

Quadro 19: Tipos de trabalhadores encontrados na~ empre-

sas, segundo as categorias. 

TIPO DE TOTAL GRANDE Mt:DIA PEQUENA 

TRABALHADOR 
N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Barcaceiro 104 60,3 39 90,5 34 73,8 31 37,8 

Tropeiro 85 49,3 40 92,8 27 58,6 18 22,0 

Especialista em 19 11,0 15 34,8 2 4,3: 2 2,4 motor de 2T 

Cabos de turma 46 26,9 25 58,0'12 26,0! 9 10,9 

Empreiteiros 95 55,1 31 71,9 33 71,6 31 37,8 
~ ~ 

A tipificação da mão-de-obra rural da lavoura 

cacaueira da Bahia apresenta complexidade em relação ao 

tamanho da empresa e ao momento de sua modernização. As-

sim é que a presença de barcaceiro, tropeiro, cabos de 

turmas e empreiteiros é mais significativa nas grandes e 

médias empresas, decrescendo bastante nas pequenas. (Qua-

dro 19). 

Quanto aos especialistas em motores de 2T - ele 

mentos indispensáveis ao controle da podridão parda e ao 

combate às pragas antomológicas houve uma presença sig-

nificativa nas empresas grandes e insignificante nas 
~ 

me-

dias e pequenas empresas. t:, portanto, na empresa grande 

que se encontra a maior especialização da mão-de-obra, f~ 

to comum em todas as empresas, quer sejam elas do setor 
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primário, quer sejam do secundário ou terciário. 

A exceção das grandes empresas de Camacan onde a 

rotatividade média desses trabalhadores varia, de 1977 p~ 

ra 1978, de nove para vinte e dois homens, as demais em

presas têm-se mantido bastante estáveis quanto a esses In 

dices. 

Na percepçao dos administradores, esta baixa ro 

tatividade se explica pelos seguintes motivos: 

- os trabalhadores, em geral, parecem satisfei

tos com as condições oferecidas pela empresa e com o tra

tamento que recebem do patrão e do próprio administrador; 

- os trabalhadores com grandes famílias para 

sustentar vêem-se com maior dificu~dade de locomoção; 

- os trabalhadores, encontrando facilidade de 

cultivar a terra, com culturas de subsistência,procuramse 

fixar no imóvel. 

Segundo ainda a percepçao dos administradores,a 

rotatividade só ocorre quando do término do trabalho do 

perIodo, do mal relacionamento trabalhador-administrador, 

da falta de postura dos trabalhadores e, sobretudo, da in 

satisfação com os baixos salários recebidos. 

Quadro 20: Número médio de trabalhadores rurais encontra

dos nas empresas,segundo as categorias e os municípios. 

MUNIC!PIOS GRANDE M~DIA PEQUENA 

Ilhéus 38 12 9 

Ipiaú 76 14 9 

Camacan 52 14 7 

Média 43 13 8 
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o número de trabalhadores das empresas nao étãO 

elevado, (Quadro 20) em relação ao porte destas, mas mul

tiplicando-se esses números por cinco - média de depende~ 

tes do homem rural - o acréscimo é considerável elevando 

bastante o número de moradores das empresas. 

o quadro mostra também que as empresas grandes 

de Ipiaú apresentam urna média de trabalhadores rurais maior 

que a de Ilhéus e Camacan. Isso decorre, em parte, do fato 

de Ipiaú também apresentar a maior média em produção de 

cacau (10.200 arrobas) - quanto maior a produção, conse -

quentemente, maior exigência de mão-de-obra e ainda de 

ser grande absorvedor de tecnologia modernizante. 

No que diz respeito à população dessa área, de-

vem ser considerados os aspectos que a caracterizam: 

- crianças sem escolas; subnutridas; e portado

ras de verminose (algumas com seis espécies de verme), de 

doenaçs infecto-contagiosas; 

- adultos, em sua maioria, analfabetosisem maio 

res polimentos educacionais; subnutridos; portadores de 

verminoses; expostos a trabalhos que oferecem riscos de 

acidentes e, ainda, segundo os administradores ruais,gra~ 

des consumidores de álcool. 

Desse q~adro é de se esperar que surjam, nessas 

empresas, problemas de ordem diversa, com os quais o admi 
, 

nistrador tem que lidar. No entanto, devido a precarieda-

de de condições oferecidas pelo meio rural, é imposs!vel 

na maioria das vezes, solucionar tais problemas. 
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Quadro 21: Tarefas realizadas na empresa, segundo as cate 

gorias. 

TOTAL GRANDE M~DIA PEQUENA 
TAREFAS 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Poda dos cacaue1-
171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 ros 

Combate às pragas 162 94,6 43 100,0 42 91,1 77 93,9 

Controle de doen- 122 71,2 39 90,5 "3O 65,1 53 64,7 ças 

Adubação 159 92,9 42 97,4 43 93,3 74 90,3 

Plantio 119 69,5 33 76,6 32 69,4 54 65,9 

Renovação 74 43,2 31 71,9 15 32,6 28 34,2 

Releamento 143 83,5 42 97,4 40 86,8 61 74,4 

Drenagem 125 73,0 38 88,2 34 73,8 53 64,7 

Herbicida 25 14,6 12 27,8 7 15,2 6 7,3 

Capinas 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Quanto às tarefas realizadas na empresa, obser-

vou-se o seguinte (Quadro 21): 

- todas as empresas, grandes, médias e pequenas 

praticam a poda dos cacaueiros; 

- todas as empresas combatem as pragas entomol~ 

gicas, à exceção de urnas poucas empresas médias e peque -

nas de Ilhéus e Camacan. 

- O controle à podridão parda tipifica as gran-

des empresas de Ilhéus e Camacan; consistentemente as em-

presas de Ipiaú sao as que evidenciaram menor preocupação 

com o controle dessa doença, o que se justifica por nao 

ser esse município área foco de podridão parda; 
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- a adubação é uma prática bastante difundi,da em 

todos os três tipos de empresa; 

- A preocupaçao de formação de novos cacauais é 

característica de 80% das grandes empresas, 72% das empr~ 

sas médias e 66% das pequenas empresas. Os municípios de 

Ipiaú e Camacan são mais expressivos no uso dessa prática, 

do que o de Ilhéus; 

- A renovação de cacaueiros é praticada em 67% 

das empresas grandes, 39% das empresas médias e 32% das 

empresas pequenas. Nessa prática é o município de Ilhéus 

que se torna expressivo, visto que todo o seu cacaual 
.. 
e 

passivo de renovação; 

- O raleamento de sombra é uma preocupaçao típ! 

ca da grande empresa (98%) e, em menor escala, da média 

(86%) e da pequena (76%); 

- A drenagem é realizada em 88% da grande empr~ 

sa, 74% da média empresa e 53% da pequena empresa; 

- A aplicação de herbicida é uma prática pouco 

desenvolvida: 28% das grandes empresas, 5% das médias e 

7% das pequenas realizam essa tarefa; 

- A capina é efetuada em todas as empresas,vi~ 

to ser a prática mais rotineira e indispensável ao culti-

vo do cacaueiro. 

Conclui-se, portanto, que as empresas pesquisa-

das fizeram uso das práticas agrícolas recomendada's pela 

CEPLAC no ano de 1978. O que fica a ser questionado é a 

qualidade dessa execução, visto estar a qualidade direta

mente ligada ao grau de conhecimentos tecnológicos dos a~ 

ministradores e dos trabalhadores rurais, elementos res-
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ponsáveis pela aplicação correta dos insumos. 

Quadro 22: BenefIcios oferecidos pelas empresas, segundo 

as categorias 

TOTAL GRANDE M~DIA PEQUENA 
BENEF!CIOS 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Habitaçao adequa- 141 81,8 41 95,1 40 86,8 60 73,2 da 

Eletricidade 70 40,6 31 71,9 20 43,4 19 23,2 

Âgua encanada 57 33,0 21 48,7 16 34,7 20 24,4 

Assistencia medi-
ca 9 5,2 5 11,6 1 2,8 3 3,7 

Televisor 13 7,5 6 13,9 5 10,8 2 2,4 

Campo de futebol 21 12,2 12 27,8 6 13,0 3 3,7 

Represa 3 1,7 1 2,3 2 4,3 - -

Resultados esclarecedores da ligação homem -em-

presa vem da área de beneficio, mostrando como são,ainda, 

precárias as condições oferecidas pelas empresas a sua P2 

pu1ação. (Quadro 22) 

Sabe-se, por exemplo, que o agricultor do ca-

cau nao toma conhecimento das necessidades do trabalhador 

rural, não lhe satisfazendo nem os requisitos mínimos, in 

dispensáveis a uma sobrevivência condigna. 

Os cacauicu1tores quase sempre se mostram mais 

preocupados com o produto comercial do que com o Homemres 

ponsável por este produto. ~ comum, por exemplo, que con~ 

truam instalações de boa qualidade, para beneficiamentodo 

produto, muitas vezes, inclusive, com capacidade superior 
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à necessidade real do imóvel. Enquanto isso, o padrão das 

habitações rurais só passam a ser melhorados quando da 

criação da CEPLAC, que financia, através do Banco do Bra

sil S/A., projetos de tal natureza e presta orientação na 

área da engenharia rural. 

A luz elétrica e a água encanada, que chegam a 

atingir pouco mais de 50% das empresas grandes, vao de

crescendo bastante à medida que a empresa vai diminuindo 

de produção. 

A assistência médico-hospitalar é toda ela fei

ta através do INAMPS, que atende à população rural de ma 

neira pouco satisfatória. 

o lazer, também compreendido como uma necessid~ 

de básica do homem, aparece de forma pouco expressiva.Ne~ 

se sentido, só é colocado à disposição dos trabalhadores 

rurais campos de futebol e represas d"águas contaminadas. 
~ 
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3.2 • Caracterização do Administrador Rural 

Esta parte da pesquisa visa ao estudo do Admi -

nistrador Rural em seus múltiplos aspectos, tais comolbi2 

gráficos, sócio-econômico, profissional e atitudinal. 

Os dados aqui descritos foram fruto da tabu1a

çao de cento e setenta e um questionários respondidos pe

los administradores rurais. Para melhor organização, a1~ 

mas respos tas foram agrupadas em um único quadro. 

3.2.1 - Dados Biogrãficos 

O~dro 22: Faixa etária e mediana da idade dos Administr! 

dores Rurais, segundo o mynicIpio escolhido. 

TOTAL 25 a 35 36 a 45 46 a 76 ~ 
MUNIC!PIOS 2 N9 % N9 % N9 % N9 % A 

T O T A L 171 100,0 32 18,7 59 34,S 80 46,8 f 
S 

Ilhéus 78 100,0 12 15,3 23 29,5 43 55,2 46 

Ipiaú 39 100,0 6 15,4 16 41,0 17 43,6 44 

Camacan 54 100,0 14 25,8 20 37,1 20 37,1 40 

Em relação à idade, os administradores rurais E!! 

tão distribuIdos pa faixa dos 25 aos 76 anos. A idade'me-

diana situa-se por volta dos 43 anos, sendo que a dos ad

nistradores das empresas de Ilhéus é de 46 anos, de Ipiaú 

44 anos e de Camacan 40 anos. 

O qua,dro 22 revela, ainda, haver uma maior pref!!, 

rência por indivIduos de idade superior aos 36 anos, tod~ 

via Ilhéus tende a dar preferência à faixa etária supe" 
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rior aos 46 anos. 

A idade mínima encontrada foi de 25 ano~ (oito 

casos); já a idade máxima alcançou, 76 anos, em Camacan,72 

anos, em Ilhéus e 67 em Ipiaú, com um total de 18 casos 

de indivíduos com idade superior aos 60 anos. 

Outras informações bioqráficas referentes ao ad 

ministrador mostram que ele é, em geral, baiano (85%) e 

provém, quase sempre, dos municípios da região cacaueira 

da Bahia. 

Quanto ao estado civil, todos os administrado -

reg sao casados. Em sua grande maioria, uniram-se pelo m~ 

trimônio religioso, vivendo maritalmente, sem vInculo of! 

cial, apenas 28%. 

O fato de nao se encontrar nenhum administrador 

solteiro pode ser justificado: 

- pelo "status" conferido ao homem pelo casamen 

to: 

- pela responsabilidade atribuída ao homem cas~ 

do, que nunca sai em busca de divertimento fora da empre

sa que administra; 

- pela exigência da presença de uma mulher no 

imóvel. Â mulher do administrador cabe receber a famIlia 

do proprietário e este, quando de suas visitas rotineiras, 

cabe, também, guardar a sede do imóvel, enquanto todos tr! 

balham nas "roças de cacau". 

Os dependentes do administrador rural sao, em 

média, seis, não havendo variação deste número entre os 

três municípios pesquisados. 
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NO que diz respeito à escolaridade, entre os a! 

fabetizados, a média de freq~ênçia à escola, nos três mu~ 

nielpios, é ~e cerca de dois anos e meio. Já o Indic~ de 

analfabetos chamou a atenção, na medida em que nao se es

perava do grupo que ocupa um ~argo adm~nistrativo uma pe! 

cen~agem de tal forma elevada: ~lhéus, 20%; Ipiaú, 34% e 

Camacancom 22%. Ape,nas os administradores das grafldes em 

pres~~ de Ilhéus é que são todos alfabetizados. 

Q\1adro 23, ferman~nc'ia média na empresa atual e experiên-

c~_ no cargo de Administrador Rural, 

,as categorias e os municlpios. 

MUNICIPIO E 
CATEGORIAS ILH!US IPIAO 

VARIAVEIS G M P G M P G 

Permanência (anos) 17 11 8 6 6 8 8 

Experiência (anos) 21 16 11 9 9 10 lS 

segundo 

C~CJ{ 

M P 

7 6 

11 10 

Os administradores rqrais do cacau da Bahia te~ 

dem a se fixarem nos imóveis. (Quadro 23). Este fato, po-

de-se justificar, entre outras causas, por: 

- dificuldade de se encontrar pessoas com con

dições de substituI-losl 

- confiança exigida pelo cargo; 

- laços afetivos desenvolvidos entre proprietá-

rios e administraaores; 

,- comodidade e medo do administrador de sair em 

busca de novas empresas, até mesmo por pressão dafam{1ia 
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(principalmente espo~a), que vê al! uma posição estável e 

cômoda. 

~ssa permanência atinge o maior grau nas ~mpre

sa~ grand~s e médias de Ilhéus - ~7 e 11 anos respectiva

mente - cai~do, c9nsideravelmente, nos outros municípios. 

~ possIvel ser este um dos fatores que leva a diferenciar 

o comportamento dos agricultores de Ilhéus em relação aos 

dos outros munic!pios, no que di~ respeito ã a~sorção de 

tecnolqqia. Enquanto os de lpiaú e Camacan são bastantes re 

ceptivos,os de Ilhéus, pelq contrário, são conservadpres. 

Demonstra Castro N~to (1971) que o agricultor é 

influenciadq pelo administrado~, principalmente quando e! 

ses i~divlduo$ têm conhecimentos e experiências no culti

vo do cacaueir9. I 4e se esperar, portanto, que essa in

fluência em Ilhéus seja marcante, pois, al~m dos indivl ~ 

duos terem uma larga exp~riência, apresentam permanência 

maior nas empresas e, em sua m~ioria (55%), estÃo na fai

~a Qe idade supefior ~os 46 anos (Qua~ro 22). 

~ exper1i~oia no cargo é também considerável, 2 

cOrrendo uma média geral de 12 apo~. Os admini~tradores 

das g~an~es empre,as apresentam uma média de 15 ~nos, os 

das médias empresas, 11 ano~, e os das pequenas, 10 anos. 

A maior experl~ncia fica com os administrad~res de Ilhéus 

que atingem os],6 anos, seguidps dos de Camacan com 12 anos, 

e dos de Ipiaú com 9 anos. 

Antes de ocupar tal cargo, ms administradores ~ 

xerceram as mais va:r;iadas fum;ões. No el1ta~to, basicamen

te, a graqde maiqria origina-se de trabalhadores rurais, 
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evoluindo para empreiteiros, barcaceiros, cabos de turmas. 

Apenas uma minoria veio de vaqueiros, tropeiros, pequenos 

comerciantes, serradores, pedreiros, carpinas e burare1 -

ros. Alguns se originam, ainda, de pais administradoresru 

rais. 

o cargo que exercem, muito mais pela confiança 

adquirida junto aos produtores, no decorrer do trabalho, 

do que por suas qualidades administrativas, quase nunca é 

apoiada em cursos de aperfeiçoamento. Mesmo os treinamen

tos oferecidos pela CEPLAC referentes à tecnologia cacau

eira - como o combate às pragas entomológicas, o controle 

de doenças e a formação de novos cacauais - são frequent~ 

dos por um quarto dos administradores, e os cursos de ad

ministração rural, por 12%. 

3.2.2 - Variãveis Sócio-Econômicas 

De um modo geral, o administrador, como homemdo 

campo, t~ vida social compatlvel com o ambiente em que vi 

ve, isto é, restrita ao seu próprio mundo. Este fato fi

cou comprovado através da pesquisa que mostrou o seu pe

queno relacionamento com outros grupos e a sua pequena ~ 

ticipação em associações, com exceção do Sindicato dos Tra 

balhadores Rurais. 

Das atividades sociais de que participa a::m maior 

frequência está o culto religioso (na maioria das vezes,o 

católico); são também frequentes os batizados (por serem 

geralmente escolhidos como padrinhos dos filhos dos traba 

lhadores rurais); e o futebol (onde, as mais das vezes, 
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sao requisitados corno juIzes) i sao pouco frequentes os C! 

sarnentos e velórios. 

Importante mesmo para o ádministrador 'rural, é 

a feira livre, que ocorre todos os sábados nas cidades ou 

vilas próximas às empresas a que estão vinculados. Lá 8e 

verificam as trocas de idéias, os verdadeiros encontros 

do homem rural da lavoura cacaueira da Bahia. 

o sistema de comunicação que lhes é permitido 

em maior escala é o rádio a que recorrem antes do traba -

lho, durante o intervalo do almoço (12:00 hs às 13:00 hs) 

e após o expediente (17:00 hs às 21:00 hs). A emissora~ . 
ferida é a Globo R.J.,com urna margem de diferença basta~ 

te significativa para as estações: Sociedade da Bahia;Jo! 

nal e Difusora, de Itabunai e Record, de são Paulo. 

A televisão já se apresenta também nos três mu~ 

nicIpios Q em todas as categorias dos imóveis. O seu núme -
ro, porém, só é maior nas grandes empresas, onde o Indice 

é de 50%. 

A leitura não faz parte dos hábitos dessa popu-

lação. As raras exceções ocorrem nas grandes e médias em~ 

presas cujos administradores preferem jornais (Globo R.J., 

Jornal da Bahia), revistas (Manchete e Cruzeiro), livros 

(literatura de cordel e a BIblia para os poucos protesta~ 

tes encontrados). 

O seu mundo torna-se ainda mais estreito, na m! 

dida em que o administrador rural quase nunca se afasta 

da região onde nasceu e vive. ~ raro ele tirar férias ou 

viajar, ocorrendo mesmo casos de indivIduos que morrem 
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sem ter conhecido outras localidades fora da subárea ca-

caueira. 

No que diz respeito às férias, pode-se consta -

tar que elas nao 540 uma prBtica corrente no meio rural, 

reforçando a posi.çãq €:m que se coloca o administrador, c2, 

mo sar insubstitulvel, no processo produtivo do cacaueiro. 

Isto pode ser justificado primeiro, por ser ele quem mane 

ja adequadamente uma força de trabalho que é exigida ati-

va, durante todo o ano, pelo cultivo do cacaueiro; segun-
I 

do, por ele não estar acostumado a preparar, conforme tra 

dição da região, um sucessor. 

A esse posicionamento do administrador respon

de o patrão, com o pagamento das fér~a$ em dinheiro, man-

tendo o homem no cargo por todo o ano. 

Quadro 24: Salário mediana pago ao Administrador Rural, 

segundo os munic!pios e as categortas da empr~ 

sa. 

Categorias 

GRANDE % M~DIA % PEQUENA % 
Município 

Ilhéus 4.000 3.700 2.800 

Ipiaú 4.000 3.000 2.400 

Camacan 4.000 3.100 3.000 

o sistema de salários nao obedece a normas rí-

gidas, pois a variação é bastante grande até dentro das~ 

t~gorias. Todavia pareCe haver um consenso, por parte dos 

proprietárips, em pagar mais ou menos igual. 
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o quadro 24 rnost~a que, ~~ t~rmoa da mediana, a 
, 'I' 

variação vai-se dar entfe as ~a~e90rias e não entre os m~ 

nicfplos cujos salárips se ~pro)Ç.imarn bastante, cOJTI exoe -

çao das ~m~resas rn~dlas ~e Ilhéus que pagam ~ pouço mais. 

O maior $alirio pago foi de Cr$ 10.000,00 ~m 

Jpiaú e Ca.macqn, e dt~ Ç~$ 6.000,00 em ;Ilpé\ls. Já p menor 

salário foi de Cr$ 1. 400, OQ é~ Ilhéus e IpJ.aú ,. A variaçãp 

acentuada de salário pe verifiçou em especial nas grandes 

empresas puja remuneração oscilou em Cr$ lO.OOO,PO ~ Cr$. 

Cr$ 2.000,00. 

Em termos médios, encontram-se aa 9rande~ empre -
sas cem Cr$ 4.500,00 mensais, as médias com Cr$ 3.50~00 e 

as peque~as com Cr$ 2.800,00 o que da um salário anual 

para as grandes empresas de Cr$ 63.000~00 (computando o 

décimo terceiro e as férias ~emuneradas). O salário rece-

bido pelo administrador rural, ainda, ~ acr~scido da con~ 

tribuição mepsal dos dependentes, que, nas grandes empre

sas, é de Cr$ 1.100,00;. nas médias empresas é de Cr$ .,., 

Cr$ 1.300,00 e nas pequenas, de Cr$ 1.000,00. Pelo expos-

to, conclui-se serem baixos os salários recebidos pelospd 
".. 

ministradores frente à respons~bilidade que lhes é atr~ -

buIda. 

Por outro lado, a renda do a9ricultor perm,1te 

melhores salários para os adm~nistradores. $e forem çonsi 

derados os dados do quadro 15 (qu~ dá urna média de nove 

mil arrobas para grandes empresas) e se estes dados forem 

multiplicados por Cr$ 800,00 (que é o preço médio da a~ro -
ba de cacau hoje), encontrar-se-á um faturamento bruto de 
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Cr$ 7.200.000,00. Deste modo, constata-se que a grande e~ 

presa cacaueira da Bahia, nos dias de hoje, tem um gasto 

inferio!:" a 19; C0TIl o seu Administrator Rural, e, seguin-

do 0 mesmo . ~. 

raC10C1n1.0~ constata-se que a média possui um 

gasto aproximado de 2~ e a pequena de 3%. 

Percentagem de Aàministrador Rural que possue 

os bens listados, segundo a categoria das em-

presas. 

TOTAL GRANDE M~DIA PEQUENA 
B E N S 

NQ % NQ % NQ % NQ % 

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Rádio 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Relógio de pulso 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Fogão a 
~ 

118 6'8,4 38 88,2 39 84,6 41 50,0 gas 

Televisor 64 37,1 28 65,0 17 36,9 19 23,0 

Máquina de costu- 10.0 58,0 30 69,6 30 65,1 40 48,8 rar 
Casa própria na 78 45,2 25 58,0 18 39,1 35 45,7 cidade 

Arma de fogo 114 66,1 25 58,0 29 62,9 60 73,2 

Gado 114 66,1 25 58,0 42 91,1 47 57,3 

Geladeira 48- 27,8 19 44,1 16 34,8 13 15,9 

Os baixos salários do administrador sao sufici-

entes para a alimentação e o vestuário. Deste modo, eles 

não dispõem de uma situação econômica vantajosa e os seus 

bens são reduzidos, (Quadro 25). O que possuem é adquiri-

do através de doações por parte do proprietário 0 11 compra 

direta com as economias do décimo terceiro e/ou gratific~ 

ções recebidas. 
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Do total dos administradores rurais (1 7 1), d~ 

zessete possuem propriedades agrícolas, recebidas de he -

rança ou de doação por parte dos agricultores. 

Seis, desse mesmo total, ~ que possuem o contra 

to de cacau que marcou o desenvolvimento da cacauicultura 

na sua fase de implantação. A tend~ncia do desaparecimen

to deste tipo de contrato pode ser justificada pelo direi 

to de posse que as leis federais dão ao contratista, de

pois de um certo período; e, ainda, pela facilidade de c~ 

dito que tem hoje a cacauicultura, não precisando mais o 

agricultor recorrer a tal m~todo. 

Dos elementos pesquisados, doze possuem automó

veis, sendo quatro das grandes empresas, cinco das m~dias 

e três das pequenas. Um pequeno número possui bicicletas. 

Nota-se que o rádio e o relógio de pulso são os 

bens que apareceram com maior frequ~ncia. 

Já o fogão a gás começa agora a ser introduzido 

na região, como fonte alternativa de energia, para substi 

tuir a lenha que começa, cada vez mais, a escassear. 

A máquina de costura apresenta-se bem difundida, 

assim corno a arma de fogo. 

A televisão e a geladeira representam os eletro 

dom~sticos cuja presença decresce em função da categoria 

da empresa. 

Parece haver, no momento, a procura constantedo 

administrador rural por casa na cidade ou em vila próxima 

à empresa a que está vinculado. A dificuldade na compra 

de terra, devido ao seu alto custo, pode ser urna das pri!!, 
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cipais razões desse movimento. Mas, sem dúvida,tarnbém es 

tão interferindo como fatores o desejo do administrador~ 

ral de colocar os filhos na escola, e a pressão da fam! -

lia em residir nas cidades. 

Finalmente, no que diz respeito ao gado obser

vou-se que não é um bem constante em todos os municípios. 

Só em Ipiaú, por ser um município de exploração mista,ap~ 

receu um alto índice de administradores rurais possuindo 

gado, entretanto em quantidade pequena, não tendo, portan 

to, expressão econômica. 

3.2.3 - Dados Profissionais 

A idéia central dessa parte da pesquisa foi pro 

curar traçar um perfil profissiográfico do cargo do admi-

nistrador rural, levantar os problemas relativos a esse 

cargo e aferir o nível de conhecimentos tecnológicos e ad 

ministrativos do cultivo do cacaueiro, nos indivíduos pe~ 

quisados. 

Essa foi, sem dúvida, a parte do questionário 

que o administrador rural mostrou maior dificuldade emres 

pondero Entretanto as suas respostas, em conjunto, permi

tiram que se alcançasse a meta esperada. 

Das suas funções, soube-se, por exemplo, que as 

mais relevantes são as seguintes: 

- responsabilizar-se por toda a empresa; 

- elaborar folha de pagamento; 

- efetuar o pagamento aos trabalhadores; 
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- ordenar a execuçao das tarefas do cultivo do 

cacaueiro; 

- formar grupo de trabalho para executar essas 

tarefas; 

- supervisionar, constantemente, o andamento de 

execuçao das tarefas; 

- corrigir os trabalhos, quando mal executados; 

- empreitar os trabalhos a serem executados; 

- medir as empreitadas para cálculo dos custos; 

orientar os trabalhadores rurais na execução 

das tarefas; 

- elaborar programa de trabalho semanal; 

- anunciar, através de sirenes, o início eotér 

mino do horário do trabalho; 

admitir e demitir trabalhadores rurais; 

- levantar as necessidades da empresai 

- assistir os trabalhadores quando adoecem; 

- pesar e ensacar o cacau seco; 

- embarcar em caminhões o cacau seco que será~ 

vado até as firmas exportadoras ou cooperati-

vas; 

- receber o agricultor, percorrendo com ele to

das as roças e os serviços realizados ou em 

andamento; 

- interferir nos desentendimentos dos trabalha

dores rurais. 

Dos problemas ligados ao cargo, foram citados as 

dificuldades advindas de: 



76 

- Clima: excesso de chuvas, provocando enchen -

tes e inundações. 

- CEPLAC: falta de insumos na época adequada. 

- Empresa: falta de instalações de beneficiame~ 

to do cacau; habitação insuficiente 

para abrigar os trabalhadores rurais; 

baixo salário pago aos trabalhadores 

e aos administradores rurais; peque

na delegação de poder decisório aos 

administradores rurais. 

- Trabalhadores: escassez de mão-de-obra; falta 

de mão-de-obra qualificada; iE 

responsabilidade no trabalho , 

alto consumo de álcool, falta 

de honestidade-postura, mão-de 

obra feminina{considerada de 

baixa qualidade e de baixo ren 

dimento) • 

- Práticas agrícolas: formação de novas lavou -

ras; controle da podri

dão parda. 

Acrescente-se a esta lista de fatores, aqueles 

decorrentes da própria situação do administrador, como: 

- falta de treinamento específico, para ocupar 

o cargo; 

- falta de habilidade para conduzir pessoas; 

- baixo grau de escolaridade; 

- falta de material escrito para adquirir maio-

res conhecimentos. 
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Diante dos dados revelados pela pesquisa, pode

se dizer que, de modo geral, o administrador rural desco

nhece o seu verdadeiro papel. Por não possuir técnicas de 

planejamento e de controle, por não dominar uma coordena

ção e supervisão bem dimensionadas, por não se posicionar 

como lIder, acaba por fazer o trabalho que caberia a ou

tros profissionais executarem. 

Não vê, portanto, de forma crítica suas funções, 

considerando corno as mais relevantes aquelas menos compa

tIveis com o seu cargo: ficar na roça: tratar bem os tra

balhadores rurais: fiscalizar os trabalhos: assistir to -

talmente a empresa. 

Outro aspecto revelado, pela pesquisa, foi o do 

relacionamento do administrador com os outros indivIduos 

envolvidos no processo produtivo. 

O cabo de turma, por exemplo, é considerado um 

auxiliar indispensável ao bom desenvolvimento dos traba -

lhos no campo. 

Já os gerentes sao considerados elementos que só 

servem para dificultar o serviço e negar-lhe a autoridade 

necessária. 

Essa mesma tendência ficou evidenciada com rela 

çao à contratação de técnicos agrícolas, pelas empresas. 

Parece haver, na rejeição a estas contratações, um medo 

do administrador de vir a perder asua posição de lideran

ça junto aos trabalhadores: de vir a diminuir o seu pre~ 

tIgio; de vir a se afastar da figura do agricultor. 

Em relação aos técnicos da CEPLAC, o comporta -
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mento é totalmente diverso. Há urna grande aceitação, por 

parte dos administradores, que até procuram seguir as ori 

entações técnicas recebidas através dos extensionistas c~ 

p1aqueanos, talvez corno resposta à valorização pessoal vi! 

ta neste serviço prestado. 

Quadro 26: Média alcançada pelo Administrador Rural, no 

teste relativo aos conhecimentos tecnológicos 

do cultivo do cacaueiro, segundo as categorias 

e os municípios: 

Categorias 

GRANDE MgDIA PEQUENA 
Municípios 

Ilhéus 6,0 4,6 4,4 

Ipiaú 5,0 5,0 4,8 

Carnacan 5,6 5,5 5,0 

Escala: 1 alO. 

Era de se esperar que o administrador tivesse 

alto nível de conhecimento tecnológico no cultivo do ca-

caueiro, visto que suas pri~cipais funções são orientar 

os trabalhadores rurais na execução das práticas agríco -

las e supervisionar os trabalhos desenvolvidos na empresa. 

E visto ainda virem, recebendo, já há quinze anos (1964-

1979), orientação dos extensionistas da CEPLAC. 

Entretanto, quando foram avaliados os dados a

presentados no Quadro 26 notou-se que o conhecimento mé

dio ficou em torno da média cinco, de um máximo de dez, 

havendo uma gradação das grandes para as pequenas empresas. 
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o baixo conhecimento das técnicas agrícolas é 

justificado pelo administrador em razão das práticas mais 

sofisticadas, que requerem maiores conhecimentos tecnoló

gicos, serem realizadas por equipes especializadas da pró 

pria fazenda ou por equipes contratadas fora da empresa. 

Ou ainda, não ocorrendo isto, serem orientadas pelo pró-

prio patrão ou pelo extensionista da CEPLAC. 

Surgem, portanto, duas questões: 

- como o administrador vem orientando os traba-

lhadores e supervisionando os trabalhos na empresa,se ele 

desconhece as técnicas da execução dos trabalhos? 

- como vem atuando o serviço de extensão rural 

agrícola da CEPLAC, que, durante quinze anos, ainda nao 

preparou suficientemente o administrador rural para exer-

cer uma das suas principais funções? 

Outro aspecto a ser levantado é a maneira de co 

mo a extensão rural tem levado ao homem do campo as info~ 

mações tecnológicas. 0s dados da pesquisa revelam, por e

xemplo, haver um maior destaque no como fazer e não no 

porquê fazer. Foi observado que, quando os indivíduos da 

pesquisa foram indagados sobre as vantagens ou desvanta-

gens do balizamento(*), respondiam, geralmente, que era 

para as "roças de cacau" ficarem mais bonitas. Isto leva 

a crer que o homem do campo não está, ainda, assimilando 

de forma correta as novas informações tecnológicas ~Thes 

(*) Balizamento: prática baseada no estudo de fisiologia 
vegetal que visa a um, maior aproveitamento do solo e 
da luz solar~ com um consequente aumento da produção 
por área cultivada. 
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estão sendo transmitidas pelo serviço de extensão rural e 

pelos treinamentos de mão-de-obra oferecidos pela EMARC. 

3.2.4 - Atitudes Relacionadas aos Trabalhadores Rurais 

Ao se estudar as atitudes dos administradores~ 

rais com relação ao trabalhador rural, chegou-se is se

guintes conclus6es: 

O administrador rural vê tipicamente o salário 

do trabalhador rural como baixíssimo, independente do ta

manho da empresa ou do município onde ele se localize. En 

tretanto pode-se observar que são os administradores ru

rias das grandes empresas, seguidos dos das pequenas, que 

mais consideram os salários dos trabalhadores rurais como 

baixíssimos; os da média empresa, ~~esar de concordarem 

com isto, tendem a ver o problema salarial mais relaciona 

do com os custos de vida e com o baixo rendimento do tra

balhador rural. (Quadro 27). 

Em relação aos municípios, 54% dos administrado 

res rurais de Ilhéus e Ipiaú concordam que os salários são 

baixíssimos, mas 40% dos de Camacan acham que os salários 

sao bons (em relação i produção) e só 33% é que concordam 

que os salários são baixíssimos. 

A pesquisa mostrou a percepção que os adminis -

tradores rurais começam a adqurir em relação à problemát! 

ca salarial e à vida dos trabalhadores rurais, que também 

é a sua. O que parece ocorrer, ainda, é um forte laço de 

lealdade para com os patr6es e para com o sistema, o que 

leva parte dos administradores rurais a creditarem os bai 
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xos salários ao problema do custo de vida e do rendimento 

do trabalhador rural. 

Quadro 27: Opinião do Administrador Rural em relação aos 

salários pagos aos trabalhadores rurais, segu~ 

do as categorias das empresas: 

I TOTAL GRANDE MgDIA PEQUENA 
OPINIÃO 

N9 % N9 % N9 % N9 % , 
-

T O T A L 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Bons 16 9,5 6 13,9 3 6,5 7 8,5 

Adequados (em rela 
ção à produção) - 42 24,6 9 20,9 14 30,4 19 23,2 

Baixos (an relaçao 33 19,3 4 9,4 11 23,9 18 22,0 ao custo de vida) 
Baixissimos(salá- 80 46,6 24 55,8 18 39,2 38 46,3 rios de fome) 

Com relação ao baixo rendimento no trabalho 

(problema que vem - se acentuando nos últimos anos), mui

tas causas podem ser a~ribuídas. Para o trabalhador rural, 

por exemplo, isto pode ser justificado corno uma forma de 

economizar energia para um organismo já debilitado, ou co 

mo um reflexo da consciência de uma situação sócio-econô-

mica já definida dentro do sistema. 

Já para os patrões, e alguns administradores ru 

rais, essa problemática decorre da desonestidade e da"p~ 

guiça" que tão bem caracteriza os trabalhadores rurais.Es 

se posicionamento é um dado de urna cultura passada quenao 

valoriza a energia gasta pelo homem no trabalho. A máqui

na (um trator, por exemplo), quando chega à fazenda,é mui 

to mais valorizado pelos patrões e pelos próprios empreg~ 
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dos que sentem necessidades de garantir-lhe certos cuida

dos especiais. 

Não foi detectada, durante a pesquisa, a consc! 

entização, por parte do administrador rural de algum rela 

cionamento entre o tipo de alimentação, e condições de 

saúde com o rendimento no trabalho. Parece que o adminis

trador rural ainda não se apercebeu dessa realidade. 

Quadro 28: Opinião do Administrador Rural em relação às 

perspectivas de futuro dos filhos do trabalha

dor rural, segundo o município. 

TOTAL ILH:t:US IPIAO CAMACAN 
OPINIÃO 

N9 % N9 % N9 % N9· % 

T O T A L 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Trabalhar e estudar 100 58,0 46 58,9 20 51,1 34 63,6 

Estudar 53 30,7 23 29,5 16 41,0 14 25,6 

Trabalhar 6 3,5 3 3,9 1 2,6 2 3,6 

Sair do meio rural 12 7,0 6 7,7 2 5,3 4 7,2 

A análise comparativa entre a opinião sobre os 

salários pagos ao trabalhador rural e as perspectivas de 

futuro para seus filhos mostra certa incongruência,já que 

o administrador rural considera os salários baixlssimos 

rr,as nao sugere que os filhos dos empregados "devessem sair 

do meio rural. Ao contrário, acha recomendável que esses 

indivíduos trabalhem e estudem ali mesmo no campo. 

Durante toda a entrevista, os administradores~ 

rais mostraram essa dualidade, justificada principalmente 
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por eles nao questionarem o sistema, acreditando apenas que 

algumas distorções precisariam ser um pouco corrigidas. 

Assim eles vêem a necessidade do trabalhador ru 

ral t com suas respectivas famílias, de habitar em melho

res condições, dispor de alguns dos equipamentos urbanos 

como &gua encanada, luz el~trica, escola, diversões, em 

especial a televisão. 

O fato do administrador rural achar que os tra

balhadores rurais não devem abandonar o campo ~ uma visão 

típica do patrão que se vê nos dias de hoje, na região c~ 

caueira da Bahia, com um problema novo que está se agra -

vando: o do escasseamento da mão-de-obra rural. Em virtu

de desse e de outros fatores, a população rural está a ca 

da dia que passa solicitando e at~ pressionando o empres~ 

rio do cacau baiano a lhe dar constantes aumentos, o que 

sem dúvida, torna-se grave para quem estava acostumado à 

mão-de-obra abundante e de baixo custo • 

. Estilo Gerencial do Administrador Rural 

Os administradores rurais mostraram nao ter um 

tipo rígido de administração, reagindo de acordo com o mo 

mento. 

Assim a pesquisa revelou que, diante da necess! 

dade de decidir, com base nas normas estabelecidas na em

presa, o administrador rural parte para um sistema conci

liador, em que sem perder a ênfase na produção, ele pro cu 

ra manter o respeito e os direitos do empregado. 

Entretanto quando pressionado pela necessidade 

de dar opinião sobre as atitudes do patrão em relação ao 
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empregado, o administrador rural situa-se mais próximo do 

proprietário, embora procurando manter uma atitude conci

liatória. 

Já a disciplina e a administração do pessoal são 

encaradas de forma mais participativa. Apresentam os admi 

nistradores alguma sofisticação em relações humanas e pr~ 

curam não agir diante de situações carregadas de emoçao, 

protelando sua atuação para um momento de ânimo menos e

xaltado e "cabeça mais fria". 

Festas, bebedeiras e outros hábitos dos traba -

lhadores rurais, muito criticados pelos proprietários,são 

vistos como uma prerrogativa do trabalho, dentro de uma 

perspectiva onde a satisfação pessoal é mais importantedo 

que as críticas que a ela se possam fazer. Sendo assim, o 

administrador rural tende a aceitar ou concordar com os 

grupos de referência. 

O que se observa, portanto, é que o administra

dor rural nao tem um estilo gerencial definido, variando 

de acordo com o conteúdo do problema e da situação. Isso 

parece extremamente aceitável, face à sua posição de "In

terface" entre o proprietário e o trabalhador rural. Em 

outros contextos, como na indústria, por exemplo, aconte

ce exatamente o mesmo fenômeno, sendo que o estilo das de 

cisões varia de acordo com a maior ou menor proximidadedo 

encarregado com o gerente ou com os operários, e comocon 

teúdo da problemática. 

Notou-se ainda que, em relação ao subordinado,a 

atitude característica do administrador rural é a de dese 
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nhar a responsabilidade do subordinado através da auto

correçao • 

. Percepção do administrador rural em relação a algumasde 

suas qualidades e às dos individuos do seu relacionamen 

to profissional. 

Os gráficos mostram claramente corno o ;adminis -

trador rural percebe e avalia a si mesmo e aos indivíduos 

com os quais se relaciona no seu trabalho. 

Entre as qualidades que lhes foram apresentadas 

para caracterizar as atitudes mais peculiares ao homem do 

cacau, a honestidade e a justiça foram as mais frequentes, 

alcançando o próprio administrador rural o índice mais e

levado. Sucedeu, em grau de importância, a estas qualida

des, a responsabilidade, que teve no extensionista da CE

PLAC a figura de maior destaque. 

Sem dúvida, foi o extensionista da CEPLAC o in

divíduo que alcançou os maiores índices em quase todas às 

qualidades. Há que se notar, no entanto, que estes índi

ces não diferem muito daqueles apresentados pelo adminis

trador rural e pelo agricultor, só se afastando dos regi~ 

trados no trabalhador rural, a quem coube os menores índi 

ces nas qualidades testadas. Isto mostra corno o adminis -

trador rural se vê semelhante à imagem do agricultor e do 

extensionista da CEPLAC e corno assumiu a ideologia da cl~ 

se dominante à qual, em algum momento, ele acredita per

tencer, por ocupar o cargo de falso patrão. 

Outro fato revelado pela pesquisa diz respeito 

às características negativas que o administrador rural en 
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contra em si mesmo, no agricultor e no extensionista. En 

tre essas qualidades, o entusiasmo e o otimismo alcança

ram menor lndice. 

-Aqui deve ser lembrado que essas qualidades sao 

bastante conhecidas na região, como caracterlsticas com-

portamentais do produtor de cacau. Talvez devido às difi

culdades sofridas pela lavoura cacaueira em toda sua his

tória, o agricultor ainda hoje, vive na ameaça de uma cri 

se, pensando logo em apelar para os poderes públicos. 
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3.2.5 - Atitudes Relacionadas aos Agricultores 

A atitude dos administradores rurais em relação 

aos agricultores, é de um modo geral, de insatisfação. 

Quadro 29: Grau de satisfação do Administrador Rural em 

relação ao seu salário, segundo o município: 

OPINIÃO TOTAL ILH~US IPIAÚ CAMACAN 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Satisfeito 13 7,6 9 11,5 4 10,2 - -
Insatisfação 158 92,4 69 88,5 35 89,8 54 100,0 

Consistentemente há um total descontentamento 

por parte dos indivíduos da pesquisa, em rel~ção aos sal! 

rios recebidos. Essa opinião é bastante justificável,pois, 

corno mostrou o Quadro 24, os salários a que estão submeti 

dos estes profissionais são baixíssimos. 

Este fato se torna mais evidente, quando consi

derada a defasagem existente entre o rendimento recebido 

pelo administrador rural e o trabalho por ele executado,a 

responsabilidade a ele imposta. Ou ainda, quando levadoem 

conta o alto custo de vida atual e os altos lucros das fa 

zendas de cacau. 

Mas a pesquisa revela que o descontentamento des 

ses indivíduos se agrava ainda mais quando constatam que 

o patrão não só mostra-se indiferente a essa realidade co 

mo também acredita pagar-lhes ótimos salários. Talvez, as 

sim se justifique a insatisfação de 70% de administrado

res rurais, em relação aos seus patrões. 
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Quadro 30: Opinião do Administrador Rural em relação à prese!! 

ça do proprietário, no imSvel,segundo o mu:1iclpio: 

OPINIÃO TOTAL ILHt!US IPIAÚ CAMACAN 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Habitar na Empresa 23 13,5 7 9,1 7 17,9 9 16,7 
Visitar frequent~ 118 68,8 64 81,8 24 61,5 30 55,5 mente 

Visitar pouco 30 17,7 7 9,1 8 20,6 15 27,8 

Para o administrador rural, parece ser importa!! 

te, que o proprietário visite o imóvel com certa frequên

cia (Quatro 30), sem, no entanto, residir nele.Isso é ba~ 

tante compreensivel porque dá a ele, administrador rural, 

a possibilidade de sentir-se "dono", sem faltar-lhe o apoio 

e suporte de que precisa para desenhar seu trabalho. 

Parece ser assim também que ele vê a função do 

extensionista da CEPLAC: ir à empresa dar-lhe apoio técni 

co para desenvolver suas funções, mas nao fixar-se, atra

vés de contrato, como técnico-agricola da empresa. 

A pesquisa revelou ainda, sobre este item, que 

há um consenso total entre os administradores rurais qua!! 

to à igualdade de direito entre os filhos dos agriculto

res e dos trabalhadores rurais. Isto diz respeito inclus! 

ve ao acesso à instrução, havendo, entretanto, a consciência de 

que os filhos dos agricultores têm mais possibilidades de 

dar continuidade aos estudos do que os filhos dos traba

lhadores rurais que precisam logo ser absorvidos pelo mer 

cado de trabalho, para auxiliar a economia doméstica. 

3.2.6 - Atitudes Relacionadas aos Extensionistas 

A atitude dos administradores rurais para com 

os extensionistas da CEPLAC é bastante favorável, apesar 

de cerca de 20% dos entrevistados acharem que os primei-
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ros extensionistas eram mais dedicados ao trabalho, eram 

mais entusiasmados e atendiam melhor aos problemas da empresa. 

Quadro 31: Posicionamento do Administrador Rural em rela 

ção à contratação de técnicos-agrIcolas para 

trabalharem nas empresas, segu~do o municIpio: 

PREFER~NCIA 
TOTAL ILH~US IPIAO CAMACAN 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

T O T A L 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Favoráveis 47 27,6 20 25,6 13 33,3 14 25,9 

Não favoráveis 86 49,9 38 48,8 17 43,7 31 57,4 

Sem opinião 38 22,5 20 25,6 9 23,0 9 16,7 

Ficou evidenciado na pesquisa o alto apreço que 

os administradores rurais têm para com os extensionistas 

ceplaqueanos. Já em relação aos técnicos contratqdos di-

retamente pela empresa (Quadro 31) - mesmo que ex-exten-

sionistas - as atitudes dos administradores não são tão 

favoráveis. Assim, só cerca de 28% dos administradores 

rurais entrevistados ádmitiam tais contratações. 

Cabe apenas ressaltar que os administradores ru 

rais das pequenas empresas se aproximam das grandes em 

suas opiniões (21% e 26% respectivamente) e se afastam das 

médias empresas cujo Indice de elementos favoráveis à con 

tratação é de 42%. 

~ perfeitamente justificável a posição das pe-

quenas empresas em não aceitar, por medidas econômicas,e~ 

se tipo de profissional nos seus quadros. Já as grandes 

devem oferecer resistência a tal adoção porque seus admi-

nistradores rurais oossuem maior idade, experiência, tem 
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po no cargo e na empresa, poder decisório e prest(gio ju~ 

to ao agricultor, aos trabalhadores rurais e, as mais das 

vezes, à comunidade a que estão ligados. 

De todo modo, pode-se dizer que o comportamento 

dos indivIduos da pesquisa é uniforme, e isso talvez aco~ 

teça pelo receio, já mencionado, de haver, com tal aquisi 

çao, perda do poder de liderença frente aos trabalhadores 

rurais, a perda do prestígio, frente ao patrão. 

Quadro 32: Preferência do Administrador Rural em receber 

orientações técnicas de um técnico da empresa 

ou do técnico da CEPLAC, segundo o município: 

Total Ilhéus Ipiaú 
Preferência 

Camaçan 

NQ % NQ % NQ % NQ % 

Total 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Tecnico da 151 88,2 68 87,1 35 89,7 48 88,9 
CEPLAC 
Tecnico da 20 11,8 10 12,9 4 10,3 6 11,1 
Empresa 

Confirmando os dados do Quadro 31, aqui também 

pode-se notar claramente a preferência dos indivIdios da 

pesquisa pelos extensionistas ceplaqueanos (Quadro 32). 

Enquanto o técnico coritratado pela empresa par! 

ce ameaçar o administrador rural, os extensionistas da 

CEPLAC, ao transmitir-lhe seus conhecimentos tecnológicos, 

parecem conferir-lhe mais poder junto aos trabalhadoresr~ 

rais e mais credenciamento perante o patrão. Talvez assim 

se justifique a preferência de quase 90% dos administrado 

res rurais por este tipo de serviço. 



94 

Quadro 33: Opinião do Administrador Rural em relação aos 

treinamentos de mão de obra dado pela EMARC , 

segundo o município: 

Total Ilhéus Ipiaú Camaçan 
Opinião 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

Total 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Cursos 77 45,1 28 35,9 20 51,2 29 53,7 Eficientes 
Cursos nao 94 54,9 50 64,1 19 48,8 25 46,3 Eficientes 

A opinião do administrador rural sobre os trei-

namentos oferecidos pela CEPLAC/EMARC não é das melhores, 

principalmente no município de Ilhéus, onde 64% nao 
. 

veem 

a eficiência dos cursos. ~ certo que, na maioria das ve 

zes, ele credita essa falta de sucesso dos cursos ao bai-

xo grau de capacidade de aprendizagem do trabalhador ru 

ralo 

Mas até que ponto essa posição nao e uma conse

quência de sua ideologia de falso patrão? Preocupado em 

melhor servir o sistema, procura assumir a visão do verda 

deiro patrão para quem o empregado é sempre um incapaz. 

Até que ponto também nao será responsável por essa posi -

ção, o sentimento de ameaça vivido pelo administrador ru 

ral nos movimentos pró-trabalhadores rurais? 

Reconhecendo-se corno o mais responsável pela 

produção, corno o elemento de maior prestígio no meio ru-

ral, é possível que, na sua percepção, o administrador r~ 

ral questione o fato da CEPLAC não traçar também para ele 

programas específicos de atuallzação no processo produti-
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VOe Por isto, talvez, como uma reaçao natural, haja críti 

cas a algumas ações da CEPLAC, como os treinamentos de 

mão-de-obra e a prática de renovação dos cacaueiros deca-

dentes. 

3.2.7. Atitudes Relacionadas com o Sindicato Rural 

A opinião dos administradores rurais frente a 

atuação do sindicato rural ficou assim: 

Quadro 34: Opinião do Administrador Rural em relação 

ãs vantagens e desvantagens trazidas pelos sig 

dicatos, segundo as categorias das empresas. 

I Total Grande Média Pequena 

I Opinião 
N9 % N9 % N9 % N9 % 

Total 171 100,0 43 100,0 46 100,0 82 100,0 

Vantagens ]10 64,3 23 53,5 31 67,3 56 68,3 

Vantagens e 23 13,4 6 13,9 9 19,6 8 9,8 Desvantagens 

, Indiferentes 38 22,3 14 32,6 6 13,1 18 21,9 
L 

Os administradc·res rurais, em sua maioria, mos 

tram-se favoráveis ã atuação do sindicato de trabalhado -

res rurais, na região cacaueira da Bahia (Quadro 34).Aqu~ 

-les que nao se enquadram nesta categoria, assumem duas P2 

sições distintas: uns reconhecem a importãncia do sindica 

to ITlas fazem restrições ao seu desempenho que consideram 

gerador de atritos entre patrão-empregado; outros negam 

por completo o papel desse sindicato, recusando-se a emi-

tir opiniões a respeito. 
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Entre as vantagens, trazidas pelo sindicato, se 

gundo os administradores, estão: 

- O atendimento médico-hospitalar; 

- O atendimento dentário; 

- Assistência jurídica. 

Em consequência, julgam necessário um apoio g~ 

vernamental, que fortaleça o sindicato permitindo uma a-

tuação mais eficiente, o que, segundo eles, não vem ocor-

rendo. 

Quadro 35: Opinião do Administrador Rural em relação à e~ 

colha do presidente do sindicato rural, segun-

do os municípios: 

Tota] Ilhéus Ipiaú Camacan 
Opinião 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

Total 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Extensionista 121 70,8 55 70,5 32 81,9 34 62,9 

Agricultor 20 11,7 9 11,5 5 12,9 6 11,1 -- --- ----

t Adm. Rural 17 9,9 9 11,5 1 2,6 7 13,0 

Trabalhador 13 7,6 5 6,5 1 2,6 7 13,0 Rural 

A pesquisa mostrou claramente a preferência dos 

administradores pelos extensionistas ceplaqueanos para 

presidentes das di verSélS sedes dos Sindicatos Rurais, (Qu~ 

drü 35). 

Justifica-se essa frequência, de acordo com os 

administradores rurais, pelo fato de ver o extensionista 

rural como aquele que reúne as condições necessárias à 
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ocupaçao do cargo. 

- ~ ele que conhece melhor os problemas dos tra 

balhadores rurais; 

- ~ preparado intelectualmente; 

- ~ honesto, defendendo sempre que possível os 

trabalhadores rurais; 

A baixa indicação das outras alternativas ofere 

cidas pelo questionário, é também explicada pelos adminis 

tradores. 

o agricultor nao é considerado o candidato mais 

conveniente, pois, já detendo ele o poder, "iria atrapa -

lhar ainda mais a vida dos trabalhadores rurais". 

O administrador e o trabalhador rural também não 

seriam candidatos adequados, visto não apresentarem condi 

ções intelectuais para assumirem tal cargo; o trabalhador 

rural, principalmente, é visto como homem rude, de pouco 

saber, sem condições de lutar pelos seus próprios direi 

tos. 

Sendo essa a opinião dos administradores rurais, 

procurou-se saber, através de levantamento, quem são a

tualmente os presidentes dos sindicatos. Constatou-se que, 

na grande maioria, são administradores rurais, o que indi 

ca estarem os sindicatos nas mãos de homens que nada mais 

sao do· que representantes dos agricultores. 

Foi perguntado, ainda, como seria vista a cria

çao de um sindicato específico para os administradores. 

A maioria mostrou-se favorável à idéia, recorihe 

cendo no sindicato um meio de fortalecimento da classe. 
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Com isto, torna-se clara a nao integração do administra -

dor à categoria a que pertence - a dos trabalhadores ru-

rais. 

Indagado, finalmente, sobre a função do sindic~ 

to patronal, o administrador revelou-se completamente des 

conhecedor do assunto. Inferiu, por analogia com a função 

do Sindicato Rural, que deveria ser um instrumento de pr~ 

teção aos patrões. Demonstraram, deste modo, urna certa 

consciência de defesa de direitos entre patrões e empreg~ 

dos. 

3.2.8. Atitudes Relacionadas ao Trabalho 

Quanto ao trabalho, as atitudes dos administra-

dores rurais não foram das mais favoráveis. 

Quadro 36: Grau de satisfação do Administrador Rural com 

o seu trabalho, segundo o município: 

Total Ilhéus Ipiaú Camacan 

Opinião 
N9 % N9 % N9 % N9 % 

Total 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Plenamente 75 43,8 30 38,4 22 56,4 23 42,6 Satisfeito 

Satisfeito 31 18,2 12 15,4 8 20,5 11 20,4 

Insatisfeito 65 38,0 36 46,2 9 23,1 20 37,0 

Os administradores rurais mostraram urna certa 

divergência de opinião entre os que gostam muito do seu 

trabalho e os que concordam que haja trabalhos piores,mas 

que esse não é certamente o melhor. 
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Dentre os municlpios, Ipiaú foi o que aprese!! 

tou a maior taxa de administradores rurais satisfeitos com 

o seu trabalho. 

~ de se notar, no entanto, que os administrado

res rurais desse municlpio são os que menos exercem as 

funções próprias da administração, devido às frequentes 

visitas dos proprietários e à presença constante da figu

ra do gerente. 

Já Ilhéus, cujos administradores rurais são mais 

velhos e exigentes, com maior permanência no cargo e fun

ções mais tlpicas da administração, é que apresenta a ta

xa de insatisfação mais elevada. 

Essa insatisfação generalizada, por parte dos 

administradores rurais, pelo cargo é posslvel que esteja 

ligada aos fatores: 

a - Baixos salários recebidos. 

Principalmente nos dias de hoje, quando o 

poder de barganha do operário rural es

tá alto, este elemento, através das emprei

tadas, chega a receber salários mais altos 

do que os administradores rurais. 

b - Conscientização, por parte dos trabalhado -

res rurais, do seu valor dentro do processo 

produtivo do cacau. O trabalhador rural mo~ 

tra-se hoje cada vez mais exigente dos seus 

direitos, e com isso, torna mais diflcil o 

seu relacionamento com os administradoresru 

rais. 
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c - Serviço de Extensão da CEPLAC. 

Ao impor novos métodos de cultivo, a CEPLAC 

dificulta de algum modo a tarefa do adminis 

trador rural, acostumado apenas a lidar com 

sua herança cultural nos problemas da admi-

nistração. 

De modo geral, a grande maioria acha que o car-

go, apesar de nao lhe dar satisfação, é bom. O trabalho é 

diversificado e sempre oferece oportunidade para que o 

profissional aprenda alguma coisa nova. 

Mas, levando em consideração os prós e os con-

tras desse cargo - indefinido ainda mesmo pela CEPLAC 

o que se observa é que ele não é desejado para os filhos 

desses profissionais. Os administradores rurais das gra~ 

des empresas de Ilhéus e Ipiafi acham que o pai que deseja 

tal cargo para os seus filhos deve querer muito mal a 

eles. Algumas visões diferentes desta são encontradas nos 

administradores rurais ~as grandes empresas de Camacan e 

os administradores rurais das médias empresas de Ipiafi 

que ficariam satisfeitos se alguns dos seus filhos ocupa~ 

sem tal cargo. 

Só os administradores das médias empresas de C~ 

macan distribuem-se equitativamente desde os que aceita -

riam esta profissão para todos os filhos e os que não a 

aceitariam para nenhum deles. 

Entre as pequenas empresas, 40% de Ilhéus e 

Ipiafi nao aceitam também essa profissão para seus filhos 

e 80% de Camacan aceitariam-na com prazer. 

BIBLIOTECA 
FUNDACAO G:::rÚUJ vaq~AS 
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Acreditam, também, os entrevistados que o trab~ 

lho do administrador rural é aprendido no dia-a-dia, mas 

que os treinamentos formais muito contribuem para o aper

feiçoamento do cargo. Por isto, segundo eles, a melhor 

empresa, para trabalhar, é aquela que faz uso das práti -

cas agrícolas recomendadas pelo serviço de extensão agrí

cola da CEPLAC, pois não só garantem uma produção sempre 

crescente, como também permitem o desenvolvimento profis

sional do administrador rural. 

Durante a entrevista, os administradores rurais 

referiram-se com orgulho às consultas que os patrões lhes 

fazem, antes de tomarem decisões relacionadas com a empr~ 

sa. Isto, sem dúvida, prova que, embora o admini~trador 

rural já se sinta valorizado pelos seus familiares e p~ 

los trabalhadores rurais, ainda se ressente de uma valori 

zaçao efetiva por parte dos patrões. 

De certo modo, não mostraram uma visão crítica 

do cargo e nao se negaram a participar de cursos de a~er

feiçoamento na área de Administração Rural, em que vêem 

grandes dificuldades. 

Essa posição de reconhecimento do trabalho da 

CEPLAC não invalida a posição de negação desse trabalho , 

aqui já denunciada. Mostra apenas a dualidade de sentimen 

to do administrador rural que admira a CEPLAC e seus téc

nicos, mas ainda não consegue incorporar os métodos pr~ 

postos por essa instituição à bagagem cultural adquirida 

através dos anos. 
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3.2.9. Atitudes Relacionadas ãs Mudanças 

o administrador rural mostrou-se, de modo gera~ 

muito cauteloso em relação ãs mudanças, sejam elas de ca

ráter tecnológico, social ou religioso. Antes de lançar -

-se, por exemplo, a uma nova tencologia, procura conhecê 

-la suficientemente e prefere experimentá-la primeiro em 

pequenas areas. 

Quadro 37: Opinião do Administrador Rural em 'relação -a 

prática de renovaçao dos cacaueiros decadentes, 

segundo o município: 

Total Ilhéus Ipiaú Camacan 
Opinião 

N9 % N9 % N9 % N9 % 

Total 171 100,0 78 100,0 39 100,0 54 100,0 

Aceita 48 28,0 24 30,8 11 28,2 13 24,1 

Está em dúvida 37 21,6 12 15,4 9 23,1 16 29,6 

Não aceita 86 50,4 42 53,8 19 48,7 25 46,3 

Â prática da renovaçao dos cacaueiros decaden-

tes nao é aceita por 50% dos administradores rurais (Qua -

dro 37). Dos outros 50%, 22% declararam-se duvidosos, e~ 

quanto que 28% só aceitavam através do método de "plantio 

por baixo"*, rejeitando, portanto, o método mais recomen-

dado pela CEPLAC, que é o da "durrubada total"**. 

*Plantio por baixo: método de renovação dos cacaueires de 
cadentes que usa o cacaueiro ve lho e
xistente como sobreamento provisório. 

**Derrubada Total: método de renovação dos cacaueiros deca 
dentes que derruba todo oeacaual existen 
te e prepara a área para receber as no= 
vas plantas. 
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Já Ilhéus, tendo cacauais velhos, merece do Pr~ 

cacau uma atenção especial e recebe da CEPLAC, já há três 

anos, forte campanha de esclarecimento ao agricultor so-

bre as vantagens dessa prática. Apesar desses fatores, 

foi constatado que os administradores rurais ainda nao 

se mostraram bastante motivados e favoráveis à renovação. 

Em contraste a essa resistência à mudança tenc~ 

lógica, o administrador rural mostrou-se mais aberto qua~ 

to à mudança no sistema administrativo. Concordam plena -

mente, por exemplo, em receber um técnico-agrícola da CE 

PLAC para passar na empresa cerca de 30 dias, ajudando - o 

na administração, na movimentação dos trabalhadores, na 

distribuição dos trabalhos, na formação de grupos de tra

balho, na determinação das necessidades e prioridades, e 

no preenchimento das folhas de pagamento. 

Em termos sociais, o administrador rural já ad 

mite o novo posicionamento do jovem na sociedade (cabe

los longos, trajes colqridos, etc.) e o planejamento fami 

liar, desde que de decisão exclusiva do casal. 

O administrador rural dá bastante importância 

ao poder espiritual, embora nao concorde com certas atitu 

des novas da Igreja, como a dispensa da batina, a elimina 

çao de imagens dos altares e o não reconhecimento de al

guns santos. 

Os entrevistados assumem que "não deixam o cer

to pelo duvidoso", não se impressionam (X)ffi o brilho das cida

des grandes e não se lançam a aventuras profissionais. 
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. Teste de hipótese 

A hip6tese "os administradores rurais de gran-

des propriedades cacaueiras são mais permeáveis às mudan-

ças tecno16gicas do que os administradores rurais de pe

quenas propriedades" foi testada através do teste t de Stu

dent que verifica a significância de diferença entre mé-

dia, usando um a de 0,05 desta forma tem-se: 

Estatística Grandes Pequenas 

X- 15,33 15,40 

~ 3,40 2,92 

N 43 82 

\ji 0,52 0,32 

~ 0,27 0,10 

FORMULAS 

15,33 - 15!40 
X- - Xp 

t t = G = 

Vb~ \l xp 
d-

+ x 

t :: 0!07 \J 
x = 

V 0,37 V N - 1 

t :: 0,11 t nao significante 

Conclusões: Embora o experimento seja inconclusivo, pela 

impossibilidade de rejeitar H , não parece ha 
o -

ver diferença significativa entre os adminis-

tradores das grandes e pequenas empresas,qua~ 

to à permeabilidade à mudança. 
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c O N C L USO E S 

Não se pretende aqui fazer um resumo minucioso 

da pesquisa. Mas convém, para melhor fundamentar as con 

clusões, fazer um retrospecto das idéias principais des

te trabalho. 

Assim torna-se necessário lembrar a origem do 

administrador rural que remonta aos tempos dos desbravado 

res do final do século XIX. Âquela altura, os então pr~ 

dutores de cacau, tentando resolver o seu afastamento das 

propriedades, buscam, no meio dos trabalhadores rurais, 

um elemento de confiança que venha a defender os seus in

teresses. Desta forma surgiu e foi evoluindo a figura do 

administrador rural, hoje elemento constante na estrutu

ra organizacional da empresa cacaueira da Bahia. 

No entanto, conforme foi levantado, ele nao tem 

recebido desta empresa altos índices de benefícios em ter 

mos de habitação, assistência médico-hospitalar e lazer. 

Até mesmo os salários são baixo, e, poder-se-ia dizer, ig 

compatíveis com o cargo que ocupa. De todo modo - foi 

observada uma tendência do administrador rural a permane

cer sempre na mesma empresa. 

Dados sócio-econômicos mostram que o administr~ 

dor rural é tipicamente baiano, de idade superior a 40 

anos, casado no religioso, com baixo nível de escolarida

de, mundo social restrito e situação econômica precária, 

seus bens não passando de alguns objetos de uso pessoal e 

de uso doméstico. 
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Dados profissionais revelam que os administrado 

res rurais possuem também baixo nível de conhecimento tec 

nológico no cultivo do cacaueiro. Revelam, ainda, que, 

em relação às suas funções administrativas, esses elemen

tos mostram uma certa ingenuidade e uma falta de visão crí 

tica do cargo que ocupam. 

Também foi possível registrar suas 

funcionais e visões de mundo, tais como: 

percepçoes 

Em relação aos trabalhadores rurais, o adminis-

trador rural tende a assumir uma atitude ambígua: Ora os 

vê como um igual, percebendo baixos salários, sem perspe~ 

tivas futuras e com condições de vida precárias;todos,c~ 

mo ele, empregados do mesmo patrão. Ora os vê como infe

riores, assumindo, desse modo, a identidade de falso pa

trão. 

Em relação aos agricultores, os administradores 

rurais mostraram-se descontentes e prejudicados com os 

baixos salários oferecidos. Isto, no entanto, não irupede 

que eles atuem sempre em favor do patrão. 

Em relação aos extensionistas ceplaqueanos, os 

administradores rurais mostram-se seus admiradores e têm 

bastante confiança neles; não apresentam, entretanto, ati 

tudes favoráveis à contratação de técnicos em agricultura 

por parte da empresa. 

Em relação ao sindicato, os administradores ru 

rais sao favoráveis à sua atuação, vendo-o como um aliado 

na luata pelos direitos do trabalhador. 

Os dados revelam, ainda, o descontentamento do 
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administrador rural com a sua profissão. Mais do que os 

baixos salários, é responsável por este desencanto a ins

talação de uma função que hoje desafia e ultrapassa a ca

pacidade do administrador rural: satisfazer aos novos re 

querimentos do sistema capitalista regional, tal como a 

absorção cada vez maior de tecnologia modernizante e mini 

mização dos custos de produção através da economia da 

mão-de-obra. 

Com base no que foi constatado, pôde-se conclu-

ir que: 

1. O administrador rural desde o seu surgimento, 

dos tempos dos desbravadores até os dias de hoje, mesmo 

com a assistência técnica dada pela CEPLAC, manteve-sepr! 

mordialmente como o homem de confiança do priprietário da 

terra do cacau. Com a evolução do sistema capitalista re 

gional, houve a exigência não só de um homem deconfianç~ 

mas também e principalmente de um profissional de admini~ 

tração, capaz de maximizar os lucros através da minimiza

ção dos custos de produção. Portanto, o sistema veio en 

contrar este homem totalmente despreparado para assumir 

essas novas funções. 

2. O administrador rural da empresa cacaueira 

nao foi ainda beneficiado por um dos objetivos do IIPNDe 

particularmente do PROCACAU, que é a melhoria das condi -

çoes sócio-econômicas do homem rural. 

3. O administrador rural mostrou uma uniformida 

de de atitudes e comportamentos tanto em relação aos muni 

cípios a que pertence como às categorias das empresas em 
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que atua. Isto acarretou a insignificância da hipótese de 

que o administrador rural poderia mostrar uma diferença 

significativa no que diz respeito a permeabilidade às mu

danças tecnológicas. 

Esta uniformidade de idéias e comportamentos es 

tá ligada ao nível cultural e principalmente ao modo de 

produção de cacau que não se diferencia de uma empresa p~ 

ra outra. 

4. O administrador rural mostrou-se descontente 

e desencantado com o seu cargo, e também começou a se ape!, 

ceber do seu despreparo para enfrentar a situação atual

daí sua predisposição em participar de cursos de adminis

tração rural. 

Essa Situação tem gerado, por parte dos agricu! 

tores - proprietários a atitude de experimentar sistemas 

administrativos mais eficientes. Um desses sistemas e o 

que ocorre normalmente na região é aquele em que o propri 

etário, tendendo a conservar seu equipamento cultural e 

nao querendo perder parte do poder e do controle que tem 

nas maos, tenta introduzir: 

a) assistência técnica recebida através do ser

viço de extensão agrícola da CEPLAC e em ra 

ríssimos casos, através da contratação de té~ 

nico em agropecuária; 

b) controle estatístico dos gastos e rendimen -

tos; 

c) utilização de insumos técnicos tais como:cor 

retivos, fertilizantes e defensivos; 
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d) melhorias nos equipamentos habitacionais, ce 

beneficiamento do produto e do sistema viá

rio; 

e) formas diferentes de trabalho. Em substitui

ção à jornada diária, são usadas empreitadas 

a fim de diminuir os encargos administrati -

vos e obter um maior rendimento da força de 

trabalho humano. 

Outro sistema, esse ainda raro na região, está 

sendo experimentado por empresários de outros setores de 

capitalização recente e forte, que estão sendo atraídosp~ 

ra a região em busca dos altos lucros proporcionados pela 

cacauicultura, nos últimos cinco anos. Neste sistema 

tão sendo utilizados esquemas administrativos novos 

a área, com tendência ao desaparecimento da figura do 

es 

para 

ad 

ministrador rural, por uma setorização da atividade agrí

cola, composta por equipes técnicas, com funções clarame~ 

te definidas e com bases físicas fora da empresa. A fig~ 

ra do administrador rural foi substituída por um aponta -

dor, com funções semelhante ao seu similar da construção 

civil. 

Esse modelo que atende a~s requisitos de um ca

pitalismo mais estruturado, possivelmente, não funciona 

em larga escala na região. O agricultor ainda nao está 

preparado culturalmente para essa mudança, em que ele per 

de grande parte do poder de mando absoluto que exerce so

bre os seus empregados e, ainda, aumenta os seus gastos, 

pelo menos de imediato. Este modelo, também, só viria a 
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tender aos grandes proprietários que sao em número reduzi 

dos, apesar de deterem grande parte da produção. 

Faz-se necessário, portanto, que a CEPLAC, para 

organizar a produção ao nível da empresa, venha a se pre~ 

cupar com a preparação dos atuais administradores rurais. 

Talvez ainda não seja o momento de se pensar no homem ur

bano para as funções do campo. Mas sim de aproveitar es

se homem do campo - o administrador rural - cuja a lingu~ 

gem, o saber não científico, e a confiança perante os a

gricultores - proprietários, já lhe garantem a liderança 

frente aos trabalhadores rurais. 

Devidamente treinado, sob orientação eficiente 

do serviço de extensão agrícola da CEPLAC, o administra -

dor rural poderá desempenhar adequadamente as funções exi 

gida pelo atual estágio do desenvolvimento do capitalis -

mo. 
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Le but de cette recherche a été de détecter, à 

travers l'identification des caractéristiques psycho-so

cio-économiques et culturelles de l'Administratur Rural, 

le comportement de ces individus face aux changements 50-

ciaux en cours dans la région du cacaó dans l' état de Bahia. 

Pour ce faire, on a essayé d'étudier, d'um point 

de vue théorique, l'administrateur rural tout le long de 

son histoire, et d'évaluer d'un point de vue pratique I' 

adéquation de sa fonction de nos jours. Dans un deuxieme 

temps, on a réalisé une recherche empirique dans laquelle, 

à travers des intervievlS dirigées et I' observa tion directe 

des interviewvés, il a été possible d'atteindre les obje~ 

tifs qu on s'était proposés. 

En s'appuyant sur les résultats obtenus, on a pu 

conclure que l'administrateur rural joue encore un rôle 

important dans le processus de production du cacao, on a 

cependant pu constater que ce rôle est exercé dans des con 

ditions moins favorables que celles du passé, étantdonné 

que les entreprises d'exploitation du cacao n'ont pas sul 

vi, dans leur procédé administratif, le me me rythme de dé 

veloppement du systeme capitaliste dans la région. On a pu 

également conclure que I' augmentation de la production du 

cacao appuyée par la CEPLAC n' a pas entrainé de gros béné 

fices,sur le plan socio-économique, aux salariés du cacao. 

On en conclut aussi que ce n'est qu'à partir d' 

une préparation technico-administrative, que l'administra 

teur rural pourra exercer d'une maniere satisfaisante les 

fonctions exigées par le systeme capitaliste actuel. 
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