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Apenas lembrando, essa classificação busca apenas facilitar nosso entendimento e 

melhorar nosso atendimento ao produtor do agro familiar. 

Buscando estar atentos às necessidades de cada classificação de produtores, podemos 

identificar algumas características que vão nortear nossos encaminhamentos, são elas: 

1- Grupo de produtores __________________________.  
Em geral, sua produção ainda é bastante rudimentar, sendo que ele utiliza poucos insumos e 
mecanização. A produtividade é baixa, e os produtos são consumidos pelas famílias, ou podem 
virar alimento aos animais da propriedade, que tem objetivo de servirem de alimento à família.  
A comercialização de produtos ocorre em pequena quantidade, e a aplicação dos poucos 
recursos está voltada para adquirir bens e produtos que a propriedade não produz. 
 
A maior necessidade destes produtores está na parte _________________. Na grande 
maioria dos casos, isso pode representar uma importante oportunidade de melhoria, pois 
com poucas e acertadas alterações no processo produtivo, pode-se alterar de forma 
substancial sua produtividade, e assim melhorar a renda e a qualidade de vida dos 
membros de toda a família.  
 

Para apoiar este tipo de avanço devemos nos apoiar nas ARTEs, como a EMATER (por 
exemplo), que tem uma importante missão com esses produtores, que necessitam desse amparo 
técnico para poderem melhorar sua produtividade, renda e em consequência sua qualidade de 
vida.  Esses produtores geralmente utilizam muito pouco o crédito rural, uma vez que muitos 
estão vinculados a programas de assistencialismo, e precisam de um despertar produtivo, 
ampliando suas demandas e operações, que vão trazer a reboque a necessidade de 
financiamentos.  
OBS. _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2- Grupo de produtores __________________________. 
Estes produtores obtêm seu sustento da extração de algum produto da natureza. Cada região 
do Brasil tem suas características, mas podemos citar como exemplo a extração de castanhas, 
palmito, buriti, látex, carnaúba, pinhão, além dos peixes. Enfim, existe uma infinidade de outros 
produtos característicos de cada região do nosso imenso Brasil.  
A extração geralmente acontece da forma primária, ainda IMPRÓPRIA PARA CONSUMO ou 
para uso na indústria, e a grande maioria destes produtos necessitam passar por algum semi-
processamento, ou até mesmo a industrialização, para os produtos estejam aptos ao consumo 
ou utilização. Além disso, como os produtores estão no campo ou na floresta, distantes dos locais 
de uso e consumo, a logística e distribuição pode ser um desafio adicional. Nestes casos, 
geralmente observamos grandes atravessadores que captam o produto na origem, e o revendem 
nos pontos de consumo, e para isso ficam com grande parte do valor da cadeia. 
  
Temos uma importante oportunidade, pois caso consiga uma melhor organização em sua 
estrutura de produção, fazendo que seu produto chegue direto ao consumidor, certamente 
vai conseguir melhorar muito seus resultados econômicos.  

 
Observamos a necessidade de apoio ________________ e _______________, e de 
______________. Muitas oportunidades são ignoradas por este público que geralmente é 
desassistido, mas que tem grande potencial econômico e enorme impacto social.  
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3- Grupo de produtores ___________________________. 
 

Estes produtores são os mais diversificados do ponto de vista da oferta de produtos em suas 
propriedades. Estes são os produtores do agro familiar que mais estão conectados com seus 
clientes, vendendo em muitos casos seus produtos para supermercados, restaurantes, ou 
mesmo diretamente para o consumidor final.  
 

Essa característica de estar próximo e OUVINDO SEU CLIENTE, possibilita que faça 
rapidamente eventuais ajustes no processo para atender os pedidos, bem como a incorporação 
de inovações em sua produção, respondendo de forma dinâmica às demandas do consumidor.  
 

Trabalhar com diferentes produtos, em diferentes fases dos processos produtivos, ajustados ao 
clima e à demanda dos clientes, exige grande capacidade técnica, logística, comercial e de 
gestão. Para prosperar, é necessário competência, atitude e muito trabalho. 
 

Assim como os demais, este produtor tem carência de assistência ______________, pois já 
incorporou muita tecnologia em sua diversificada produção, que normalmente tem o ciclo 
produtivo mais curto. Perceba que ele faz várias safras de diferentes culturas ao longo do ano, e 
para isso necessita de grande quantidade de financiamentos durante o ano, mas também tem 
bom fluxo de caixa, com entradas regulares de recursos.  
 
Sempre preste muita atenção neste grupo de produtores, pois aqui há ótimas 
oportunidades para o sistema financeiro apoiá-lo, seja com ____________, com 
_________________ ou ainda com seguros e outros serviços de cobrança etc.  
 

Esses produtores trazem enorme impacto econômico na sociedade, pois geram a base de 
alimentos mais perecíveis em todas as cidades do Brasil, eles são numerosos e estão 
espalhados em todo o território nacional, mas, como nosso país é enorme e diversificado, sempre 
tem suas características bem regionalizadas. Esteja atento para apoiá-los em sua região de 
atuação. 
 
Agora faça uma relação dos produtos que tem sua produção no agro familiar de sua cidade: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Agora faça uma relação dos núcleos e regiões de produção destes produtos, inclusive 
relacionando os principais pontos onde poderá iniciar um estudo para futura prospecção destes 
produtores do agro familiar: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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4- Grupo dos produtores __________________________.  
 

Alguns não gostam de serem enquadrados como agricultura familiar porque essa informação 
pode atrapalhar suas negociações, mas eles têm todos os requisitos para isso. Entretanto eles 
diferem dos demais, pois produzem grandes culturas e/ou commodities, mas em uma escala 
pequena.  
 

Via de regra, estes pequenos produtores utilizam muita tecnologia em suas atividades e fazem 
uso constante de mecanização. Estes produtores são responsáveis por grande parcela da 
produção de soja, milho, trigo, leite, gado de corte, suínos, aves, café e uma infinidade de outras 
culturas, eles estão muito presentes principalmente nas regiões sul e sudeste do Brasil.  
 

Com essas características, de uso de tecnologias e mecanização, seus custos geralmente são 
elevados e necessitam muito de ______________ para tocar suas atividades. Como eles 
trabalham com grandes culturas, que têm seus ciclos determinados pelo clima, é necessário um 
bom entendimento desta dinâmica dentro das propriedades, como já detalhamos nas aulas sobre 
as grandes culturas. Reveja as aulas sobre o ciclo das culturas (soja, milho, trigo, arroz, leite, 
gado de corte), bem como o fluxo de caixa dos produtores que trabalham com estas culturas) 

 
Com este grupo de produtores podemos contribuir com sugestões de melhorias no 
processo de gestão. Com estes produtores, podemos identificar boas possibilidades de 
negócios, pois tem grande necessidade de _______________, ______________, seguro e 
outros serviços.  
 

Buscamos trazer algumas informações acerca das principais e MAIS FREQUENTES 

NECESSIDADES, porém sabemos são inúmeras as situações que podemos ajudar de forma 

decisiva o pequeno produtor, em alguns momentos com uma dica importante, outros ajudando 

na estratégia de médio prazo e outros ainda com produtos e serviços. 

Enfim, são diversas as possibilidades de contribuir com os produtores de sua carteira agro. 

Inclusive, liste abaixo quais foram as principais demandas de seus últimos atendimentos, e tente 

classificar o produtor conforme falamos anteriormente: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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