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Precisamos deixar claro duas situações relevantes: 
A- Não podemos colocar todos os produtores do agro familiar no mesmo “bolo”, mesmo que 
estejam em situações semelhantes, eles são únicos e cada um têm suas peculiaridades.  
B- Essa classificação a seguir, é fruto de nossas observações de cenários, elaborada pela equipe 
técnica da Escola Agro, com o simples objetivo de aumentar a assertividade dos atendimentos 
aos diferentes perfis do Agro Familiar. Nosso objetivo é proporcionar o entendimento adequado, 
para possa oferecer as soluções corretas para cada necessidade. 
 
Podemos subdividir os produtores do Agro familiar, em 4 grandes grupos, são eles.  
 

1- Produtores de ____________________________________  

 
É a forma como grande parte das pessoas enxergam os produtores familiares no Brasil.  
E quando olhamos com atenção, esses produtores têm algumas características:  

• Suas áreas são bem pequenas;  
• Utilizam pouca tecnologia no processo produtivo; 
• Usam pouca ou nenhuma mecanização; 
• Tem baixa produtividade em sua produção;  
• Consomem grande parte do que produzem, comercializando apenas o excedente, seja 

diretamente ao consumidor, ou para intermediários; 
• Produzem vários alimentos e/ou produtos que são consumidos na sua região; 
• A renda familiar destes produtores geralmente é baixa; 
• Utilizam pouco a cadeia produtiva do Agro a seu favor, inclusive tem pouco entendimento 

sobre cadeia produtiva; 
• Tem pouco acesso ao sistema financeiro, e utilizam muito pouco o crédito rural; 
• Normalmente não tem uma boa organização de documental nem boa gestão. 
• Estão cadastrados em projetos sociais voltados para o Agro.  

Podemos dizer que, muitos destes produtores são extremamente carentes de 
informação, organização e de recursos financeiros.   
 

2 – Produtores _________________________________________  
 
Os Produtores deste grupo, se caracterizam por ter a extração direta de produtos da natureza 
como meio de manter do seu sustento. Dentre as principais características, destacamos:  
 

• Podem explorar áreas maiores, porém de baixo valor; 
• Usam pouca tecnologia no processo de produção/extração;  
• Usam pouca ou nenhuma mecanização 
• Sua produtividade [e baixa  
• Vendem seus produtos aos consumidores em feiras, ou para intermediários;  
• A renda familiar destes produtores geralmente é muito baixa; 
• Utilizam pouco a cadeia produtiva do Agro a seu favor, inclusive tem pouco entendimento 

sobre cadeia produtiva; 
• Tem pouco acesso ao sistema financeiro, e utilizam muito pouco o crédito rural.   
• Normalmente estão cadastrados em projetos sociais, voltados para o Agro.  

Sua maior necessidade também é informação e conhecimento, pois muitos destes 
produtores também apresentam baixo grau de escolaridade.  
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  3- Produtores de _____________________________________ 
 
Esses produtores são responsáveis por grande parte da produção daquilo que consumimos 
todos os dias em nossas casas. Sim, são eles que produzem diversos itens que compramos na 
parte de hortifruti dos supermercados, das feiras e também fornecem vários itens para 
muitos restaurantes e lanchonetes do Brasil. Dentre as suas características, destacamos: 
 

• Suas áreas são médias a pequenas, mas de alto valor, seja pela fertilidade do solo, ou 
pela localização estratégica;  

• Utilizam tecnologias modernas em seu processo de produção; 
• Utilizam mecanização em seus processos de produção; 
• Sempre buscam altas produtividades, utilizando diferentes tecnologias; 
• Têm boa organização comercial e vendem seus produtos em feiras, Ceasas, mercados 

e restaurantes;  
• Têm conhecimento de logística e distribuição de produtos; 
• Sua renda familiar boa; 
• Utilizam muito a cadeia produtiva do Agro, tanto de insumos, quanto de comercialização;  
• Tem uma gestão mais estruturada e boa organização empresarial; 
• Tem grande acesso ao sistema financeiro e bastante necessidade de crédito rural.  

 
É este principal grupo de produtores que fazem o agro familiar rodar no Brasil, eles são 
fundamentais para o abastecimento de alimentos perecíveis das cidades, eles têm uma 
importância gigantesca para a economia brasileira.  
 
Esses produtores precisam muito de suporte, seja ele tecnológico, financeiro e de gestão 
estratégica, pois em geral tem grande produção em suas áreas, sendo que muitos utilizam 
culturas que geram ciclos produtivos rápidos, e com bom valor agregado.  
 

Agora, faça uma reflexão de como é a cadeia de fornecimento de hortifrutis e as feiras do seu 

município, e faça uma breve lista dos principais núcleos e regiões deste tipo de produção aí em 

seu município:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Agora, relacione alguns produtos que você acha que poderia começar um trabalho de estudo, 

análise e prospecção, buscando apoiar um importante grupo de produtores do agro familiar, além 

de ampliar, diversificar e qualificar sua base de associados da carteira do agro familiar: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

http://www.escolaagro.com.br/


ESQUEMA-RESUMO – Diferentes grupos produtores Agro Familiar   

Escola Agro – Conhecimento que gera resultados                             Material comp. ao Curso Agro Familiar  
www.escolaagro.com.br                                                                                 email: contato@escolaagro.com.br 

4- Produtores de ________________________________  
 
Esses produtores geralmente produzem duas a três culturas anuais, e são especializados e 
focados nestas atividades. Trabalham com grandes culturas e commodities, porém em pequenas 
áreas, que possibilitam entrarem nas características de agricultura familiar, mas impede um 
ganho de escala e limita seu poder de barganha quando independente.  
 

Estes produtores apresentam algumas características bem marcantes: 
 

• Suas áreas são médias, e muitos chegam no limite de 4 módulos fiscais.   
• Utilizam várias tecnologias em sua produção; 
• Utilizam muita mecanização; 
• Apresentam alta produtividade;   
• Vendem seus produtos para cooperativas, cerealistas e tradings; 
• Eles têm boa renda familiar;  
• Utilizam muito a cadeia produtiva do agro, tanto de insumos, quanto de comercialização.  
• Têm uma gestão estruturada e alguma organização, mas precisam avançar nestes 

pontos, pois atualmente isso é fundamental na operação dos negócios; 
• Têm acesso ao sistema financeiro, ou a revenda de insumos, e sempre têm necessidade 

de crédito rural. 

 

Os produtores deste grupo, geram muitas riquezas em suas regiões de atuação, pois atuam em 
uma cadeia produtiva longa, que movimenta bom volume de recursos em produtos e serviços no 
campo e na cidade.  

 
Se destacam neste grupo os produtores que produzem grandes culturas como soja, milho, trigo, 
leite, gado de corte, suínos, aves, café, algumas frutas, enfim, eles produzem em pequena 
escala, grandes culturas que são importantíssimas para o agro e a economia brasileira como um 
todo.  
 

Normalmente esse grupo de produtores precisa principalmente de suporte na gestão e no 
financeiro, pois já costumam ser bem assessorados na parte técnica e produtiva. Além 
disso, fazem uso do crédito rural, e devemos estar atentos neles.  
 

Agora, relacione alguns produtores que atuam neste segmento, mas que ainda não fazem parte 

de sua carteira de crédito, o que acha de começar um trabalho de estudo, análise e prospecção, 

buscando apoiar estes produtores do agro familiar desta lista abaixo:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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