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Resumo: Introdução: No agronegócio o produtor rural como em qualquer outro segmento 

econômico, sofre com desafios durante a sua gestão, problemas relacionados a falta de 

gerenciamento e controle por parte de seus gastos podem acarretar consequências no ganho de 

seus lucros. A gestão rural junto da sustentabilidade vem com o intuito de educar o produtor 

rural, prepara-lo melhor e claro o permitindo obter resultados positivos em sua administração. 

Objetivo: Esse trabalho tem por objetivo geral identificar as dificuldades enfrentadas no dia-

dia do produtor, como planejar, controlar, analisar os custos e as viabilidades do que seria 

mais viável para sua propriedade e cuidar do meio ambiente de forma econômica e gerando o 

mínimo possível de impacto ambiental. Os objetivos específicos é identificar as melhores 

técnicas para serem usadas dentro da gestão sustentável, para aumentar a rentabilidade, 

diminuir os custos e aumentar o faturamento dos pequenos produtores, bem como analisar o 

papel que a Administração exerce no setor agropecuário. Metodologia: A metodologia 

utilizada no presente trabalho foi por meio da pesquisa bibliográfica em sites, livros e outros 

artigos científicos, buscando assim explorar uma avaliação geral e justificando a importância 

do agronegócio para o sustento da população, para economia, geração de emprego e renda e 

assim auxiliar pequenos produtores na qualidade sustentável de sua propriedade. Resultados: 

Assim como mencionado por autores como Breitenbach, Lopes a gestão rural visa a obtenção 

de melhores resultados ao produtor, indo muito além  de simplesmente tomar uma decisão, 

autores como Weiss e Moreira e Melo apresentam a gestão como uma poderosa ferramenta de 

gestão, permitindo o produtor a colher melhores resultados, durante a pesquisa os autores 

envolvidos de forma geral ensina que a gestão rural junto a uma pratica sustentável vem de 

forma a fortalecer o produtor além de contribuir com uma propriedade mais eficiente em 

comparado as demais. Considerações finais: O presente trabalho visa contribuir no meio 
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acadêmico em pesquisas futuras referentes ao tema de gestão rural e sustentabilidade no meio 

rural de forma a contribuir com uma pesquisa rica em informação, busca ainda contribuir em 

futuros projetos focados no âmbito sustentável desenvolvendo novas pesquisas a partir do 

presente trabalho. 
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