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A resposta para essa pergunta do cabeçalho pode ser controversa e complexa, pois em alguns 
momentos o produtor do agro familiar segue alguns padrões, mas em outros momentos não. E, 
talvez a melhor resposta seja: O padrão é não um padrão. Essa característica é recorrente e VAI 
DEMANDAR MUITA ATENÇÃO de sua parte. 
 

Anteriormente agrupamos os produtores do agro familiar em 4 grupos, de acordo com várias 
características, mas sem considerar as culturas. Nos outros cursos da Escola Agro, sempre 
dividimos os estudos por culturas, pois existia um padrão em cada uma delas, sendo fundamental 
seu entendimento para atuar junto ao produtor de cada cultura.  
 

Já para o Agro familiar isso muda, sendo necessário um ajuste na metodologia de análise, pois 
podemos ter muita dificuldade em associar e classificar por cultura. Vamos a um exemplo para 
ficar mais claro.  
 

Primeiro caso: um produtor de leite que possui três vacas para criar um terneiro ou bezerro, e 
que utiliza o leite para consumo da família, e o que sobra usam para fazer queijo, também para 
a família consumir no café da manhã.  O produtor possui outras atividades na propriedade, mas 
todas com características semelhantes com a do leite, ou seja, voltadas para o consumo da 
família. 1- Essas características são de um produtor _______________________________ 

 
 

O segundo, é um produtor de leite que possui 10 vacas, que tem uma pequena agroindústria, 
muitas vezes informal, que vende leite e queijo na feira e entrega a domicílio na vizinhança de 
sua cidade. Ele se caracteriza por estar ativo nas feiras e, além do leite, produz outros produtos 
como frutas, verduras e legumes para vender junto com o leite e o queijo.     
2 - Essas características são de um produtor _____________________________________ 

 
 

O terceiro, é um produtor com 40 vacas, que têm alta produtividade, entrega sua produção para 
a cooperativa ou para o laticínio da sua cidade, e devido a elevada carga de trabalho, tem um 
funcionário e necessita adquirir muitos insumos e serviços para fazer sua produção. O leite é a 
principal atividade da propriedade, mas além dela, ele produz soja no verão, que melhora 
significativamente sua receita anual.  
3 - Essas características são de um produtor _____________________________________ 

 
Analisando esses três exemplos, você acha que podemos tratá-los da mesma forma, 
considerando que todos produzem leite?  
 

Com certeza, NÃO! Não podemos colocar todos no mesmo saco, por mais que todos produzam 
leite, há uma enorme diferença entre eles, e devemos ajustar nossa abordagem, nossas ações 
e principalmente nossas expectativas para cada um deles.  
Essa forma diferente de olhar o Agro familiar é FUNDAMENTAL para você compreender as 
necessidades e atender bem e melhor os produtores do Agro Familiar. 
Perceba que utilizando esta classificação informal, fica mais fácil identificar os grupos dos 
produtores e suas atividades, indo mais facilmente para a sua real necessidade.  
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Mas, um produtor do agro familiar pode se enquadrar mais de um grupo, dependendo da 
atividade em questão, ou seja, ele pode ser um produtor de leite com boa escala, e estar no 
grupo de produtores de _______________. E ao mesmo tempo, pode criar galinhas caipiras para 
produção de ovos, e nesta cultura ele atua como feirante, ou abastecendo os mercados da sua 
região. Assim, para a atividade de produção de ovos ele é considerado um produtor do grupo 
dos ________________________. E para completar, ele produz mandioca, batata doce e 
melancia, exclusivamente para consumo da família. Nestas culturas ele é considerado um 
produtor de __________________. 
 

Ou seja, dependendo da forma como o produtor explora a cultura, podemos enquadrá-lo em 
grupos diferentes.    
 

Para o setor financeiro, os olhares sempre devem estar nas culturas em que o produtor 
explora comercialmente, como do grupo de ________________________ e ____________ 
___________________, que são as que mais necessitam de custeio e investimentos, e 
também são as atividades que geram  receita para a sua família, e que vão definir sua 
capacidade de pagamento.  
 

Fechando essa aula, e para fixar os pontos mais relevantes, vamos revisar alguns pontos: 
1- Devemos classificar o agro familiar por grupos de ____________ e não por __________; 
2- A forma como ele explora as culturas, define o grupo em que ele se enquadra; 
3- Um mesmo produtor pode ser classificado em vários grupos diferentes, conforme explora cada 
uma das suas atividades.  
4- O setor financeiro tem maiores oportunidades nos produtores que exploram culturas nos 
grupos de ______________________, e produtores que trabalham com _________________.  
 

Agora reflita sobre sua região de atuação e anote os principais polos de produção, e como 

podemos classificar os produtores das principais culturas que são trabalhadas em sua região: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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