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“Não que a economia seja o escopo da vida, porque o escopo da vida é sempre algo imanente 

e transcendente: ser aqui e agora a eternidade do ser. Mas este é um paraíso reservado ao 

líder total. A riqueza é um corpo a manipular, é energia instrumental para realizar escopos 

de valor, ou seja, escopos que aumentem o ser para o sujeito e para o contexto onde vive.” 

Antonio Meneghetti 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O arroz é considerado pela Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) como o principal componente da dieta básica da população mundial, sendo 

responsável por 20% da fonte de energia alimentar da população mundial, enquanto o trigo 

fornece 19% e o milho 5%). 

Na produção mundial de arroz, o Brasil tem destaque especial como produtor entre os 

países ocidentais. E o estado do Rio Grande do Sul é o responsável por 60% da produção de 

arroz irrigado no país. Neste cenário, incluí-se o homem que cultiva este grão tão importante, 

conhecido como empresário do arroz, líder arrozeiro ou líder orizícola, entre tantas 

denominações a ele atribuídas pelo trabalho que exerce. Mesmo que ocupe uma posição de 

empresário ou de líder, ele é um homem ligado ao campo e ao desenvolvimento da 

agricultura. 

 Historicamente, o homem do campo lidava com a terra de forma rudimentar e sua 

família era os seus braços na lida. Com o avanço tecnológico do maquinário agrícola e, com a 

introdução das novas técnicas de manejo do solo, o homem do campo se torna também 

empresário. E, num mundo cada vez mais globalizado e competitivo, não há mais espaço para 

amadorismo e este empresário, então, precisa aprender a lidar com uma administração mais 

elaborada. 

 O empresário orizícola desempenha as mesmas funções de empresários de outras 

categorias profissionais, pois precisa estar atento ao mercado, saber administrar a lavoura, 

saber lidar com os colaboradores, manter um nível de relacionamento satisfatório com 

fornecedores e clientes, entre tantas atividades que o setor administrativo exige.  

Dados estatísticos divulgados pela mídia brasileira mostram que a cada dez novas 

empresas criadas no país, nove fecham no final do primeiro ano. Assim, de tantas empresas 

que nascem e morrem pela falta de uma boa administração, no campo, não é diferente. Muitos 

orizicultores, ao longo dos anos, perdem suas propriedades ou saem da atividade pelas 

mesmas consequências que empresas fecham.  

Desse modo, considera-se importante investigar, não as causas estruturais das políticas 

do país que favorecem a falência das empresas, mas os motivos de ordem pessoal, social e 

econômico que faz com que empresários do ramo orizícola, obtenham diferentes resultados 

em um contexto muito próximo de atuação e de mercado.  
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Portanto, a premissa que norteia o presente estudo considera o ser humano o ponto 

chave: ele é o determinante entre o sucesso e o fracasso, seja no plano empresarial ou pessoal.  

Para sustentar este argumento, apresentam-se os resultados de uma pesquisa desenvolvida 

com dois grupos de empresários orizícola da fronteira oeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

Um dos grupos foi considerado de sucesso (grupo A) e o outro (grupo B) de menos sucesso. 

As informações obtidas foram correlacionadas a um case de um empresário, que também 

iniciou suas atividades na produção de arroz, na mesma região dos demais e, em condições 

muito similares. Cabe destacar que no percurso existencial do autor do case, o diferencial se 

dá a partir do conhecimento da teoria Ontopsicológica e da aplicação do seu método na vida 

particular e nos negócios.        

O estudo reafirma que o líder deve ser capaz de administrar colaboradores, 

fornecedores, clientes, sócios, superiores, políticos, etc. Seu conhecimento e sua relação 

harmoniosa com cada uma dessas partes tornam-se fundamentais para o sucesso do negócio. 

O líder é aquele que sabe fazer funcionar todos os elos em prol de sua produção. 
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CAPÍTULO I 

REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 

 

 

 Para conferir suporte teórico à realização dos objetivos propostos, o referencial 

bibliográfico está estruturado de maneira a permitir a obtenção de conhecimentos teóricos 

básicos sobre os assuntos propostos. Este referencial encontra-se estruturado em três seções 

principais. Na primeira seção, apresenta-se um estudo sobre Liderança, foco principal deste 

trabalho. É apresentada uma evolução do tema desde os filósofos gregos até os dias atuais 

onde o tema é discutido por vários autores. No segundo momento são caracterizados o setor 

arrozeiro, sua história, seu valor econômico e a cadeia produtiva. Por último, descreve-se a 

relação do homem com a terra, em particular, na visão da teoria ontopsicológica.   

 

 

1.1 Liderança: origem e definição do termo 

 

 

Os líderes têm sido estudados ao longo da história da humanidade, desde a Grécia 

Antiga com Sócrates, Platão e Aristóteles. Na concepção desses filósofos para os modelos 

ideais de uma sociedade, os líderes eficazes são aquele que detém o conhecimento pleno da 

filosofia. Posteriormente tem-se o exemplo de Jesus Cristo, considerado o maior líder de 

todos os tempos. Atualmente existe uma vasta literatura que apresenta abordagens sobre a 

melhor forma de liderar ou como se tornar um líder.  O consenso entre todas as teorias 

levantadas neste estudo é de que liderança se refere a um tipo específico de pessoas, que é 

aceita pelas outras, por alguém considerado seu líder. 

O termo liderança está intrinsecamente ligado, primeiramente a orientar, coordenar; 

posteriormente, a gestão de pessoas para alcançar um objetivo. Portanto, conhecer o ser 

humano é ponto inicial para se ter uma boa liderança. Conhecendo o tipo de pessoas que se 

quer liderar e o tipo de influência que se quer exercer, é o melhor modo de fazê-lo. Conhecer 

o que os autores já escreveram sobre o tema liderança é primordial para alcançar um maior 

entendimento sobre o assunto. Quais investigações empíricas foram realizadas e como a 

liderança evoluiu até os dias de hoje é fundamental para o alicerce deste trabalho.  
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A origem dos termos “líder” e “liderança” são discutidas e ainda dúbias para muitos 

autores, mesmo que sua aplicação remonte desde o aparecimento do homem. Bergamini 

(1994, p.15) define liderança como “é um processo de influência exercido de forma 

intencional, que lida com motivação, inspiração, sensibilização e comunicação”.  

Meneghetti (2008), em seu livro A Psicologia do Líder, descreve que a palavra 

leading, de onde deriva a palavra “líder”, é encontrada pela primeira vez na língua viking. 

Este termo, substancialmente, indicava um homem que tinha um projeto a cumprir e 

estimulava também outros a realizá-lo. Isto implica uma capacidade de realizar, e uma 

segunda capacidade de coordenar um grupo a um único escopo: uma capacidade de ação e 

uma de socialização. 

Do mesmo autor, no livro O Aprendiz Líder há uma explicação sobre a palavra líder 

na qual o autor considera sua derivação da “antiga língua céltica ou viking onde leading = 

dirigir a rota, a direção e reforçar os outros a seguí-la. Um capitão dos mares” 

(MENEGHETTI, 2005, p. 8). Os Vikings foram membros marítimos da Escandinávia, que 

também eram comerciantes, guerreiros e piratas, entre final do século VIII e início do século 

XI. 

Porém, muito antes do termo líder ser empregado, os filósofos gregos, há 400 anos 

a.C. já mencionavam sobre um homem capaz de comandar outros. No livro “A República”, 

Platão trata das características de líder, quando caracteriza o Guardião, aquele que melhor 

misturar a ginástica com a música e as aplicar a alma, aquele que apresenta maior capacidade 

de resistir a ser ludibriada, capacidade de suportar trabalhos, sofrimentos e lutas sem alteração 

de reações, revelando compostura em todas as circunstâncias, tendo comportamento tal que 

serão mais úteis a si mesmos e à cidade. E quem tiver sido sempre posto a prova, na infância, 

na juventude e na idade viril, e, sair dela inalterável, deve ser posto no lugar do chefe e 

guardião da cidade. 

No livro A Política, Aristóteles (2001) descreve que aquele que é capaz  de 

previdência, por sua inteligência, é por natureza o senhor. Visando a conservação das 

espécies, há um ser que comanda e outro que obedece. Quando essa interação ocorre, resulta 

uma obra. O ser humano é composto, em primeiro lugar de alma e de corpo, e dessas partes, a 

alma é destinada por natureza, a comandar. Devemos considerar que o homem em perfeito 

estado de alma e corpo, em conformidade com a natureza, é o homem destinado a comandar, 

e a outra a ser comandada; todavia devemos observar a natureza nos homens que trazem a 

marca desta, e não naqueles em que ela está alterada ou degradada. 
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Ao se deter nos termos do líder como hoje se percebe, Bergamini (1994) cita que a 

primeira sistematização dos estudos sobre liderança é a Teoria dos Traços, onde são 

enfatizadas as qualidades pessoais do líder. Para essa teoria o líder já nasce como tal, não 

havendo a probabilidade de “fazê-los” posteriormente por meio do uso de técnicas de 

desenvolvimento pessoal. O enfoque dos traços predominou até a década de quarenta, tendo 

como grande contribuinte para o seu sucesso as pesquisas desenvolvidas pelos testes 

psicológicos, muito incrementados a partir de 1920 até 1950.  

Neste enfoque é analisado o líder de per si, sem considerar as situações em torno dos 

mesmos nem demais variáveis em meio às quais estejam em ação. 

A partir dos estudos a respeito do perfil do líder eficaz, os cientistas comportamentais 

passaram a dirigir sua atenção para aquilo que o líder faz, procurando identificar que tipos de 

comportamentos adotados por ele sejam responsáveis pelo aumento da eficácia em dirigir 

seus seguidores. Tendo à frente o nome de Kurt Lewin, os estudiosos da liderança buscaram 

agora identificar conjunto de comportamentos que pudessem configurar aquilo que passa a ser 

chamada habilidade de liderança. Entre as décadas de 1950 a 1960 o enfoque é dos estilos de 

liderança. 

Bergamini (1994) cita ainda que, embora esse enfoque não esgote senão muito 

parcialmente a realidade que delineia o processo de liderança, ainda muitos programas de 

treinamento exploram o aspecto de estilos de liderança especialmente no sentido de propor 

que existam alguns deles que sejam melhores do que os outros. Esses programas enfatizam 

que se devem treinar as pessoas no sentido de exibirem um conjunto de comportamentos tidos 

como sintomáticos, ao “perfil ideal” de chefia.  

Após essa fase entra-se no enfoque das teorias contingenciais ou situacionais, a partir 

dos anos 1960 até 1980. Essas teorias exploram as variáveis que cercam o processo de 

liderança, não deixando de lado os diferentes tipos de comportamentos dos líderes. 

Praticamente todas elas buscam determinar padrões comportamentais expressos pelos mesmos 

quando considerados prontos a atingirem o maior grau possível de eficácia em cada diferente 

situação. 

Do início dos anos 1980 em diante, uma abordagem com base nas idéias da gestão 

pelo simbólico, envolvendo a chamada liderança carismática, liderança visionária e a 

liderança transformacional. Bergamini (1994) cita ainda contribuições mais recentes como a 

perspectiva da liderança dispersa e salienta que na década de 1990 os enfoques nos traços de 

personalidade e nos estilos de liderança ressurgem. 
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As principais ideias sobre o conceito de líderes eficazes estão sumariadas na Tabela 1, 

a seguir: 

 

 

TABELA 1 -- Noções de liderança eficaz 

 

Platão Líderes eficazes são reis da filosofia. 

Maquiavel 
Líderes eficazes são “exercedores” de poder, indivíduos que 
empregam manipulação, exploração e desonestidade para realizar 
seus próprios fins. 

Weber 
Líderes eficazes têm carisma (poder espiritual especial ou qualidade 
pessoal que dá ao indivíduo influência sobre o grande número de 
pessoas). 

Taylor Líderes eficazes vêem a administração como uma ciência. 
DePree Líderes eficazes vêem a administração como uma arte. 

Drucker 
Líderes eficazes são capazes de realizar as funções de administrar, 
planejar, organizar e avaliar. 

Appley 
Líderes eficazes dominam a arte de fazer com que coisas sejam feitas 
através de outras pessoas. 

McGregor Líderes eficazes compreendem o lado humano da empresa. 

Likert 
Líderes eficazes são capazes de estabelecer sistemas eficazes de 
administração. 

Blake e Mouton 
Líderes eficazes escolhem um estilo de liderança que reflete uma 
preocupação com a produção e com as pessoas. 

Iacocca Líderes eficazes focam em pessoas, produtos e lucros, nesta ordem. 
Bradford e Cohen Líderes eficazes desenvolvem pessoas. 
Kanter Líderes eficazes são mestres em mudanças. 
Bennis e Nanus Líderes eficazes têm visão e são capazes de traduzir a visão em ação. 

Burns 
Líderes eficazes são capazes de estimular seguidores no que tem de 
melhor. 

Deming Líderes eficazes ajudam outros a fazer trabalho de qualidade. 
Fonte: Extraído, traduzido e adaptado de Hitt, 1993, p.5. apud RICCO, 2004 

 

 

Crosby (1999 p.1) define liderança da seguinte forma: “Liderança é, deliberadamente, 

fazer com que as ações conduzidas por pessoas sejam planejadas, para permitir a realização 

do programa de trabalho do líder”. 

Neste conceito o autor deixa claro o aspecto de que, se lidera pessoas a fim de que 

possam executar seu trabalho para alcançar o objetivo final do líder. Seria a ação a fim de um 

escopo. O autor ressalta ainda que a liderança é “o resultado das ações conduzidas por um 

individuo, onde os líderes atraem seguidores por razões pragmáticas; eles oferecem algo que 

os subordinados sentem que precisam (p.1)”.  



19 

 

Aceitar a liderança de uma pessoa significa que esta possui características, qualidades, 

méritos para poder ocupar o posto de líder. Pessoas seguem e aceitam serem lideradas por 

quem admiram e enxergam tais qualidades superiores as suas. Caso contrário o líder não se 

sustenta. 

O autor supracitado evidencia que “o líder deve estar disposto a aceitar a atribuição e 

cobrança de responsabilidade que acompanham o trabalho e precisam ter características 

individuais que se justam à tarefa em questão” (CROSBY, 1999, p. 3). 

Assim, o líder, deve estar acima de suas características individuais para poder 

desempenhar sua função e atingir seus objetivos de forma vantajosa. No seu papel está 

implícito que será cobrado e que não deve esquivar-se de sua responsabilidade, pois ao liderar 

um grupo, o desempenho deste é conseqüência de uma boa liderança.  

Segundo Crosby (1999) os líderes precisam pensar no futuro porque é esse o lugar 

onde vivem. Se não tiverem alguma idéia do que está para acontecer, então não serão bons 

líderes. Isso exige que se mantenham informados sobre o que está acontecendo no mundo, 

ajustando essas informações às circunstâncias presentes. As pessoas não gostam de trabalhar 

pra indivíduos indecisos ou desinformados. 

Antecipar-se aos acontecimentos e reorganizar toda uma estrutura para adequar-se a 

uma nova realidade é próprio do líder. E, justamente por sua capacidade é que seus 

subordinados o seguem e o respeitam. Antecipar e reorganizar a realidade com precisão faz do 

líder um manipulador de resultados favoráveis. 

Ao se liderar pessoas, uma das partes mais difícil consiste em se dar bem com quem se 

lidera e, de modo correto. “A vida na empresa consiste em transações e relacionamentos” 

(CROSBY, 1999, p. 46).  E, nesta parte, percebe-se o quanto o ser humano é complexo. 

Haverá momentos em que um mesmo subordinado estará com problemas e determinar uma 

tarefa se tornará mais difícil que em outro momento onde sua vida está bem, em equilíbrio.  

Quando se trata com pessoas, nada é resolvido com regras pré-estabelecidas. Cada ser 

humano possui uma cultura, uma raça, um credo, uma linha de raciocínio, sentimentos, 

emoções, etc., onde tudo isso influencia e torna complexos os relacionamentos dentro de uma 

empresa. O líder precisa administrar toda essa gama de diversidade do ser humano, precisa ser 

um grande diplomata e obter harmonia nestas relações. 

Arnold e Plas (1996, p. 30) afirmam que “quando ignoramos os sentimentos humanos, 

inevitavelmente ignoramos o ser humano que os experimenta. O resultado dessa estratégia 

provavelmente será a perda de autenticidade por parte do trabalhador que deixa de trazer 

talento e energia para o trabalho e de usar sentimentos de apoio aos objetivos do cargo ou da 
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empresa”. Complementam ainda que, “se quisermos aprender modos mais eficazes de 

administrar seres humanos, homens e mulheres, temos que aprender a levar em conta as 

características exclusivamente humanas. Estas incluem tanto os sentimentos quanto a 

racionalidade”.  

Quando se fala de líder se refere ao um ser humano. Líder não é alguém com “poderes 

especiais”, sem defeitos e já pronto; pelo contrário, um líder é uma pessoa normal, com 

desejos e aspirações próprias do humano. Dentro desta concepção, encontra-se Abraham 

Maslow considerado o fundador e líder espiritual do movimento humanista de psicologia. 

Estudou os melhores exemplos da humanidade, as pessoas mais criativas, saudáveis e 

maduras da sociedade. 

Então, Maslow propôs uma hierarquia de cinco necessidades inatas que ativam e 

direcionam o comportamento humano (Schultz, 2008). São elas: as necessidades fisiológicas, 

de segurança, de afiliação e amor, de estima e de auto realização, conforme figura 1.  

 

 
FIGURA 1 – Pirâmide da hierarquia das necessidades.  
Fonte: Teoria de Maslow. Disponível em: <http://novo-mundo.org/log/ > Acessado em: 27 jan. 2009. 
  

 

A pesquisa de Maslow sobre as pessoas emocionalmente saudáveis formou a base de 

sua teoria da personalidade (Schutz, 2008). Ele não encontrou muitos exemplos de auto 

realizadores; estimou que constituem 1% ou menos da população. Entretanto, concluiu que 

eles compartilham certas características, abaixo relacionadas. 

• Percepção clara da realidade; 
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• Aceitação de si, dos outros e da natureza; 

• Espontaneidade, simplicidade e naturalidade; 

• Dedicação a uma causa; 

• Independência e necessidade de privacidade; 

• Vigor de apreço; 

• Experiências culminantes; 

• Interesse social; 

• Relações interpessoais profundas; 

• Tolerância e aceitação dos outros; 

• Criatividade e originalidade; 

• Resistência a pressões sociais. 

 

Sobre liderança, é oportuno resgatar a posição de Meneghetti que, em sua obra A 

Psicologia do Líder, evidencia: 

O verdadeiro líder é o momento provincial do espírito no mundo, como mão de 
auxílio para muitos. Ele é o homem que, por meio do próprio egoísmo, realiza 
também o interesse público. Um grande líder, quando desenvolve os seus negócios, 
desloca bens, interesses, propicia trabalho a centenas de pessoas, estimula a 
sociedade, revitaliza-a, impõe uma dialética que dá impulso de progresso 
(MENEGHETTI, 2008, p.21).  

 

O líder que exerce a liderança tem dentro de si a própria auto-realização, e, para isto, 

move-se na vida para atingir este escopo. Sabe que através da sua realização, de seu escopo, 

estará colaborando para a realização de muitos, mesmo que indiretamente. Em torno desse ser 

humano há um universo que se expande, desde os mínimos sentimentos, percepções, relações, 

até bens materiais, onde a sociedade se desloca em progresso. Ele cultiva a inteligência e 

estimula a vida para o crescimento. 

Nessa perspectiva, o líder é aquela pessoa que antes de tudo sabe servir, sabe fazer 

funcionar, que sabe construir a harmonia das relações entre todos, para que exista um nível 

máximo de produção de valores e de coisas. “É alguém capaz, que sabe salvar e sabe ser 

funcional a todas as partes, para que estejam harmonizadas a uma produção.” 

(MENEGHETTI, 2008, p.24). 

Muitos autores discutem se uma pessoa nasce líder ou é uma aptidão que pode ser 

desenvolvida, treinada. Para Meneghetti (2008, p. 22) o líder possui em si mesmo algo que se 

pode definir vocação ôntica. Em um determinado aspecto, já nasce com a predisposição, com 

atitude: tem um dom natural. Depois, por meio da vida e da escola, aprende o ofício. Não é o 



22 

 

resultado de uma carreira, de anos, mas é uma predisposição de natureza aperfeiçoada por 

meio da experiência. Portanto, de certo modo, o líder nasce líder, mas também, torna-se líder. 

Para este autor, a teoria e a prática da liderança tornam-se uma verdadeira e própria 

filosofia de vida, da qual deriva uma visão política, científica e social do mundo. Que para 

exercer a liderança, antes de tudo há o homem e este deve ser exato para poder desempenhar 

de forma promissora tal função. Toda a descrição desta teoria é baseada na visão homem e 

como torná-lo um ser autêntico com sua natureza. Só assim pode-se ter um verdadeiro líder 

que faz crescer a tudo e a todos ao seu redor. Torna-se parte do próprio ser, como um estilo de 

vida liderístico. 

Quando um líder perde em ganho, em vitalidade, é porque suas premissas estão 

baseadas em erros, sendo assim, suas escolhas são contrárias ao projeto e seus resultados são 

as perdas, causando-lhe angústia, dor, sofrimento, depressão e todos os demais sintomas que o 

homem conhece quando está no erro, como é exemplificado nesta citação “[...] em 30 anos de 

experiência de análise com muitos economistas e industriais, observei que a perda ocorre 

porque o líder faz confusão na proporção das quatro esferas” (MENEGHETTI, 2008, p. 73). 

As quatro esferas citadas por Meneghetti estão graficamente representadas na figura 2, 

e descritas a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Proporções entre as quatro dimensões de um dirigente 
Fonte: Meneghetti, 2008, p.39.  

 

 

1) Esfera Individual: compreende o sujeito em sentido físico, absoluto de existência. 

2) Esfera Afetiva: é constituída pelo ambiente de referência emotiva, sexual, de amor: 

as suas referencias de valor absoluto. 

3) Esfera dos Colaboradores: compreende as pessoas físicas por meio das quais o 

líder opera os mediadores da atividade econômica, legal, etc. 
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4) Esfera Social: da atividade no mundo dos negócios, do ambiente, da explícita 

atividade econômica: relações, diplomacia e todo o vasto mundo que a arte do líder 

compreende. 

A falência e a frustração no resultado econômico denunciam uma carência do íntimo 

do sujeito, cuja causa deve ser pesquisada entre os três primeiros setores: no indivíduo, na 

esfera afetiva ou na psicogênese dos colaboradores. Qualquer erro em uma das primeiras três 

esferas altera a capacidade funcional do Eu, que é o primeiro instrumento de inteligência dos 

negócios. Consequentemente, pelo efeito que resulta no plano externo, a causa deve ser 

pesquisada no interior do mundo pessoal do líder. 

Uma empresa é grande ou pequena, saudável ou doente, conforme o seu líder é dentro 

de si mesmo. Portanto é necessário a autenticidade deste humano de acordo com sua natureza, 

seu Em Si Ôntico (MENEGHETTI, 2008).  

Este autor também menciona que o líder precisa ter uma maturidade capaz de 

transcendência dos estereótipos. Transcendência significa colocar-se antes, colocar-se acima 

das partes. Deve ter a capacidade de organizar diversas coisas, diversas idéias, situações, 

ideologias, não se enrijecendo em uma moral, cultura, em uma tradição fixa que o pré-orienta. 

É uma atitude de colocar-se acima de determinados valores para realizar o escopo do ganho, o 

escopo da funcionalidade. 

 

 

1.2  Caracterização do setor arrozeiro 

 

 

O arroz (Oryza sativa) é um grão utilizado para alimentação humana por seu excelente 

balanceamento nutricional; é cultivado e consumido em todos os continentes, destacando-se 

pela produção e área de cultivo, e desempenhando papel estratégico nos aspectos econômicos 

e sociais. Conhecida desde a pré-história, pode ter sido a primeira planta cultivada.  

Historiadores brasileiros acreditam que o cultivo do arroz seja “tão antigo quanto à 

própria civilização e que ele seja originário da Ásia e seu cultivo tenha iniciado há 7.000 anos. 

Mas há referencias concretas de que apareceu por volta de 2.800 a.C. na China 

(BERNARDES, 2009, p. 16) 

Bottini (2008) apresenta dados históricos sobre o cultivo do arroz. Segundo ele, o 

arroz era plantado no vale do rio Eufrates e na Síria quatro séculos antes de Cristo, e foram os 

gregos que introduziram o arroz na Europa. Estrabão (63 a.C. ou 64 a.C. e cerca de 24 d.C.), 
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historiador, geógrafo e filósofo grego, grande viajante, no livro IX de sua Geographia, cita os 

lugares em que se cultiva o cereal. Um outro historiador do século IV a.C. menciona uma 

batalha entre o secretário de Alexandre, o Grande e Antígono Monoftalmo (382 a. C. – 301 a. 

C.), general de Alexandre, e relata que, como não havia outro cereal, o primeiro teve de 

alimentar suas tropas com arroz, gergelim e tâmaras, produtos abundantes nas regiões afegãs 

do baixo Eufrates. 

Na Grécia e na Roma clássicas, e depois por toda a Idade Média, até o Renascimento, 

o arroz é mencionado apenas como especiaria, medicamento para curar todos os males, ou 

para usos cosméticos. Também foram os árabes que, invadindo a Espanha no século VII, 

levaram o arroz consigo, obras como o Livro de agricultura, de Ibn Al’Awwan (1150), 

descrevem minuciosamente as fases da cultura ( BOTTINI, 2008  p. 21).  

 O nome arroz vem do árabe al ruz, que vem do malaio ari  e significa “grão 

descascado” (BRASIL, p. 32). Dizem que, se você perguntar a um chinês o que é mais 

valioso, pérolas ou grãos de arroz, ele fica com arroz. De fato é à base de arroz que sua 

civilização se sustenta há milênios. 

Bottini (2008) cita que é pouco provável que Buda conhecesse as propriedades 

nutritivas do arroz como as conhecemos hoje, mas, mesmo assim, conta-se que afirmou: 

“Quem dá arroz dá a vida” (p. 51). O famoso chef de cozinha Tsuyoshi Murakami afirma: “O 

arroz tem alma e se basta a si mesmo” (p.51). 

A culinária requintada cada vez mais utiliza variedades exóticas de arroz, como o 

arbóreo e o vermelho; porém, o arroz continua sendo acompanhamento universal para a 

maioria das comidas, desde as mais simples até as famosas especialidades gastronômicas 

(PLANETA ARROZ, p. 34).  

A vitalidade deste grão deve-se por este fornecer 20% de energia e 15% da proteína 

per capita necessária ao homem, considerado pela FAO como a espécie que apresenta maior 

potencial para o combate a fome no mundo. Aproximadamente 90% são cultivados e 

consumidos na Ásia, e a América Latina ocupa o segundo lugar em produção e o terceiro em 

consumo, sendo um produto importante na economia dos países latino-americanos por ser 

item básico na dieta da população. 

 O Brasil situa-se entre os dez principais produtores mundiais, utilizando dois sistemas 

básicos de cultivo: irrigado e de sequeiro. É necessário distinguir os sistemas, devido à 

diferença de resultados quanto à qualidade dos grãos e os custos das lavouras, entre outros. O 

cultivo de arroz irrigado é praticado em pequena ou larga escala em todo o Brasil, 

predominante na região Sul, que responde por 60% da produção total desse cereal. 
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Dentre as várias atividades desenvolvidas na Fronteira Oeste do estado do Rio Grande 

do Sul, a Agricultura ganha destaque com a produção de arroz irrigado devido as suas 

excelentes condições de clima e solo ali presentes. O tempo de cultivo é de quatro a seis 

meses, necessitando-se uma temperatura média de 21ºC ao longo deste período. O plantio do 

arroz irrigado no Brasil, geralmente ocorre no mês de outubro (mas varia entre setembro e 

dezembro), e nos meses de novembro, dezembro e janeiro a lavoura é alagada, exigindo uma 

grande quantidade de água, normalmente oriunda de açudes, ou bombeada de rios. A colheita 

é realizada normalmente no período de março a maio. Já o arroz de sequeiro tem período de 

cultivo variando entre os meses de setembro a dezembro (LUDWIG, 2004). 

 Ao contrário do arroz de sequeiro, no irrigado, a tecnologia e os insumos são 

utilizados com maior frequência, já que, essa atividade não oferece alto risco de perdas. 

Normalmente, a qualidade do produto obtido é excelente, em razão da boa disponibilidade de 

água e uniformidade de maturação. Esta alta produtividade alcançada na produção de arroz 

irrigado no RS deve-se ao desenvolvimento no estado de uma elevada utilização de 

tecnologia, aplicada às lavouras arrozeiras, como por exemplo, modernos sistemas de 

irrigação, sementes de alta qualidade etc. Os níveis de produtividade do arroz-riograndense 

podem ser comparados com os dos maiores produtores mundiais deste produto (LUDWIG, 

2004).  

 A tecnologia e os insumos empregados nesta atividade requerem constante observação 

e treinamento, para um adequado manejo da atividade orizícola, o que leva os produtores 

desta cultura a requerem mão-de-obra capaz de se submeter a esta constante exigência, e 

ambos, empresário e funcionários, devem aliar-se no processo produtivo para garantir o 

sucesso de uma satisfatória colheita de arroz.  

 

 

1.2.1 Cadeia produtiva do arroz  

 

 

Na base da cadeia produtiva do arroz situa-se o produtor, foco deste trabalho, como 

mostra a Figura 3.  

Ele possui três formas distintas de realizar sua comercialização do produto: pode 

vender para o governo que realiza compras para estocar e quando necessário colocar no 
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mercado a fim de regularizar preço; pode vender para um armazenador que fará o intermédio 

do produto com outra empresa e, ainda, comercializar diretamente com a indústria.  

 

AMBIENTE INSTITUICIONAL 

 

FIGURA 3 - Fluxograma da cadeia produtiva do arroz (simplificado)  
Fonte: Adaptado por Ludwig (2004), da Cadeia Agroindustrial do Arroz do CEPEA. 
 

 

Foletto (2010) destaca na sua pesquisa, que a preocupação constante dos órgãos 

públicos e entidades do setor arrozeiro em desenvolver variedades que aumentem cada vez 

mais a produção por área plantada é justificável sob de vista do produtor quando analisadas 

isoladamente. Porém, quando se olha a cadeia produtiva como um todo, se encontra a lacuna 

existente em conhecimento do consumidor brasileiro e a falta de estratégias que visem 

aumentar o consumo deste cereal. 
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No Jornal Correio do Povo de 17 de dezembro de 2010 apresenta uma importante 

matéria sobre a queda do consumo do arroz no Brasil. A pesquisa de orçamento familiar 

realizada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostra que aquisição 

média anual de arroz passou de 24,5 quilos por pessoa no período de 2002-2003 para 14,6 

quilos por pessoa no período de 2008-2009, dados que indica uma queda de 40,5%. 

Esta queda no consumo do arroz reflete diretamente no preço pago ao produtor. Estes 

dados merecem atenção por parte de toda a cadeia, onde se deva investir em marketing que 

vise inverter este gráfico do consumo. Ao longo da cadeia são obtidos diversos produtos e 

subprodutos. Alguns são direcionados ao setor produtivo, enquanto outros são direcionados 

aos consumidores finais. Dados econômicos 

 

 

1.2.2 Dados econômicos  

 

 

O arroz é considerado pela Food and Agriculture Organization of the United Nations 

(FAO) como o alimento mais importante para a segurança alimentar do mundo, sendo um dos 

principais alimentos no combate a fome. Além de fornecer um excelente balanceamento 

nutricional, o arroz é uma cultura extremamente rústica, o que a faz também ser considerado a 

espécie de maior potencial de aumento de produção para o combate da fome no mundo 

(EMBRAPA, 2003). 

Assim, como a produção, o consumo de arroz no mundo concentra-se nos países do 

sudeste asiático. De acordo com a FAO, para mais de dois bilhões de habitantes da Ásia o 

consumo deste cereal e de seus derivados representa 60 a 70% da ingestão energética diária. 

Na produção mundial de arroz, o Brasil, está entre os 10 maiores produtores mundiais 

de arroz, conforme figura a seguir.  
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Arroz em casca no mundo    

 

     

País  2002 2003 2004  

China 176.342.195 162.304.280 186.730.000  

Índia 108.900.000 130.400.000 124.400.000  

Indonésia 51.489.696 52.078.832 53.100.104  

Bangladesh 37.593.000 39.090.000 37.910.000  

Vietnã 34.447.200 34.518.600 35.500.000  

Tailândia 26.057.000 27.241.000 25.200.000  

Mianmar 22.780.000 24.640.000 23.000.000  

Filipinas 13.270.653 14.031.000 14.200.000  

Brasil 10.457.100 10.319.900 13.356.300  

Japão 11.111.000 9.740.000 11.400.000  

Total mundial 571.075.822 586.248.413 608.496.284  

    

    

FIGURA 4 – Produção nos dez principais países, 2002 a 2004 (em toneladas) 
Fonte: Faostat, 2006 Elaboração: Projeto Arroz Brasileiro 

 

 

A estimativa de produção brasileira para o ano de 2009 é de 12,7 milhões de toneladas 

de arroz (casca). A Região Sul do Brasil é responsável por 61,5% da produção nacional de 

Arroz Irrigado (Oryza sativa), e o estado conta, atualmente, com uma produção estimada em 8 

milhões de toneladas de arroz (casca), observando-se um aumento de 2,2% em relação a 2008, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e demonstrado da Figura 5.  
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FIGURA 5 – Produção arroz em casca nos estados brasileiros, em 2009 (em toneladas).  
Fonte: IBGE 

 

 

A Região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul é responsável pela farta produção 

de Arroz Irrigado no estado. Esta região, com solos, luminosidade e clima adequados a esta 

prática de produção já possui tradição nessa cultura. A Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), na divisão Clima Temperado (2005), evidencia o fator 

temperatura para a cultura do arroz irrigado da seguinte forma: A temperatura é um dos 

elementos climáticos de maior importância para o crescimento, o desenvolvimento e a 

produtividade da cultura do arroz. (...) A temperatura ótima para o desenvolvimento do arroz 

situa-se entre 20° e 35° C, sendo esta faixa a ideal para a germinação, de 30° a 33° C para a 

floração e de 20° a 25° C para a maturação. O arroz não tolera temperaturas excessivamente 

baixas nem excessivamente altas (EMBRAPA, 2005). 

 Já para as condições de radiação solar, necessitando maior incidência de radiação nas 

fases reprodutiva e de maturação, que podem afetar diretamente a produtividade da planta, 

pois “Vários estudos mostram que, nessas fases, há uma relação linear positiva entre essa 

variável e a produção de grãos”, segundo EMBRAPA Clima Temperado (2005). São estes os 

dois fatores que mais afetam a produção de arroz irrigado. 

 No contexto da orizicultura mundial cabe destacar também que os estoques tiveram 

uma diminuição a partir do ano de 2002, voltando a ter recuperação em 2009, conforme figura 

03. Já a produção e o consumo do produto seguem uma linha ascendente como mostra a 

figura 6 e 7. 
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FIGURA 6 – Produção e estoques mundiais de arroz casca 
FIGURA 7 – Produção e consumo mundiais de arroz beneficiado 
Fonte: LAVOURA ARROZEIRA. IRGA.  v. 58, n. 449, jun. 2009. 
 

 

Os dados confirmam a importância da cultura do arroz como fonte de alimento para a 

população mundial e também como produto que impulsiona o desenvolvimento econômico 

dos povos. 

 

 

1.3 A relação do homem com a terra 

 

 

O homem sempre esteve ligado a terra, considerada como “mãe” por suprir as 

necessidades básicas. Inicialmente, o homem retirava da terra os recursos naturais para sua 

subsistência, posteriormente passou a cultivar nela aquilo de que necessitava, e, finalmente 

passou de nômade à sedentário. É uma relação estreita de vitalidade, pois sem a terra o 

homem não sobrevive. Dessa relação, surge então uma grande identificação, e aqueles que 

conseguem fazer dessa relação com a terra sua atividade de sustento, como o produtor rural, 

são capazes de transformar em business sua relação elementar de vida na Terra. 

O inicio da produção agrícola e pecuária correspondeu a uma fase da evolução da 

organização social e económica da humanidade – a revolução neolítica, em que as populações 

se estabelecem em territórios, apropriam os solos e transformam a sua relação com a natureza 

em geral e com o solo produtivo em particular. Com a revolução industrial, nos países 

industrializados, as populações rurais são forçadas a abandonar o mundo rural e a sua relação 

tradicional com a terra, para migrarem para os subúrbios das grandes cidades em crescimento 

e se transformarem em proletários para as indústrias manufatureiras. Deu-se, pois, uma 
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ruptura da relação da maioria dessa população com a terra e deste modo com a natureza 

também (ROSA, 2004). 

 Este autor evidencia que assim se alienou a relação do homem com a terra e, em geral, 

do homem com os seus instrumentos, seus meios e recursos de trabalho; bem como se criaram 

as condições e as necessidades para a industrialização da agricultura e para a comercialização 

dos produtos da terra em larga escala e sobre longas distâncias. Para muitos homens, nota-se 

apenas o trabalho sobre a terra, e a retirada da terra seu sustento, sem haver a riqueza da 

estreita relação que deve haver entre o homem e a terra. Isso gera alienação, ou seja, 

utilização da terra sem consciência, sem a rica relação que constitui-se na convivência, no 

cultivo, no trato contínuo que permite a troca de energia viva entre Terra e homem. 

 Porém, o homem que é capaz de utilizar a terra, valorizando o que esta é capaz de 

transformar e fazer crescer, fazer vida, consegue muito mais dela e de si mesmo, pois a utiliza 

e é também seu instrumento. 

Segundo MENEGHETTI (2007, p.) é preciso saber trabalhar a terra, saber contatá-la, 

semear, tocar, porque a terra nos oferece, antes de tudo, a primeira forma de pedagogia. Se um 

homem sabe colocar a semente no lugar adequado, plantar a árvore no momento oportuno, 

irrigar, capinar, distinguir a erva boa da má erva e, por isso, trabalhar a terra segundo a 

projeção da própria especificidade de constante H, este homem absolutiza uma parte do todo à 

imagem e semelhança da sua função de crescimento. Saber cultivar a terra significa gerir de 

modo prático a própria interioridade. Enquanto se dá este contato total e interativo com a 

terra, tornamo-nos um manipulador inteligente da própria originalidade humana. 

Trabalhar a terra para que nela a planta de arroz cresça e consiga desenvolver suas 

melhores características e que irão refletir produtividade é uma tarefa que requer 

conhecimento da natureza, das condições locais onde se opera a atividade, e principalmente, 

de si mesmo. Originalmente, é em si mesmo que deve crescer o amor pela vida e por suas 

infinitas formas de expressar-se, e assim, poder amar também o que a natureza é capaz de 

fazer, para somente então compreender como se dá essa expressão de vida e passar a manejá-

la em produção. 

MENEGHETTI (2007) também afirma que “o homem que sabe amar e trabalhar a 

terra e dedicar-se com empenho às pequenas coisas, na vida, será um construtor eficiente, um 

prometéico de si mesmo, visto que é só deste modo que acontece a recuperação da própria 

sanidade e da vitalidade; além disso, adquire-se maior consciência de si mesmo ao sentir as 

mãos dentro da terra. Há, em tudo isto, um contato carnal com as coisas que o homem sabe 

construir. A terra oferece-nos a possibilidade de entrar no interior do próprio corpo e de poder 
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manobrá-lo em graça. A ação eficiente reflete a si mesmo, dando a máxima vantagem e o 

máximo crescimento ao próprio Eu. Naturalmente, refiro-me à ação que é função utilitarista, 

porque, em todo trabalho, deve haver um fim. Um trabalho é válido na medida em que é 

serviço para a nossa eficiência. É neste caso que o trabalho é executado com imenso amor e 

participação total, visto que revela como reconstituinte de si mesmo”. 

A Terra, mais do que elemento fundamental de vida, é a mais pura verdade em que o 

homem deve basear-se. A terra sempre é boa e fiel e não trai jamais. Quando se está sereno 

nas relações com ela e se sabe o caminho para entrar nela até o fundo, sem ser escravos, esta 

grande mãe nos ensina as sagazes vias do espírito, daquele espírito que trazemos dentro. Eu 

me nutro de poder, enquanto me estruturo com a terra especificando-a ao meu serviço. 

Humanizando a terra, damos-lhe um espírito, conferimos-lhe um significado, aquele que nos 

serve. 

Com freqüência, afirma o autor, notei que, nos lugares onde um grupo de homens 

trabalha bem a terra, desenvolve-se uma atração de vitalidade para muitos animais. O ser 

humano está em condições de mover e interceptar encruzilhadas semânticas de energia 

maravilhosa. Quando começa a compreender a esplêndida força que emana, inevitavelmente 

se torna funcional e aprende a manter-se em equilíbrio constante, interagindo com a terra para 

elevá-la ainda mais. Chega-se a um ponto em que o homem conhece a terra como se fosse 

parte de seu próprio corpo, sabe prevê-la, senti-la, facilitá-la, ajudá-la com o próprio egoísmo. 

Desse modo, cria-se a sinergia da criação quotidiana. 

Quando o homem perde esse tipo de impacto com a terra, significa que ele já perdeu a 

si mesmo e por isso é inútil fazer-se de ecologista ou naturista. O primeiro mover-se da ação 

deve ser tendente á renovação de si mesmo, numa forma de originalidade, através de uma 

psicoterapia de autenticação. 

O homem sempre deve ser exato nas várias situações que manipulam o contexto 

social. As ações psicológicas de atividade cultural, de responsabilidade política são índices de 

altíssimo nível, todavia, têm uma garantia de eficiente sanidade somente se o homem vive 

num constante estado de autonutrição com a grande mãe terra. Tal estado é exemplificado no 

gerir qualquer atividade que tenha relação com a terra, seguindo a medida constante H. Nisto, 

o pequeno homem realiza o grande espírito da natureza e garante a base para sempre poder ser 

a si mesmo, único e sem repetição, diante da vida. 
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CAPÍTULO 2 

PROGRAMA E MÉTODOS DE ESTUDO 

 

 

Na primeira parte deste capítulo descreve-se o delineamento do trabalho com 

informações que caracterizam o tipo de pesquisa. Na segunda parte, apresenta-se o problema, 

as hipóteses e os objetivos do estudo. Na sequência, caracteriza-se a amostra, com menção aos 

métodos utilizados na sua definição e, por último, descrevem-se os métodos de coleta e 

análise dos dados. 

 

 

2.1 Delineamento da pesquisa 

  

 

 A pesquisa é de abordagem quantitativa e qualitativa, sendo do tipo descritiva em que 

se apresenta uma análise comparativa entre dois grupos de participantes.  Segundo Victora, 

Knauth e Hassen (2000), na abordagem qualitativa procura-se estudar a visão de um grupo 

pequeno de pessoas sobre um determinado assunto, tendo-se como foco neste estudo captar as 

informações a respeito da diferença de resultados entre duas formas de gestão de empresas do 

ramo orizícola, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.  

 Nesta pesquisa, mesmo que se use tratamento estatístico para os dados provenientes 

das questões objetivas, em sua análise, consideram-se os aspectos qualitativos das 

informações.  Bauer e Gaskell (2004) afirmam que a pesquisa qualitativa lida com 

interpretações das realidades sociais. De acordo com Triviños (1987, p.122), na pesquisa 

qualitativa “as particularidades físicas e sociais do meio imprimem aos sujeitos traços 

peculiares que serão desvendados à luz dos significados que ele estabelece”. Este tipo de 

pesquisa permite compreender o problema no meio que ele ocorre, sem criar artificialmente as 

situações, as quais mascaram a realidade ou levam a interpretações ou generalizações 

equivocadas (TRIVIÑOS, 1987). 

 Como estruturação do estudo as tarefas foram organizadas em dois blocos: 

1. Leitura e revisão de obras voltadas ao cultivo do arroz; leitura e sistematização de 

textos e obras de autores que escrevem sobre liderança e sobre a relação do homem 

com a terra, com ênfase nos trabalhos do Professor Antônio Meneghetti. 
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2. Elaboração e testagem do Questionário para coleta de dados; contato com empresários 

do ramo orizícola, convidando-os a participar da pesquisa; realização de entrevistas; 

tabulação, análise e interpretação dos resultados; redação final da tese. 

 

 

2.2 O problema, hipóteses e objetivos de pesquisa 

 

 

O problema de pesquisa emerge, basicamente, da observação de que entre empresários 

orizícolas, de uma mesma região geográfica, que possuem as mesmas condições de clima, 

solo e que iniciaram seus empreendimentos com condições financeiras muito parecidas, ao 

longo de aproximadamente três décadas de cultivo do arroz, alguns se tornaram pessoas bem 

sucedidas economicamente e, de modo geral, na vida, enquanto outros não.  

Um segundo ponto de origem do problema de pesquisa está relacionado às 

contribuições da Ontopsicologia que, após a sanidade biológica, leva à autenticação do 

sujeito. Por decorrência, o sujeito compreende a si próprio, imposta um estilo de vida 

condizente a atitudes vencedoras e, conhecendo os métodos da Escola Ontopsicológica, aplica 

em seus negócios.  

A partir dessas colocações configurou-se o seguinte problema de pesquisa: Que 

aspectos podem ser identificados no estilo de vida, nas relações afetivas, no crescimento 

econômico e expectativas futuras de líderes orizícolas que iniciaram a trajetória 

profissional em condições muito parecidas, na região da Fronteira Oeste do Rio Grande 

do Sul?  

 

 

2.2.1 Hipótese de pesquisa 

 

 

H1 – Existem diferenças significativas entre estilo de vida, relações afetivas, 

crescimento econômico e expectativas futuras entre dois grupos de líderes orizícolas que 

iniciaram a trajetória profissional em condições muito parecidas, na região da Fronteira Oeste 

do Rio Grande do Sul.  

H2 – Não existem diferenças significativas entre estilo de vida, relações afetivas, 

crescimento econômico e expectativas futuras entre dois grupos de líderes orizícolas que 
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iniciaram a trajetória profissional em condições muito parecidas, na região da Fronteira Oeste 

do Rio Grande do Sul.  

 

 

2.2.2 Objetivos da pesquisa 

 

 

Conforme o problema de pesquisa anteriormente citado, foram definidos os seguintes 

objetivos de pesquisa para análise, estudo e considerações: 

 

 

2.2.2.1 Objetivo geral 

 

- Identificar quais os fatores de ordem pessoal envolvidos na determinação do sucesso 

econômico de líderes orizícola da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.  

 

 

2.2.2.2 Objetivos específicos 

 

- Analisar os aspectos que contribuem para a produção do sucesso econômico de empresários 

orizícola; 

 - Verificar estratégias defensivas que os líderes orizícolas fazem uso e que impedem o 

sucesso econômico; 

 - Relatar um case de sucesso em que o líder orizícola, em processo de autenticação, imposta 

um novo estilo de vida, aplica em seus negócios conhecimentos e os métodos da Escola 

Ontopsicológica.  

 

 

2.3 Definição da amostra 

 

 

Os participantes da pesquisa foram 40 empresários orizícolas com propriedades rurais 

situadas na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Todos os participantes são de sexo 



36 

 

masculino, com idade média em torno de 50 anos. Para fins de análise, consideraram-se, dois 

grupos de mesmo número (20):  

Grupo A: inclui-se neste grupo empresários que comprovadamente demonstram 

sucesso profissional, de negócios e de vida. 

Grupo B: consideraram-se empresários que, em condições muito próximas as do 

grupo A, não são bem sucedidos economicamente. 

 Considera-se esta uma amostragem como não-probalística, uma vez que a seleção da 

amostra se deu por critério de julgamento e conveniência do pesquisador. Hair, et. al (2005, p. 

246) explicam que na amostragem não-probalística, “a seleção da amostra não é 

necessariamente feita com o objetivo de ser estatisticamente representativa da população. Ao 

contrário, o pesquisador usa métodos subjetivos, tais como sua experiência pessoal, 

conveniência, conhecimento especializado, para selecionar os elementos de amostra”.  

Os mesmos autores defendem que amostra por julgamento, às vezes chamada de 

intencional, é uma forma de amostra por conveniência em que o julgamento do pesquisador é 

usado para selecionar os elementos de pesquisa.  

 

 

2.4 Descrição dos métodos de coleta e análise dos dados 

  

 

Para a coleta de dados utilizou-se a técnica da entrevista estruturada, com o uso de um 

Questionário (Anexo A) contendo 24 questões objetivas e 4 questões abertas, de caráter 

subjetivo. O questionário foi adaptado do modelo fornecido pela Coordenação do Curso de 

Psicologia da Universidade Estatal de São Petersburgo.  

 As entrevistas foram realizadas individualmente, pelo próprio pesquisador, em local 

reservado, com duração média de uma hora, em horários previamente agendados.   

Os dados coletados das questões objetivas foram analisados conforme estatística 

descritiva simples, com cálculo de média e percentual e posteriormente representado na forma 

de gráficos. 

As informações das quatro perguntas abertas foram transcritas em tabelas e analisadas 

segundo a técnica de Análise de Conteúdo qualitativa, fundamentada em Bardin (2004).  

Segundo essa autora, a técnica se aplica à análise de textos escritos, comunicação oral, 

visual e gestual reduzida a um texto ou documento. Esta técnica permite, também, 

compreender o significado do conteúdo latente ou manifesto emitido pelos autores e inferir 
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conhecimentos a respeito do emissor e seu meio (BARDIN, 2004). Na utilização dessa 

técnica, o procedimento inicial é de decodificação dos dados contidos nos textos com 

descrição detalhada das ideias que a autora chama de estágio descritivo ou de análise 

categorial. Para ilustrar diferentes situações foram utilizados exemplos extraídos das respostas 

dadas pelos entrevistados.  

Na apresentação dos exemplos, os nomes dos entrevistados são omitidos e os 

exemplos são identificados pela letra E (empresário), seguida de um número a ele atribuído. 

 Na medida em que se comparam dados entre os dois grupos de participantes, 

considera-se também a utilização de um método específico nas Ciências Sociais, conhecido 

como Método Comparativo, que consiste em realizar comparações visando verificar 

similaridades e explicar possíveis divergências entre os resultados obtidos, sejam estes dados 

de grupos em qualquer tempo, seja no presente ou no passado. Pode ser usado em qualquer 

etapa de uma investigação.  

 Dessa forma, o conjunto de diferentes métodos utilizados na análise dos dados da 

presente pesquisa caracteriza uma triangulação metodológica que permite uma compreensão e 

interpretação mais efetiva dos resultados.   
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Este capítulo está subdividido em três seções. A primeira refere-se à apresentação 

comparativa dos resultados da pesquisa. Os dados estão demonstrados em gráficos e em uma 

tabela. Cabe esclarecer que a distribuição dos gráficos segue a seguinte ordem: o primeiro 

refere-se aos produtores bem sucedidos, o qual se denominou de Grupo A e no segundo 

refere-se aos produtores não bem sucedidos ou menos sucedidos, denominados de Grupo B, 

seguidos de uma interpretação comparativa entre ambos. 

A segunda seção deste capítulo destina-se à apresentação do Case de um produtor 

orizícola da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, que serve como exemplo de aplicação do 

método Ontopsicológico na área do agronegócio. 

 

 

3.1 Resultado da pesquisa: comparativo das respostas  

 

 

3.1.1 Descrição dos aspectos pessoais dos entrevistados  

 

 

Os dados referentes à idade dos entrevistados do Grupo A estão representados na Figura 8, 

no qual se verifica que a maioria dos integrantes deste grupo estão na faixa de 40 a 49 anos, 

representando 65% dos pesquisados. 
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FIGURA 8: Distribuição das respostas referente a média das idades do Grupo A. 
 

 

 Ao se analisar os dados representados na Figura 9 referente aos produtores do grupo B 

também verifica-se que a  maioria encontra-se na mesma faixa etária, ou seja, entre 40 e 49 

anos de idade, porém o percentual é menor, 45% sendo distribuído a idade em mais faixas 

etárias que o grupo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9: Distribuição das respostas referente a média das idades do Grupo B. 
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Quanto ao grau de instrução ou escolaridade, nos entrevistados do Grupo A observam-

se dois extremos: 65% possuem curso superior completo e 15% Ensino Fundamental ou 1º 

Grau Incompleto, como mostra a Figura 10.  

 

 
FIGURA 10: Distribuição das respostas referente ao grau de instrução do Grupo A. 
 

 

 Na Figura 11 está representada a distribuição das respostas referentes a escolaridade 

dos produtores menos sucedidos que compõem o grupo B. Verifica-se que 40% dos 

pesquisados possuem curso superior completo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: Distribuição das respostas referente ao grau de instrução do Grupo B. 
 

 



41 

 

 Ao se realizar uma comparação entre os dados dos gráficos 10 e 11, pode-se inferir 

que o grau de instrução do produtor rural é um fator que favorecer para alcançar sucesso, uma 

vez que os produtores menos sucedidos possuem formação menor que os bem sucedidos. 

 Nas Figuras 12 e 13 tem-se a distribuição de respostas da questão sobre a pessoa que 

teve maior influencia na vida dos entrevistados. Tanto para os produtores do Grupo A como 

os do Grupo B, o pai foi à pessoa que mais teve influencia na vida dos mesmos, atingindo um 

percentual de 65%.  A influência da mãe, em ambos os grupos, foi de 20%. Os demais 

percentuais foram divididos entre o irmão, avós, tio e nenhuma pessoa.  

 Esses dados permitem inferir que nos dois grupos pesquisados há mais identificação 

com a figura paterna. Possivelmente os entrevistados tenham seguido a mesma profissão do 

pai, que deveria ser também produtor rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12: Distribuição das respostas referente à pessoa que teve maior influencia na Infância dos 
entrevistados do Grupo A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13: Distribuição das respostas referente à pessoa que teve maior influência na infância dos 
entrevistados do Grupo B. 
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 Quando perguntados sobre como eram, quando estudavam na escola de Ensino 

Fundamental e Médio, 75% dos produtores do Grupo A responderam que eram de nível 

médio; 20% disseram que eram pior que os outros e 5% disseram serem melhor dos outros, 

conforme Figura 14. 

 

 
FIGURA 14: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo A sobre como eram na Escola de 
Fundamental e Médio.  
 

 Em relação aos produtores do grupo B, 85% consideravam-se do nível médio, 10% 

melhor do que os outros estudantes e 5% pior dos outros, como mostram os dados da Figura 

15. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 15: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo B sobre como eram na Escola de 
Ensino Fundamental e Médio.  
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Comparando-se os dois grupos observam-se que “nível médio” e “melhor que os 

outros” é superior no Grupo B. Isso mostra que os primeiros na escola não são, 

obrigatoriamente, os primeiros a atingir o sucesso profissional na vida. Deve-se considerar a 

existência de outras variáveis ligadas à personalidade da pessoa, ao espírito empreendedor, a 

liderança que no contexto escolar nem sempre contam para atingir o sucesso. 

 Quanto ao estado civil, verifica-se que 90% dos produtores bem sucedidos que 

responderam as questões são casados, 5% são solteiros e 5% são separados.  No grupo dos 

menos sucedidos 70% são casados, 20% são solteiros, 5% são separados e 5% são viúvos, 

como mostram as Figuras 16 e 17, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo A, em relação ao estado civil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 17: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo B, em relação ao estado civil. 
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Os dados evidenciam que neste contexto os entrevistados do Grupo A são em sua 

maioria casados, onde em um ambiente urbano1 que não oferece opções de entretenimento 

culturais mais sofisticados como museus, apresentações teatrais, livrarias, cursos de 

aperfeiçoamento, a vida de casado mostra-se uma boa opção para não se deixar levar por 

hábitos e vícios inadequados a um líder de sucesso.  

Consoante com o ponto de vista da escola Ontopsicológica, “casar-se significa aceitar 

renunciar à própria identidade. Obviamente tudo depende de como se faz um matrimônio, mas 

em geral, caso se aceite renunciar à própria identidade por um outro, não se pode manter a 

identidade total de si mesmo, há uma contradição de base”  (MENEGHETTI, 2005, p.94).  

Este autor refere-se ao casamento como uma opção de vida onde o líder não pode 

exercer integralmente sua liberdade e com isso deixa de expressar sua identidade. Viver só é 

uma opção inteligente e aonde o líder pode ser integralmente verdadeiro com sua essência.  

 Quando perguntados sobre a idade com que casaram, os dois grupos possuem 

respostas semelhantes. A maioria casou entre a faixa etária dos 20 aos 30 anos, como está 

ilustrado nas Figuras 18 e 19, a seguir.  

 

  
 
FIGURA 18: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo A, com relação à idade em que 
casaram. 
 

                                                           
1 Ambiente Urbano: o autor deste estudo esclarece que as cidades situadas na região da Fronteira Oeste do Rio 
Grande do Sul, são pouco desenvolvidas nos aspectos culturais. 
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FIGURA 19: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo B, com relação à idade em que 
casaram. 
 

 

 Observa-se que os entrevistados, na sua grande maioria, casaram na idade adulta 

jovem e, em segundo lugar na idade adulta, fases da vida descritas por Erickson em sua teoria 

do desenvolvimento psicossocial. Os pressupostos básicos desta teoria fundamentam-se nas 

ideias de que a personalidade humana se desenvolve de acordo com etapas pré-determinadas e 

que a sociedade tende a se constituir de tal modo que provoque a sucessão de potencialidades. 

 De acordo com Erikson (1998) cada etapa ou idade tem uma dicotomia que podem ser 

identificadas como uma sucessão de fases críticas entendidas como momentos decisivos, de 

opção entre o progresso e a regressão. Assim, na fase idade adulta jovem, é caracterizada pela 

intimidade versus isolamento. Só depois de definir a identidade é que a pessoa tem condições 

de estabelecer uma verdadeira intimidade com o outro, condição necessária ao casamento.   

 Este autor atribui menos importância à sexualidade biológica que a psicanálise e 

afirma que “a intimidade sexual é apenas uma parte”, mas ela “precede a capacidade de 

desenvolver uma autêntica e mútua intimidade psicossocial com outras pessoas” (FERREIRA 

e RIES, 2005, p. 111). Caso a pessoa não viver esta intimidade, instala-se um sentimento de 

isolamento e privação. Os argumentos de Erikson permitem compreender a busca pelo 

casamento, especialmente em sociedades que não oferecem outras possibilidades de 

realização. A intimidade é também a possibilidade de ligar-se a diferentes filiações ou 

associações e ser fiel a estas ligações. 

 Questionados sobre onde foram morar quando casaram 70% dos entrevistados do 

grupo A, dos produtores bem sucedidos, respondeu que foi morar sozinho; 20% foram morar 

com seus pais e 10% não responderam, pois são solteiros. Já o Grupo B, dos produtores 
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menos sucedidos, 75% foram morar sozinhos; 5% foram morar com seus pais e 20% não 

responderam por que são solteiros. Estes dados estão representados graficamente a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo A com relação ao lugar onde foram 
morar quando casaram. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 21: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo B com relação ao lugar onde foram 
morar quando casaram. 
 

 

 Ao analisar a classe econômica dos entrevistados quando casaram verifica-se que a 

diferença é pequena entre os dois grupos. Sendo 85% das pessoas que do Grupo A, pertencem 

às classes médias alta e médias baixa e, 80% das pessoas do Grupo B, pertenciam à classe 

média alta e média baixa, conforme os gráficos 22 e 23. 

 Com esses números confirma-se a premissa deste estudo de que ambos os grupos 

iniciaram suas atividades profissionais em mesmas condições econômicas. 
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FIGURA 22: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo A com relação à classe econômica que 
pertencia quando casou. 
 

 
FIGURA 23: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo B com relação à classe econômica que 
pertencia quando casou. 
 

 

 Quando perguntados se estão satisfeitos com sua vida familiar, o grupo A, dos 

produtores bem sucedidos, 60% responderam que estão satisfeitos, conforme figura 24. Isto 

demonstra uma tendência à autonomia na vida afetiva. 
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FIGURA 24: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo A sobre a satisfação atual com sua 
vida familiar. 
 

 

 A satisfação com a vida familiar do Grupo B, segundo a figura 25, é de 80%.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 25: Distribuição das respostas dos entrevistados do Grupo B sobre a satisfação atual com sua 
vida familiar. 
 

 

 Como mencionado anteriormente, a satisfação com a vida familiar, pode ser reflexo 

tanto de um contexto sócio afetivo como cultural da sociedade em que os entrevistados estão 

inseridos. Considera-se também que, atualmente, um número expressivo de entrevistados se 

encontram na idade adulta - 40 anos em diante, e que, segundo Erikson, neste estágio o raio 

de relações significativas é o trabalho compartilhado com os cuidados da família e do lar. 

 Com referência a questão do que levou a plantar arroz, ou seja, o motivo que fez este 

entrevistado a ser um empresário orizícola, verifica-se uma semelhança entre os dois grupos. 

Os dados estão sumariados na Tabela 2. 
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O grupo A teve na maioria das respostas a vontade própria (9 respostas ), assim como 

o grupo B (11 respostas ). A influência dos pais também é evidenciada nos dois grupos, onde 

o grupo A teve 6 respostas e o grupo B, 4 respostas.  

Aqui se retoma a questão sobre a pessoa que exerceu maior influencia na infância, 

onde os dois grupos indicaram o pai como primeira referência, conforme explicitado na p. 32. 

Fica evidente, que a escolha da profissão de orizicultor foi determinada também por 

influência do pai. Mesmo os que responderam que cresceram dentro da atividade mostram a 

influencia da figura paterna na decisão de escolha.  

A alternativa “herança de terra” foi respondida somente por entrevistados do Grupo B. 

Considerando-se que estes pertencerem ao grupo dos menos sucedidos, pode-se concluir que 

estão na atividade orizícola por consequência de ganho de outros, de genitores e não por uma 

realização pessoal, vontade de estar nessa profissão. Certamente seus investimentos não serão 

os mesmos que se tivessem buscado a profissão por vontade própria.  

 

TABELA 2: Distribuição das respostas dos grupos A e B sobre a pergunta o que levou a 
plantar arroz. 

 

RESPOSTA GRUPO A GRUPO B 
a) Herança de Terra. - 4 

b) Vontade Própria. 9 11 

c) Influência dos Pais. 6 4 

d) Não teve outra opção. 1 - 

e) Cresceu dentro da Atividade. 4 1 

f) Outra. - - 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

3.1.2 Descrição da situação inicial da atividade orizícola 

 

 

Quanto às condições de plantio no início da carreira, 70% dos produtores bem 

sucedidos, Grupo A, quando iniciaram a atividade orizícola, plantavam até 100 hectares de 

arroz, como mostra o gráfico ou Figura 26. Entre os produtores menos sucedidos, Grupo B, 

85% iniciaram a atividade orizícola, plantavam também até 100 hectares de arroz, conforme 

Figura 27. 
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FIGURA 26: Apresentação das respostas do Grupo A sobre a quantidade de hectares que plantava 
quando Iniciou a atividade orizícola. 
 

 

 
FIGURA 27: Apresentação das respostas do Grupo B sobre a quantidade de hectares que plantava 
quando Iniciou a atividade orizícola.  
 

 

 Os dados levantados nesta questão permitem avaliar o andamento dos grupos ao 

longo do tempo e confirmam a premissa, proposta nesta pesquisa, de que os dois grupos 

estudados partiram das mesmas condições estruturais para desenvolver o seu negócio. Isto é 

importante para a fundamentação deste trabalho. 

 Quando analisada a questão de como os produtores iniciaram financeiramente a 

atividade orizícola, observam-se semelhanças entre os dois grupos, conforme gráficos 28 e 29. 

 É oportuno esclarecer que no Brasil, quando não se dispõe de recursos próprios para 

iniciar uma atividade agrícola, o financiamento bancário, por meio do incentivo ao Crédito 

Rural, é o meio mais acessível de conseguir recursos.  
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FIGURA 28: Respostas do Grupo A referente à questão de como iniciaram financeiramente a atividade 
orizícola. 
 
  

 
FIGURA 29: Respostas do Grupo B referente à questão de como iniciaram financeiramente a atividade 
orizícola.  
 

 

 Referente “a qualidade dos funcionários quando os entrevistados iniciaram a atividade 

orizícola”, a pesquisa mostra que no grupo dos produtores bem sucedidos, 55% dos 

colaboradores possuíam um nível de qualificação bom; 35% eram razoáveis, 5% ótimos e 5% 

não respondeu, conforme dados da figura 30. 
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FIGURA 30: Respostas do Grupo A referente ao nível de qualidade dos funcionários quando iniciou a 
atividade orizícola. 
 

 

 Neste quesito, os produtores menos sucedidos, responderam que 60% de seus 

colaboradores eram de nível razoável e 40% eram bons, conforme figura 31. 

 

   
FIGURA 31: Respostas do Grupo B referentes ao nível de qualidade dos funcionários quando Iniciou a 
atividade orizícola. 
 

 

 Aqui se encontra a primeira diferença significativa entre os dois grupos: o grupo A, 

quando iniciaram a atividade orizícola, tinha um quadro de colaboradores de nível mais 

qualificado que o grupo B. 

 Infere-se que por identificação ou por intuição, o grupo A selecionou pessoas 

melhores qualificadas, mesmo que não houvesse a possibilidade de remuneração mais alta.  

Em contrapartida, os produtores do grupo B, com as mesmas condições financeiras do grupo 
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A, selecionaram pessoas menos qualificadas e, possivelmente, menos esforçadas e dedicadas 

ao trabalho. 

 Uma possível explicação a este fato está relacionada ao exercício da própria liderança. 

A personalidade do líder é uma clara expressão de uma psicologia prevalente, de uma 

dinâmica individual que faz ressonância no outro. Um líder capaz sabe identificar qual é o 

melhor candidato para atender o seu escopo. A identidade é o fator que possibilita não apenas 

orientar as escolhas de vida, mas também reconhecer no outro aquilo que se busca. O líder 

deve ter a capacidade de examinar e “antever as psicodinâmicas dos participantes do próprio 

negócio” (MENEGHETTI, 2005, p. 100). Em síntese, afirma o autor, “a primeira riqueza é 

sempre a pessoa: se não encontrar essa, é melhor desistir” (p.101). 

 Nas Figuras 32 e 33 encontram-se as respostas dos entrevistados com relação “às 

amizades que possuíam quando iniciaram a atividade de produção de arroz”. Os dois grupos 

possuíam, em média de 42,5%, muitas amizades ligadas ao trabalho. Porém, 35% dos 

participantes do grupo B, possuíam mais amizades sem ligação com seu trabalho e os 

integrantes do grupo A, 15%.  

 

 

  

 

 

 

 

 

FIGURA 32: Resposta do Grupo A referente às amizades quando iniciou a atividade do cultivo de arroz. 
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FIGURA 33: Resposta do Grupo B referente às amizades quando iniciou a atividade do cultivo de arroz. 
 
 
 A consideração que se pode fazer aqui é que, mesmo nos momentos de descontração e 

lazer, o líder não perde o foco do seu business: aproveita para alimentar uma rede de relações 

com pessoas ligadas a sua atividade profissional. Isto pode ser um estímulo e 

desenvolvimento, pois convivendo com pessoas da mesma profissão há um incentivo de 

crescimento e competitividade. 

 Ao se analisar a qualidade dos maquinários quando os entrevistados iniciaram sua 

produção, encontra-se pouca diferença entre os dois grupos, onde 65% do grupo A 

responderam que eram máquinas seminovas de bom estado de conservação e 75% do grupo 

do grupo B disseram que também possuíam máquinas seminovas de bom estado de 

conservação, conforme figuras 34 e 35, respectivamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 34: Resposta do Grupo A referente à qualidade dos maquinários quando iniciou a atividade 
orizícola. 
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FIGURA 35: Resposta do Grupo B referente à qualidade dos maquinários quando iniciou a atividade 
orizícola. 
 

 

 Novamente verifica-se que os dois grupos iniciaram a atividade possuindo paridade 

quanto ao maquinário. Esse dado serve de base para análise comparativa da tecnologia usada 

na lavoura atualmente, pelos dois grupos. 

 Até esta parte do trabalho discutiram-se os aspectos de ordem pessoal dos 

entrevistados e, de ordem estrutural, referente à situação inicial da atividade orizícola. O 

quadro que se formou ao longo dos anos tem uma relação direta com a situação atual em que 

se encontram esses produtores, discutida a seguir.    

 

  

3.1.3 Descrição da perspectiva atual  

 

 

 É importante reafirmar que os dois grupos de pesquisa possuíam basicamente as 

mesmas condições econômicas, sociais e estruturais ao iniciarem a atividade orizícola, bem 

como, a grande maioria iniciou plantando até 50 hectares de terra, conforme já explicitado nos 

gráficos ou figura 36 e 37, respectivamente.  

 Quando analisado a quantidade de hectares que os entrevistados plantam atualmente, a 

diferença entre os dois grupos é grande e evidente.  Atualmente, 35% dos produtores do grupo 

A, plantam de 500 a 1000 hectares; 20% plantam acima de 1000 hectares como mostra a 

figura 36. A soma dos dois percentuais é 55%, e mostra que a maioria dos entrevistados deste 

grupo planta mais de 500 hectares. Já, 85% entre os produtores do grupo B plantam menos de 

300 hectares, conforme Figura 37. 
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FIGURA 36: Apresentação dos resultados do Grupo A sobre a quantidade de hectares plantados 
atualmente. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 37: Apresentação dos resultados do Grupo B sobre a quantidade de hectares plantados 
atualmente.  
 

 

 Os dados referentes ao grupo B mostram um crescimento econômico desse grupo, mas 

muito inferior ao grupo A. Os produtores de ambos os grupos possuem hoje idades 

semelhantes, entre 40 e 49 anos demonstrando que o tempo na atividade é o mesmo e o 

sucesso é mais determinado pelo esforço, dedicação do que pelo tempo de trabalho. 

 Somente o crescimento econômico não garante uma melhor qualidade de vida. As 

condições econômicas podem ser vistas como resultado de um investimento pessoal e também 

garantem a aquisição de produtos e serviços que permitem uma melhor qualidade de vida.  

 O grupo dos produtores bem sucedidos, quando iniciou no ramo, 45% pertencia a 

classe média alta e nenhum entrevistado situava-se na classe alta, conforme figura 22. A 
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evolução econômica deste grupo é clara, pois, na atualidade, 90% pertencem à classe média 

alta, 10% à classe alta e nenhum à classe média baixa. 

 Já o grupo dos menos sucedidos, antes 35% pertencia a classe média alta e 45% a 

classe média baixa, como explicitado na figura 23. Atualmente, 80% pertencem à classe 

média alta, 20% à classe média baixa e nenhum à classe alta. Mesmo que se observa uma 

evolução, neste segundo grupo, foi menor que no grupo anterior. 

 A questão econômica volta neste momento a ser um ponto fundamental para 

identificar os empresários bem sucedidos dos não bem sucedidos. Possuir riqueza, dinheiro 

ajuda a desenvolver o ser humano em todas as outras dimensões: emocional, social e 

espiritual.  

 Meneghetti (2005, p.89) descreve sobre a riqueza onde diz que esta é um projeto feliz, 

onde cada um pode demonstrar o quanto é bravo diante de si mesmo; é um desafio contínuo 

com a própria inteligência completa, no sentido que realiza o sujeito tanto fora, quanto dentro. 

“Fora” no ter, e “dentro” no ser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 38: Apresentação dos resultados do Grupo A sobre a classe econômica que pertence atualmente.  
 

 
FIGURA 39: Apresentação dos resultados do Grupo B sobre a classe econômica que pertence atualmente.  
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Ao analisar a questão sobre os maquinários, quando o grupo A iniciou a atividade 

orizícola, conforme gráfico 34, nenhum possuía maquinários novos e que somente 20% deles 

tinham máquinas seminovas de ótimo estado de conservação. Atualmente, 2% possuem 

máquinas novas, 75% possuem seminovos de ótimo estado de conservação, como mostra o 

gráfico 40. 

 Observa-se uma evolução na questão de tecnologia de produção deste grupo, onde a 

cada ano a indústria de máquinas apresenta novas e modernas frotas, sendo importante o 

produtor estar sempre se atualizando. São máquinas modernas que possuem sistemas mais 

precisos e com maior conforto ao operário. 

 No grupo B, 75% dos entrevistados, ao iniciar a atividade orizícola,  tinham máquinas 

seminovas e em bom estado de conservação. Atualmente, 55% responderam que tem 

maquinários seminovos em bom estado de conservação, 35% seminovos em ótimo estado de 

conservação, 5% possuem maquinários novos e 5% não possuem máquinas. 

 Quanto à qualidade de máquinas, constata-se que a diferença entre os dois grupos 

também é clara, pois o primeiro grupo possui maquinário em melhor estado de qualificação.  

Como descrito, anteriormente, o grupo A possui mais recursos financeiros, e, por isso, tem 

melhores condições de investir em tecnologia, em máquinas modernas, o que permite uma 

retroalimentação no próprio negócio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 40: Resultados dos produtores do Grupo A com relação à qualidade dos maquinários, na 
atualidade.  
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FIGURA 41: Resultados dos produtores do Grupo B com relação à qualidade dos maquinários, na 
atualidade.  
 

 Quando se analisa a questão das atuais amizades, o grupo A possuíam no começo 

muitas amizades ligadas ao seu trabalho, conforme apresentado no gráfico 32. Na atualidade, 

cerca de 50%, responderam que possuem poucas amizades e são ligadas ao seu trabalho; 40% 

responderam que possuem muitas amizades e são ligadas ao trabalho.  

 Verifica-se que o grupo A diminui a quantidade de amizades. A maioria possui poucas 

amizades sendo essas ligadas a pessoas de mesma profissão. Isso demonstra que esses 

produtores estão focados na sua profissão. No início da atividade, cerca de 40% do grupo B 

possuía muitas amizades ligadas ao seu trabalho, conforme gráfico 33. Atualmente, percebe-

se a mesma relação que havia no inicio da atividade, ou seja, 40% responderam que possuem 

muitas amizades e são ligadas ao trabalho. Esses dados indicam que eles estão fixos no 

mesmo tipo de comportamento social, não mudaram ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
FIGURA 42: Distribuição dos resultados sobre as principais amizades do Grupo A, atualmente. 
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FIGURA 43: Distribuição dos resultados sobre as principais amizades do Grupo B, atualmente. 
 

 

 Quando se analisa a qualidade dos funcionários, apresentado nos gráficos 44 e 45, a 

diferença entre os dois grupos é muito evidente, onde 15% dos produtores bem sucedidos 

responderam que possuem ótimos funcionários e 85% responderam que possuem bons 

funcionários. Já, o grupo dos funcionários menos sucedidos, 10% respondeu que possuem 

funcionários ótimos, 60% possuem funcionários bons e 30% responderam que possuem 

funcionários razoáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 44: Distribuição dos resultados sobre a qualidade dos funcionários do Grupo A, na atualidade. 
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FIGURA 45: Distribuição dos resultados sobre a qualidade dos funcionários do Grupo B, na atualidade. 
 

 

 Comparando com o inicio da atividade, os dois grupos tiveram evolução na 

qualificação de seus colaboradores, porém os produtores pertencentes ao grupo A possui 

colaboradores melhores que o grupo B. 

 Meneghetti (2005, p.56) cita que “para ter colaboradores válidos o critério não é o 

salário, mas o saber dar funcionalidade à inteligência responsável do pessoal”.  

 Saber identificar bons funcionários e fazê-los responsáveis com a obra do líder é 

próprio de grandes líderes, pois sem um bom quadro de funcionários o empresário não pode 

crescer.  Ele necessita de colaboradores que o ajudem na sua obra e como diz o autor acima 

citado o líder deve saber extrair do seu colaborador a sua inteligência. 

 Na tabela 2 têm-se os resultados dos dois grupos da questão referente a quais tipos de 

atividades que se dedicavam fora do horário de trabalho quando iniciaram as lavouras.  

As atividades que são desenvolvidas, principalmente fora do horário de trabalho são 

aquelas que determinam o que se pode chamar de estilo de vida. Devem ser atividades, 

hábitos e ações que reforcem o líder, suas aptidões naturais, suas características, mas também 

coisas que estimulem o líder a se aperfeiçoar, se diversificar e a se reforçar. O aspecto do 

estilo de vida é muito importante para um líder, conforme Chikotta (2004, p. 181), “o 

cotidiano implica a atuação de um estilo de vida: viver apenas biologicamente, permanecendo 

e repetindo o ciclo de vida biológico objetal, ou então exercitar o ofício de viver, 

desenvolvendo o próprio egoísmo sadio rumo a um ganho mental e de personalidade, ou 

ainda, conhecer as dimensões da arte de viver o pleno ciclo psíquico”.  

As respostas referentes à pergunta sobre quais atividades os participantes faziam fora 

do horário de trabalho, encontra-se sumariada na Tabela 3. Registra-se que os entrevistados 

podiam marcar mais de uma opção. 
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TABELA 3: Distribuição das respostas dos grupos A e B sobre a pergunta quais 

atividades que fazia fora do horário de trabalho quando iniciou a lavoura. 

 

  RESPOSTA GRUPO A GRUPO B 
a) Dedicava à família 14 14 
b) Jogava cartas 2 - 
c) Passava com amigos 8 9 
d) Dedicava à amante 1 - 
e) Dedicava-se a atividade 

artística 
- - 

f) Estudava 2 6 
g) Bebia 2 1 
h) Praticava esportes 7 4 
i) Assistia TV 8 7 
j) Pescava 5 4 
k) Outros Criação de Gado: 1 Leitura: 1 

Comércio de Agroquímico 
(aplicação aérea): 1 

Estudava para Piloto de 
Avião: 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Pode-se observar que os dois grupos tinham uma dedicação maior à família e 

posteriormente aos amigos. Possuem também um equilíbrio na diversidade das opções. Estas 

respostas provavelmente se referiam a uma idade dos entrevistados na faixa dos 20 aos 25 

anos, e, nesta fase, a busca por atividades diferentes era constante.  

A tabela 4 mostra os resultados das atividades que atualmente os entrevistados mais 

praticam fora do horário de trabalho. 
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TABELA 4: Distribuição das respostas dos grupos A e B sobre a pergunta quais 

atividades que faz fora do horário de trabalho, na atualidade. 

 

RESPOSTA GRUPO “A” GRUPO “B” 
a) Dedicação a família 16 19 
b) Jogo de cartas 1 1 
c) Passeio com amigos 5 4 
d) Dedicação com a amante  

- 
 

 
- 
 

e) Dedicava-se a atividade 
Artística 

1  

f) Estudo 1 1 
g) Bebidas 1  
h) Pratica esportes 6 3 
i) Assiste TV 9 9 
j) Pescaria 4 1 
k) Outros Leitura: 1 

Pecuária: 1 
Piloto de Avião: 1 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Observa-se que a dedicação à família ainda continua sendo a atividade mais praticada 

pelos dois grupos. Porém, os dois grupos deixaram de passar com amigos e começaram a 

assistir mais televisão.  

 Os dois grupos perderam ao longo do tempo a diversidade de atividades, mostrando 

certa acomodação na vida. Defende-se que o ócio deve ser um momento de regeneração da 

mente e este tempo livre deve ser usado com a máxima inteligência. Deve ser usado para 

reforçar o projeto. Se vida privada não é condizente com o projeto, o líder não constrói nada. 

O tempo do não ócio, que é o tempo dedicado ao negócio mais o tempo do ócio dá a 

totalidade da pessoa.  

 Meneghetti (2008, p. 230) escreve sobre o tempo livre, como sendo um dos perigos de 

um líder. O tempo livre é uma oportunidade de fazer melhor, aprender outras coisas, 

qualificar os instrumentos, os meios da própria personalidade profissional e humana para 

aumentá-la. O tempo livre significa potencial à disposição: é preciso saber investi-lo bem. 

 Muitos buscam passar o tempo livre, inebriar, matar, eliminar o tempo livre com as 

coisas usuais que todos fazem, dedicando-se, como relaxamento, a situações estúpidas – dá 

aquele telefonema, busca aquela pessoa, revê aquela questão: substancialmente 
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aborrecimentos ou limites do passado – e desta forma arruínam, fazem o pior contra si 

mesmos. 

 Pelas respostas dos entrevistados dos dois grupos, além da acomodação referida 

anteriormente, verifica-se uma dedicação a atividades que não contribuem para a evolução do 

líder orizícola, tanto a nível empresarial como pessoal. O tempo livre da grande maioria dos 

entrevistados é usado com a família, televisão e pescarias. Poucos se dedicam à leitura, 

atividade artística, atividade física e ao estudo.  

 Quando perguntados como se sentiam com relação à atividade que exercem, 70% dos 

produtores do grupo A, responderam que estão felizes porque gostam do que fazem e querem 

aumentar as lavouras. Somente 30% responderam que gostam do que fazem, mas não 

pretendem aumentar as lavouras. Já no grupo B, 55% responderam que estão felizes e querem 

aumentar suas lavouras; índice 15% menos que o grupo anterior. Estes dados estão 

representados, a seguir, nas figuras 46 E 47, respectivamente. . 

 Reafirma-se que estar feliz com sua profissão e querer investir mais no próprio 

negócio são índices relevantes para verificar o empresário de sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 46: Distribuição dos resultados do Grupo A sobre como se sente atualmente em relação à 
atividade. 
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FIGURA 47: Distribuição dos resultados do Grupo B sobre como se sente atualmente em relação à 
atividade. 
 

 Quando perguntados sobre o estado físico e de saúde, 70% dos entrevistados do grupo 

B e 75% do grupo A responderam que, em geral, estão estáveis. Porém, 20% do grupo B 

responderam que pioraram um pouco no estado físico contra apenas 5% do grupo A; e, 10% 

dos produtores do grupo B responderam que melhoraram um pouco contra 20% dos 

produtores do grupo A, conforme gráficos 48 e 49. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
FIGURA 48: Distribuição dos resultados sobre estado físico e saúde, Grupo A. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 49: Distribuição dos resultados sobre estado físico e saúde – Grupo B. 
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 A saúde, o bem físico é a primeira linguagem do corpo e estes dados demonstram que 

além do grupo A estar melhor economicamente, sua saúde também é melhor. 

 Meneghetti (2005, p.27) escreve que “o corpo é o primeiro falante, mas, sobretudo, é o 

primeiro estruturante do impacto com o outro, sob infinitos pontos de vista. Além disso, é 

sempre a primeira palavra do inconsciente, de como somos dentro”.  

 A saúde física é sinônimo de uma mente sadia, conforme afirma Cairo, (1999, p.26)  

“a mente é o ponto de partida da saúde e o pensamento é o seu leme”.  

 A partir dos argumentos desses autores pode-se concluir que os empresários do grupo 

A possuem uma mente mais sadia que o segundo grupo, possuindo assim, mais saúde, mais 

vitalidade e mais vigor. 

 Ao se analisar as respostas da pergunta de como o entrevistado sente que seu humor e 

sua vitalidade são em relação aos outros, 55% os entrevistados do grupo A responderam que é 

no mesmo nível, 40% disseram que é melhor dos outros e 5% não responderam. Nos 

entrevistados do grupo B têm-se os seguintes resultados: 60% responderam que é do mesmo 

nível dos outros, 20% disseram que é melhor dos outros, 10% declararam que seu humor e 

sua vitalidade é pior dos outros e 10% não responderam. Estes dados estão representados nas 

figuras 50 e 51, respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 50: Distribuição dos resultados sobre como sente que está o humor e a vitalidade – Grupo A. 
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FIGURA 51: Distribuição dos resultados sobre como sente que está o humor e a vitalidade – Grupo B. 
 

 

 Os dados evidenciam que o grupo A se sente com mais vitalidade que o Grupo B. O 

humor e a vitalidade são características de pessoas realizadas, como identificado por Maslow 

na hierarquia das necessidades, onde humor e vitalidade pertencem a última categoria da 

hierarquia, a necessidade de auto realização, também chamadas de necessidades de 

crescimento ou de ser. 

Schultz (2002, p. 293) descreve que “A satisfação das necessidades superiores leva ao 

aprimoramento da saúde e da longevidade”. Embora as necessidades superiores sejam menos 

relevantes à sobrevivência, elas contribuem para a sobrevivência e o crescimento. A 

satisfação de necessidades superiores é benéfica também psicologicamente e leva ao 

contentamento, à felicidade e à realização, defende o autor. 

Conforme apresentado no capítulo 1 deste trabalho, Meneghetti (2008) postula que 

quando um líder perde em ganho, em vitalidade, é porque suas premissas estão baseadas em 

erros, sendo assim, suas escolhas são contrárias ao projeto e seus resultados são as perdas, 

causando-lhe angústia, dor, sofrimento, depressão e todos os demais sintomas que o homem 

conhece quando está no erro. 

 Partindo do argumento do autor citado, o grupo B possui premissas, conceitos de vida 

errados, que não são condizentes com a natureza do humano e assim, suas escolhas são 

erradas provocando resultados negativos para sua vida. 

 As respostas das perguntas abertas, como mencionado no capítulo 2, foram tabuladas e 

analisadas de maneira diferente das questões objetivas. As respostas completas encontram-se 

nos anexos deste estudo.  

 Em relação à pergunta 26 da entrevista (anexo A) “que coisas você gostaria de mudar 

na sua vida”, os participantes do grupo A priorizaram aspectos relacionados ao lazer que 

inclui viagens, passeios e diminuição do estresse, como mostram os seguintes exemplos:  
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Mais lazer e passeios(E-13); dedicar mais tempo a recreação, viajar e 

dar mais    atenção a família (E-14); introduzir mais horas de lazer 

para alternar com o trabalho e pensar melhor (E-16).  

 

 Como já observado anteriormente, o grupo A sente a falta de opções de entretenimento 

mais saudável, o estilo de vida desse grupo é determinado pelas poucas possibilidades que a 

cidade oferece. 

 O grupo B identificou, nesta mesma questão, aspectos como o tempo, as emoções, a 

vida profissional, conforme exemplos a seguir: 

 

Melhorar o aproveitamento do meu tempo (E-26); saber administrar 

as emoções (E-31); minha vida profissional (E-40). 

 

 Como se observa nos exemplos pode-se dizer que o grupo B não está exercendo as 

características do líder, como a capacidade de decisão, saber utilizar o tempo e as emoções.  

 Ainda se pode verificar que este grupo identificou que gostariam de mudar a vida 

profissional. Independentes dos motivos que os levaram a serem orizicultores, estes 

entrevistados não souberam buscar ao longo do tempo a profissão que realmente gostassem, e 

hoje, seus resultados econômicos não são os melhores, reforçando mais ainda uma 

insatisfação interior. 

 Se compararmos os resultados dos grupos A e B com o  

 Com referencia a questão sobre quais obstáculos que lhe impedem de mudar alguma 

coisa na vida, o grupo A enumerou a falta de organização do tempo e excesso de dedicação ao 

trabalho e o falta de recursos financeiros, como mostram os exemplos: 

 

muitas tarefas, pois administro três empresas e faltam profissionais 

capacitados (E-9); escravo da rotina, faltando tomar as decisões (E-

16); recursos financeiros  ( E; umerado por 5 entrevistados) 

 

 No grupo B, muitos também identificaram os recursos financeiros como o maior 

obstáculo que lhes impedem de mudar alguma coisa na vida. Maior número que o grupo A, 7 

entrevistados. As outras respostas se resumem em “vontade de mudar”(E-26),  mostrando 

mais uma vez a falta de decisão do líder, “estar certo das coisas que quero fazer”(E-23), não 

tem clareza na vida. 

 Na análise da pergunta sobre que coisas lhe dão mais prazer, hoje na sua vida, chama a 

atenção que nos dois grupos as respostas são semelhantes, voltados a família e ao trabalho. 
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Esses dados são coerentes com a análise feita anteriormente sobre quais atividades você 

pratica fora do horário de trabalho, onde a dedicação a família foi a mais enumerada pelos 

participantes da pesquisa.  

 Reforça-se a falta de opções que as cidades oferecem para o entretenimento e o lazer.  

 Quanto ao trabalho, uma resposta merece atenção, onde o entrevistado E-14 do grupo 

A cita: “ver a família saudável e uma máquina colhendo arroz”. Talvez esta frase seja a que 

mais identifica o empresário orizícola. Ele se dedica a família e a quer saudável e a imagem 

que ele se refere de uma máquina colhendo arroz é o ápice do seu trabalho, é o momento em 

que o esforço de uma safra se concretiza, é a colheita. Nesta resposta identifica-se o quanto o 

trabalho que ele desempenha o satisfaz, citação digna de um empresário bem sucedido.  

 Novamente ao se analisar a questão 29 sobre no que você gosta de dedicar mais força 

e tempo, encontramos uma similaridade nas respostas dos dois grupos, identificando o 

trabalho e a família.  

No grupo A identificaram-se 18 respostas apontando o trabalho e 05 à família. No 

grupo B forma 14 para o trabalho e 06 à família. Mesmo que haja uma pequena diferença nos 

números, no grupo dos produtores bem sucedidos a dedicação ao trabalho é maior.  

Pode-se observar que houve pouca diferença entre os dois grupos e que mesmo o 

grupo A ser mais bem sucedido financeiramente, este apresenta um estilo de vida que não 

contribui para um maior desenvolvimento como ser humano integral. 

 

 

3.2 Relato de um case de sucesso 

 

 

Para enriquecimento deste trabalho, segue o relato de um produtor, empresário 

orizícola da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, do qual, utilizou em sua vida o 

conhecimento da Ciência Ontopsicologica e que, através do processo de autenticação, obteve 

sucesso profissional e possui uma vida equilibrada nas quatro esferas do ser humano, já 

identificadas no capítulo 1. 

”Nasci em Vale Vêneto, próximo ao Recanto Maestro, no município de São João do 

Polêsine, Rio Grande do Sul, Brasil. 

 Quando era criança, escutava as conversas de meu pai com seus amigos sobre 

assuntos de lavouras de arroz, de pessoas de Dom Pedrito, que compravam 2, 3 tratores por 

ano e colhiam de 8 a 10 mil sacas de arroz todos os anos. Essas conversas mexiam comigo e 
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eu pensava que um dia poderia ser um desses homens e prestava bem atenção nessas 

conversas para entender como faziam para ser um grande lavoureiro. Nessa época eu tinha 

aproximadamente 10 anos e ajudava meu pai nas lavouras de arroz em Vale Vêneto, onde 

colhia no máximo 800 sacas de arroz por ano. 

 Aprendi a trabalhar com tratores com 13 anos e já pensava ser um plantador de 

arroz. Eu queria um trator maior, com rodas grandes, motor potente, até sonhava com esse 

trator, dormindo e acordado. 

 Os estudos sempre foram cobrados pelos meus pais. Mas num ano, estando mal nas 

notas, meu pai, que havia iniciado uma lavoura em Itaqui, distante 400 km do lugar onde 

nasci, pediu que naquele restante do ano fosse trabalhar na lavoura dele e de seu sócio, com 

o compromisso de retornar a estudar no próximo ano letivo. 

 Lá em Itaqui aprendi a trabalhar com todos os tipos de máquinas. Já sabia que para 

delegar era preciso saber fazer, por isso aprendia com entusiasmo, para um dia poder 

comandar. Nesse período, passei muito trabalho, a infra estrutura na lavoura era muito 

precária, morava em casa “bolante”, de chão batido, sem água e sem luz. 

 Retornando à escola, e não sendo aprovado no vestibular, voltei a Itaqui e trabalhei 

um ano como empregado de meu pai e de seu sócio, com Carteira de Trabalho assinada, 

ganhando salário mínimo e alimentação. Era um jovem de 18 anos. 

No ano seguinte conheci um fazendeiro – dono de terras – vizinho da lavoura onde eu 

trabalhava com meu pai. Ele arrendou-me suas terras e ajudou a plantar 50 quadras de 

arroz. Deu-me muitos conselhos, pois sua intenção era que eu casasse com a sua filha.  

 Nesta primeira lavoura já colhi 12.000 sacos de arroz. Nesta época, meu pai junto 

com seu sócio, colhia 20.000 sacos. Havia colhido bastante porque tive ajuda deste 

fazendeiro e de meu pai, mas o trabalho tinha sido meu.  

 Nos anos seguintes fui aumentando minhas lavouras e já era um lavoureiro – aquele 

que cultiva as terras – bem sucedido, sem dívidas e tinha também um bom maquinário. 

Depois de 4 anos casei com minha namorada que estava grávida. O casamento durou 

4 anos e tive dois filhos. 

Quando fui entregar o convite de casamento para um grande empresário da região 

que comprava minha produção de arroz, disse-me que este casamento seria minha ruína. Por 

ter passado por esta experiência ele me disse: “tu estás bem sucedido porque és dono da tua 

vida e isto não tem preço”. Neste momento pensei que ele não gostava de mim ou estava 

desejando meu mal.  
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Passados 4 anos perdi tudo o que tinha adquirido e precisei de 5 anos para pagar 

minhas contas. Neste período, o casamento terminou com a separação.. 

Passados mais 3 anos, minha vida estava em ordem novamente, bem financeiramente, 

havia adquirido o respeito novamente da sociedade, foi quando casei novamente com uma 

pessoa que parecia bem diferente da primeira companheira, mas os resultados foram iguais.  

Neste segundo casamento, que duraram 12 anos, tive 03 filhos. Eu vivia com muitas 

inseguranças e minha vida financeira oscilava muito.  

Conheci, então, o método Ontopsicológico que me ajudou a entender muitas questões. 

Em seguida tive um encontro com o Professor Antonio Meneghetti, que me disse três coisas 

para fazer adequadamente minha separação, que era o que eu tanto queria: 

1. Não mentir para a esposa sobre a relação intima – o que é bom é bom e o que 

é ruim é ruim e deve ser dito; 

2. Junto é ruim e longe é pior. Era um enigma que eu precisava desvendar 

sozinho; 

3. Separar do mesmo modo que casou. 

No final da entrevista me fez repetir os três pontos e acrescentou: “obedecendo a 

esses três pontos os filhos não iriam sofrer”.  

Resolvi esses três itens em dois meses com um intenso trabalho interno e solitário. 

Esta separação foi bem tranquila. Com a separação fui me sentindo um homem forte, capaz, 

sem medos e retornou a inteligência que estava em férias. Aprendi a viver sozinho e coloquei 

toda a energia no trabalho, assim foi fácil reverter os resultados e crescer. 

 Nos 6 anos seguinte, aumentando os negócios,  planto 11.500 hectares e colho 1 

milhão e 700 mil sacas de arroz. Isso representa 6 vezes mais desde que mudei meu estilo de 

vida.  

Reinvisto tudo o que ganho nos meus negócios. Para mim, como empresário, viver só 

é ter a vida nas mãos: estudo, viajo, faço ciência comigo mesmo, me dedico aos negócios que 

necessitam que eu esteja sempre com as “baterias carregadas”, completo. 

Atualmente, tenho 250 colaboradores, sendo que 12 gerentes administram todo o 

negócio. Tenho muito que aprender, pois as crises que ainda enfrento e se manifestam em 

resfriados – fazem com que eu entenda o motivo e cresça. Essas crises são curtas, duram 

apenas alguns dias, sendo que antigamente duravam anos.  

Moro no Recanto Maestro e me sinto privilegiado aqui neste céu onde convivo com os 

amigos empresários, sendo um aprendizado de evolução contínua.  
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Para mim um líder já nasce líder, só precisa desenvolver-se e este lugar, o Recanto, 

ajuda a desenvolver e proporcionar o estilo de vida adequado à inteligência de cada um.  

Fico no máximo 2 ou 3 dias dentro do meu negócio em Itaqui e retorno ao ambiente 

onde respiro  inteligência e alma. Senão, me torno um homem comum. 

Quando viajo para o exterior consigo tocar meus negócios falando 5 minutos por dia, 

vou direto ao ponto e consigo o máximo em resultados, pois dou o ponto certo de solução. 

Esta é minha vida, onde me sinto forte, com uma vitalidade muito superior de quando 

era mais jovem, e com muitos projetos novos para o futuro”. 

Entende-se que não é objetivo do presente estudo analisar o case descrito e sim usá-lo 

como parâmetro de comparação entre o percurso de desenvolvimento econômico, social e a 

saúde dos entrevistados dos grupos A e B, uma vez que o autor do case  também iniciou a sua 

atividade orizícola nas mesmas condições e local dos demais participantes da pesquisa. 

Todavia, o grande diferencial, principalmente, entre os produtores bem sucedidos que 

compõem o grupo A e o autor do case está no processo de autenticação deste e, na aplicação 

do método Ontopsicológico em sua vida particular e no campo dos negócios. Estes aspectos 

são discutidos na seção a seguir. 

 

 

3.3 Relação econômica entre os entrevistados e o autor do case 

 

 

Como fechamento da análise dos dados desta pesquisa, é pertinente estabelecer um 

comparativo entre os dois grupos pesquisados e o case de um produtor que, realizando um 

processo de autenticação, obtém sucesso pessoal em todas as esferas.  

Para esta finalidade, elegeu-se a dimensão econômica a partir da quantidade da área 

plantada, pois o aumento de terra cultivada é um indicador de ampliação econômica. A figura 

52 mostra a evolução econômica do grupo A em relação ao grupo B.  
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FIGURA 52: Evolução dos Grupos A e B com relação a área plantada em hectares. 
 

 

 Ao se analisar os dois Grupos, com relação a sua evolução econômica ao longo dos 

anos, verificam-se que o grupo A obteve crescimento econômico, partindo de uma quantidade 

igual de terra plantada, e atingindo uma área muito maior de plantio com relação ao Grupo B. 

 Ao se comparar a área cultivada pelo autor do case com os dois grupos estudados, 

observa-se que entre os grupos A e B, não existem diferenças significativas, como mostra a 

figura 53. 

 

 
FIGURA 53: Evolução da área plantada, em hectares, dos dois Grupos analisados em relação ao autor do 
case.  
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Ao longo do tempo observa-se um crescimento das três linhas, porém, a do empresário 

que estuda o método ontopsicológico e aplica na sua vida, o crescimento é exponencialmente 

maior.  

Também verificam-se que o Grupo A e o Grupo B possuem pouca diferença quando 

comparados ao empresário. Isoladamente os dois grupos tem crescimento, porém, quando se 

muda o parâmetro de comparação, fica evidente que os dois grupos tiveram um 

desenvolvimento menos expressivo do que poderiam ter realizado. 
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CONCLUSÃO 

   

 

 Este estudo foi proposto com o objetivo geral de identificar quais os fatores de ordem 

pessoal envolvido na determinação do sucesso econômico e social de líderes orizícola da 

Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul que iniciaram sua atividade agrícola em condições 

muito parecidas.  

 Na análise dos resultados, duas questões se distinguem: a primeira é quanto ao nível 

escolar, onde o grupo B respondeu que eram melhor que os outros na escola, enquanto o 

grupo A não teve a mesma proporção. Com isso, se analisou que nem sempre os melhores da 

escola se tornam os melhores na vida e, que muitas vezes, a escola, não ensina certos 

aprendizados que são importantes para um bom desenvolvimento empresarial. 

 A segunda diferença foi que o grupo A iniciou suas atividades com melhor 

qualificação de seus funcionários, em relação ao grupo B. Isto mostra que o grupa A já tinha 

como potencial, consciente ou não, a busca de realização e de maior sucesso.   

 Ao passar do tempo, verificou-se que o grupo A cresceu em quantidade de área 

cultivada, plantando mais que o grupo B. Como o primeiro grupo possui melhores condições 

financeiras, investe em maquinários novos e modernos, possui funcionários de melhor nível, 

e, com isto, estão mais felizes com seus negócios e querem crescer, aumentar suas lavouras. 

 Verificou-se também que o grupo A dedica-se mais ao seu trabalho e possui uma 

melhor saúde e vitalidade.  

 O que se encontrou de semelhante nos dois grupos foi com relação ao tempo dedicado 

fora do horário de trabalho. Ambos dedicam este tempo a família e a televisão. Seja por falta 

de opções inteligentes na cidade, seja pela acomodação dos entrevistados, a questão é que 

seus estilos de vida estão longe de serem o mais indicado para um líder, na compreensão da 

Escola Ontopsicológica. 

 Pode-se dizer que os empresários do grupo A possuem mais características de 

liderança, pois são mais decididos, possuem uma maior estabilidade emocional, estão mais 

satisfeitos com a escolha profissional e dirigem melhor seus negócios. 

O relato do case, neste trabalho, mostra que um empresário orizícola, da mesma 

região, pode mudar e construir sua vida de forma mais inteligente.  Este líder buscou o 

conhecimento da Ciência Ontopsicológica, mudou seu estilo de vida buscando o constante 
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estudo e aperfeiçoamento, ganhou força e vitalidade e seus negócios cresceram 

exponencialmente. 

 Quanto às hipóteses levantadas no inicio deste estudo, verifica-se que H2 é verdadeira, 

ou seja, não existem diferenças significativas entre estilo de vida, relações afetivas, 

crescimento econômico e expectativas futuras entre dois grupos de líderes orizícolas que 

iniciaram a trajetória profissional em condições muito parecidas, na região da Fronteira Oeste 

do Rio Grande do Sul. 

 Recomenda-se, ainda, que para a validação dos resultados apresentados pelo case, 

nesta tese, sejam estudados outros empresários do agronegócio que aplicam o método 

Ontopsicológico. 

 Em síntese, este estudo mostra o contexto atual da liderança agrícola  com relevância 

no cenário nacional e internacional. Permite que, a partir dos dados apresentados, líderes 

políticos invistam no desenvolvimento do potencial humano, cultural e econômico da 

fronteira oeste do Rio Grande do Sul.  
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RESUMO 

 

 

Na produção mundial de arroz, o Brasil tem destaque especial como produtor entre os países 
ocidentais. O Estado do Rio Grande do Sul é o responsável por 60% da produção de arroz 
irrigado no país. Neste cenário, inclui-se o homem que cultiva este grão tão importante, 
conhecido como empresário do arroz, líder arrozeiro ou líder orizícola, entre tantas 
denominações a ele atribuídas pelo trabalho que exerce ligado ao campo e ao 
desenvolvimento da agricultura. Este estudo teve como objetivo geral identificar quais os 
fatores de ordem pessoal envolvidos na determinação do sucesso econômico de líderes 
orizícola da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Também buscou-se analisar os aspectos 
que contribuem para a produção do sucesso econômico de empresários orizícola; verificar 
estratégias defensivas que impedem o sucesso e relatar um case de sucesso em que o líder 
orizícola, em processo de autenticação, imposta um novo estilo de vida, aplica em seus 
negócios conhecimentos e os métodos da Escola Ontopsicológica. A pesquisa foi de 
abordagem quanti qualitativa, do tipo descritiva em que se apresenta uma análise comparativa 
entre dois grupos de participantes.   Os participantes da pesquisa foram 40 empresários 
orizícolas, de sexo masculino, com idade média em torno de 50 anos. Para fins de análise, 
consideraram-se, dois grupos de mesmo número (20): Grupo A: inclui-se neste grupo 
empresários que comprovadamente demonstram sucesso profissional, de negócios e de 
vida.Grupo B composto por empresários que, em condições muito próximas as do grupo A, 
não são bem sucedidos economicamente. Para a coleta de dados utilizou-se a técnica da 
entrevista estruturada, com o uso de um Questionário contendo 24 questões objetivas e 4 
questões abertas, de caráter subjetivo. Na análise dos resultados, duas questões se 
distinguiram: a primeira é quanto ao nível escolar, onde o grupo B respondeu que eram 
melhor que os outros na escola, enquanto o grupo A não teve a mesma proporção. A segunda 
diferença foi que o grupo A iniciou suas atividades com melhor qualificação de seus 
funcionários, em relação ao grupo B. Isto mostra que o grupa A já tinha como potencial, 
consciente ou não, a busca de realização e de maior sucesso. Os dois grupos dedicam o tempo 
a família e a televisão. Seja por falta de opções inteligentes na cidade, seja pela acomodação 
dos entrevistados, a questão é que seus estilos de vida estão longe de ser o mais indicado para 
um líder, na compreensão da Escola Ontopsicológica. O relato do case, neste trabalho, mostra 
que um empresário orizícola, da mesma região, que iniciou suas atividades em condições 
muito semelhantes aos demais participantes da pesquisa, pode mudar e construir sua vida de 
forma mais inteligente.  Este líder buscou consultoria  Ontopsicológica, mudou seu estilo de 
vida, investe no estudo e aperfeiçoamento constantes, ganhou força e vitalidade e, seus 
negócios cresceram exponencialmente. 
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ANEXO 1 - ENTREVISTA COM EMPRESÁRIOS ORIZÍCOLAS 

 

Esta entrevista faz parte da pesquisa sobre Líderes Produtores de Arroz na Região da 

Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul destinada ao estudo da Faculdade de Psicologia da 

Universidade Estatal de São Petesburgo. Todas as informações desta entrevista são anônimas 

e conservadas de modo confidencial. 

Nome:_______________________________________________________ 

Sobrenome:___________________________________________________ 

Idade: _______________________________________________________ 

Profissão:____________________________________________________ 

 

1.  Grau de instrução: 

( ) 1º Grau incompleto ( ) 2º Grau incompleto  

( ) 1º Grau completo    ( ) 2º Grau completo  

( ) superior incompleto ( ) superior completo ( ) pós-graduação 

 

2. Qual adulto teve maior influencia em sua infância? ______________ 

 

3. Quando estudava na escola elementar e média era: 

a) Melhor dos outros 

b) Nível médio  

c) Pior dos outro 

 

4. Estado civil: 

a) Casado 

b) Solteiro 

c) Separado 

d) Divorciado 

e) Viúvo 

f) Outro:__________________________________________________ 

 

5. Se é casado, com que idade se casou?_________________________ 

 

6. Onde foi morar quando casou? 
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a) Com seus pais 

b) Com os pais do cônjuge 

c) Autônomo 

 

7. Que classe econômica pertencia quando casou? 

a) Classe alta 

b) Classe média alta 

c) Classe media baixa 

d) Classe baixa 

 

8. Você está satisfeito com sua vida familiar? 

a) Sim, estou satisfeito 

b) Razoavelmente 

c) Não muito bem 

d) Não estou satisfeito 

e) Difícil de dizer 

 

9. Quantos hectares plantava quando iniciou o cultivo de  arroz? 

____________________________________________________________ 

 

10. O que o levou a plantar arroz? 

a) Herança de terra 

b) Vontade própria  

c) Influencia dos pais 

d) Não teve outra opção de trabalho 

e) Cresceu dentro da atividade 

f) Outra _______________________________________________________ 

 

11. Como começou financeiramente a atividade orizícola 

a) Recursos próprios 

b) Herança 

c) Financiamento de banco 

d) Ajuda dos pais 

e) Financiamento com terceiros 
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f) Outro __________________________________________________ 

 

12. Você considerava que tinha, na maioria, funcionários: 

a) Ótimos 

b) Bons 

c) Razoáveis  

d) Ruins 

 

13. Quando começou a plantar arroz suas principais amizades eram: 

a) Poucas e ligados ao seu trabalho 

b) Poucas sem ligação com seu trabalho  

c) Muitas e ligadas ao seu trabalho  

d) Muitas amizades sem ligação com seu trabalho  

 

14. Assinale os tipos de atividades que fazia fora do horário de trabalho quando iniciou as 

lavouras: 

a) Dedicava a família 

b) Jogava cartas 

c) Passava com amigos 

d) Dedicava a amante 

e) Dedicava-se a atividade artística 

f) Estudava 

g) Bebia 

h) Praticava esportes 

i) Assistia TV 

j) Pescava 

k) outros:__________________________________________________ 

 

15. Seus maquinários, quando começou eram a maioria: 

a) Novos  

b) Semi novos de ótimo estado de conservação 

c) Semi novos de bom estado de conservação 

d) Semi novos de péssimo estado de conservação 
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16. Quantos hectares planta hoje ? ______________________________ 

 

17. Que classe econômica pertence hoje? 

a) Classe alta 

b) Classe média alta 

c) Classe media baixa 

d) Classe baixa 

 

18. Seus maquinários, hoje são a maioria: 

a) Novos  

b) Semi novos de ótimo estado de conservação 

c) Semi novos de bom estado de conservação 

d) Semi novos de péssimo estado de conservação 

 

19. Hoje, suas principais amizades são: 

a) Poucas e ligados ao seu trabalho 

b) Poucas sem ligação com seu trabalho  

c) Muitas e ligadas ao seu trabalho  

d) Muitas amizades sem ligação com seu trabalho  

 

 

20. Assinale os tipos de atividades que hoje você mais pratica fora do horário de trabalho: 

a) Dedicação a família 

b) Jogo de cartas 

c) Passeio com amigos 

d) Dedicação com amante 

e) Dedicação a atividade artística 

f) Estudo 

g) Bebidas 

h) Pratica de esportes 

i) Assiste TV 

j) Pescaria 

k) outros:__________________________________________________ 
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21. Você considera hoje, na maioria, que seus funcionários são: 

a) Ótimos 

b) Bons 

c) Razoáveis  

d) Ruins 

 

22. Como se sente atualmente em relação a atividade? 

a) Feliz porque gosta do que faz e quer aumentar as lavouras 

b) Gosta do que faz mas não pretende aumentar lavouras 

c) Pretende continuar, mas não é o que gosta de fazer 

d) Não gosta do que faz e pretende mudar de atividade 

 

23. Nos últimos anos seu estado físico e sua saúde 

a) Estão estáveis em geral 

b) Pioraram um pouco 

c) Melhoraram um pouco 

 

24. Você sente que seu humor e sua vitalidade é: 

a) Melhor dos outros 

b) No mesmo nível 

c) Pior dos outros 

 

25. Que coisas você gostaria de mudar na sua vida?  

 

26. Quais são os obstáculos que lhe impedem de mudar alguma coisa na sua vida? 

 
27. Que coisas lhe dão mais prazer, hoje, na sua vida? 

 
28. No que você gosta de dedicar mais força e tempo? 
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ANEXO 2 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 25 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO A – “Que coisas você gostaria de mudar na sua vida.”  

 

GRUPO A 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

 

E 1 

No momento nada, estou conduzindo minha vida, para o rumo certo. 

E 2 Nada. 

E 3 Nada. 

E 4 Ser Coerente com os outros. 

E 5 Centralizar todas as coisas, mais próximas (uma lavoura perto da 

outra).  

E 6 Mais Juventude, para fazer as coisas sem dificuldades pela idade. 

E 7 Diminuir o Stress do dia a dia. 

E 8 Mudaria um pouco a maneira brusca de trabalhar.  

E 9 Mais tempo para Lazer. 

E 10 Ter tempo para mais atividades que gosto. 

E 11 Nada. 

E 12 Que tivesse uma maior vinculação com as atividades físicas. 

E 13 Mais lazer e passeios. 

E 14 Dedicar mais tempo a Recreação, Viajar e dar mais atenção a família. 

E 15 Tenho a intenção de mudar para melhor, minha saúde e finanças. 

E 16 Introduzir mais horas de lazer para alternar com o trabalho e pensar 

melhor. 

E 17 Ser mais calmo e menos agitado. 

E 18 Estou satisfeito com a minha Vida e com as minhas escolhas. 

E 19 Ter mais tempo para Lazer. 

E 20 Ter uma estabilidade econômica mais consistente e maior tempo para 

minhas atividades na lavoura  
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ANEXO 3 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 25 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO B – “Que coisas você gostaria de mudar na sua vida.”  

 

GRUPO B 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

E 21 Nada, estou feliz assim, mas gostaria de produzir mais no trabalho. 

E 22 Muitas sem nada especifico, mas com Paz. 

E 23 Formar uma Família. 

E 24 Continuaria implementando o projeto implantado no passado. 

E 25 Por enquanto nada. 

E 26 Melhorar o aproveitamento do meu tempo. 

E 27  

E 28 Mais tempo para mim. 

E 29 Ter mais coragem. 

E 30 Trabalhar com um pouco mais de folga financeira. 

E 31 Saber administrar as emoções. 

E 32 Que as coisas não são como gostaríamos que fosse e só depende de 

nós para mudarmos. 

E 33 Mais tranquilidade para fazer as coisas que gostamos. 

E 34 Nada. 

E 35 Que minha mulher não fosse tão ciumenta. 

E 36 Muitas coisas, mas depende de mim para mudar. 

E 37 Nada, vivendo simplesmente o hoje em harmonia. 

E 38 Manter as coisas como estão.  

E 39 Vida Profissional, dedicar mais tempo a família e amigos. 

E 40 Minha vida profissional. 
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ANEXO 4 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 26 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO A – “Quais são os obstáculos que lhe impedem de mudar alguma coisa na sua 

vida.” 

 

GRUPO A 

ENTREVISTADO RESPOSTAS 

E 1 Recursos Financeiros. 

E 2 Recursos Financeiros. 

E 3 Recursos Financeiros. 

E 4 Nada, minha vida segue no rumo certo das coisas. 

E 5 O tempo de realizá-las bem. 

E 6 A idade que não permite. 

E 7 Recursos Financeiros. 

E 8 Recursos Financeiros. 

E 9 Muitas tarefas, pois administro 3 empresas e faltam profissionais 

capacitados. 

E 10 A economia global. 

E 11 Não respondeu 

E 12 Não existem obstáculos e sim vontade de fazer e programar melhor. 

E 13 Muito trabalho. 

E 14 Dedicação ao Trabalho. 

E 15 Quanto à ascensão profissional, nada impede; Porém esta fica sujeita 

as condições de mercado; Falta pouca força de vontade para melhora 

física. 

E 16 Escravo da Rotina, faltando tomar as decisões. 

E 17 Falta de mais entusiasmo. 

E 18 Não pretendo mudar a minha vida. Espero poder continuar 

trabalhando e crescendo na atividade. 

E 19 As dificuldades do cotidiano. 

E 20 Pouco tempo disponível para afazeres particulares em função do 

cargo exercido no SICREDI. 
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ANEXO 5 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 26 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO B – “Quais são os obstáculos que lhe impedem de mudar alguma coisa na sua 

vida.” 

 

GRUPO B 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

E 21 Falta de Recursos Financeiros. 

E 22 Falta de Recursos Financeiros. 

E 23 Estar certo das coisas que quero fazer. 

E 24 Interferência econômica das instituições poderosas. 

E 25 Nada. 

E 26 Vontade de mudar. 

E 27 Não respondeu 

E 28 O sistema que vivemos, em função do trabalho, cultivo do arroz.  

E 29 Oportunidade no meio que vivemos para diversificação. 

E 30 Política Governamental. 

E 31 Falta de Recursos Financeiros. 

E 32 Falta de Recursos Financeiros. 

E 33 O sistema em que vivemos. 

E 34 Não tem, consigo vencer a todos com esforço. 

E 35 Falta de água. 

E 36 Medo que a família não consiga se unir. 

E 37 As dificuldades criadas pelas burocracias da vida, evitando o simples. 

E 38 Falta de Recursos Financeiros. 

E 39 Idade e falta de tempo, capital disponível para inicio de outra 

atividade. 

E 40 Falta de dinheiro 
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ANEXO 6 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 27 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO A – “Que coisas lhe dão mais prazer, hoje, na sua vida.” 

 

GRUPO A 

ENTREVISTADO RESPOSTAS 

E 1 A Família, esposa e casa. 

E 2 Minha Família. 

E 3 Trabalhar. 

E4 Família e Trabalho. 

E 5 Ficar com os filhos e esposa. 

E 6 Família, Cavalos e Caçada. 

E 7 Trabalho. 

E 8 Família e Trabalho. 

E 9 As Conquistas de meus filhos. 

E 10 Estar com quem gosto e em casa. 

E 11 A Família. 

E 12 Fazer o que faço. 

E 13 Pescar com Amigos. 

E 14 Ver a família saudável e uma máquina colhendo meu arroz. 

E 15 A família, enfatizando o convívio com os meus filhos. 

E 16 Trabalho, convivência com a família e leitura. 

E 17 A tranqüilidade. 

E 18 A família. 

E 19 A família. 

E 20 Família, Amigos, Viagens e trabalho na lavoura. 
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ANEXO 7 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 27 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO B – “Que coisas lhe dão mais prazer, hoje, na sua vida.” 

 

GRUPO B 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

E 21 O trabalho e a família. 

E 22 Meus filhos e mãe. 

E 23 Minha filha. 

E 24 Esporte e Trabalho. 

E 25 Trabalhar no que gosto. 

E 26 Minha família e esporte. 

E 27 Reuniões com amigos. 

E 28 Família e trabalho. 

E 29 Minha Vida e esporte. 

E 30 Estar em casa com a família e pescar.  

E 31 Meu filho. 

E 32 Minha casa. 

E 33 A família. 

E 34 A família e trabalho. 

E 35 Minha mulher e filho. 

E 36 Passear e estar com os filhos. 

E 37 Lazer com a família e trabalho. 

E 38 Cuidar da lavoura e família. 

E 39 Reunião com familiares e amigos. Projetos novos. 

E 40 A família  
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ANEXO 8 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 28 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO A – “No que gosta de dedicar mais força e tempo.” 

 

GRUPO A 

ENTREVISTADO RESPOSTAS 

E 1 Ao trabalho. 

E 2 Ao trabalho. 

E 3 A família. 

E 4 Ao trabalho. 

E 5 Ao trabalho. 

E 6 A fazer as coisas que gosto. 

E 7 Estudo sobre atividade profissional. 

E 8 Ao trabalho. 

E 9 Exercendo minha profissão como técnico agrícola. 

E 10 Ao trabalho e as coisas que acredito. 

E 11 Ao trabalho. 

E 12 A família e ao trabalho que faço. 

E 13 Ao trabalho. 

E 14 No trabalho e fazer uma lavoura quase perfeita. 

E 15 Lavoura e família. 

E 16 Ao trabalho. 

E 17 No trabalho. 

E 18 No trabalho e na família. 

E 19 No trabalho e na família. 

E 20 Ao trabalho. 
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ANEXO 9 – RESULTADO DAS RESPOTAS DA QUESTÃO 28 DA ENTREVISTA DO 

GRUPO B – “No que gosta de dedicar mais força e tempo.” 

 

GRUPO B 

ENTREVISTADO RESPOSTA 

E 21 Ao trabalho. 

E 22 Resolver meus problemas. 

E 23 Ao trabalho. 

E 24 Esporte e família. 

E 25 Ao trabalho e fazer academia. 

E 26 Ao trabalho e a família. 

E 27 Agropecuária. 

E 28 Ao trabalho. 

E 29 Ao trabalho. 

E 30 Ao trabalho. 

E 31 A família e meus pais. 

E 32 Ao trabalho. 

E 33 Ao trabalho. 

E 34 A família. 

E 35 Na pecuária. 

E 36 As minhas filhas. 

E 37 Naquilo que faço com amor, independente do que for. 

E 38 Na lavoura. 

E 39 Obras novas que ajudam na melhoria de minhas atividades 

profissionais e vida particular. 

E 40 Para a família  

 

 

 


