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Descrição 

A agricultura brasileira apresentou crescimento significativo ao longo das últimas décadas 

devido à expansão da fronteira agrícola, ao uso de novos insumos e ao avanço tecnológico 

(BUSTOS; CAPRETTINI; PONTICELLI, 2016; RADA, 2013). Apesar desses avanços, o 

processo de crescimento da agricultura se deu de maneira desigual entre as regiões e entre 

diferentes produtores. 

A literatura de desenvolvimento rural indica que pequenos produtores são mais avessos ao 

risco e têm maiores dificuldades de acessar crédito rural, fazendo com que sejam menos 

propensos a adotar novas tecnologias e se inserir em cadeias produtivas (BARRETT, 1996; 

FEDER, 1980, 1985; TODARO; SMITH, 2012). Especificamente para o Brasil, são 

observadas dificuldades para o fortalecimento da agricultura familiar mesmo em um 

contexto de políticas públicas direcionadas para este seguimento. Por exemplo, diversos 

trabalhos identificaram que políticas de inserção de agricultores familiares, tais como o 

Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, não foram bem sucedidas, 

especialmente por não tratar das particularidades e da heterogeneidade dos pequenos 

produtores (CÉSAR; BATALHA, 2010, 2013; CÉSAR; BATALHA; ZOPELARI, 2013; 

WATANABE; BIJMAN; SLINGERLAND, 2012). 

Por outro lado, existe crescente número de estudos mostrando alternativas de 

desenvolvimento e inclusão produtiva da agricultura familiar. Resultados recentes têm 

mostrado experiências exitosas de aumento de eficiência e inclusão em cadeias produtivas 

tradicionais do agronegócio, mesmo em regiões mais pobres (WIGGINS, 2015). Outros 

têm apontado alternativas de inclusão produtiva com produtos e mercados diferenciados 

(VAN DER PLOEG et al., 2000). Experiências incluem a busca por nichos de mercado e 

mercados curtos (CAZELLA, 2015), a agroindustrialização cooperativa como forma de 

agregação de valor ao produto (WILKINSON, 2010), e a pluriatividade (SCHNEIDER, 



2013). Para a maior parte dos agricultores familiares brasileiros, no entanto, o mercado 

convencional (staple markets) é a única opção disponível (MEDINA et al., 2015). 

A agricultura familiar brasileira é caracterizada por grande diversidade em relação à 

inclusão produtiva e comercial. Existe um gradiente de agricultores entre dois extremos que 

incluem aqueles bastante integrados às cadeias produtivas e altamente produtivos e aqueles 

em situação de pobreza e marginais às cadeias do agronegócio nacional (ALVES; ROCHA, 

2010). Assim, mais do que uma agricultura ―bifronte‖, o Brasil tem uma agricultura 

essencialmente heterogênea (GUANZIROLI; DI SABBATO, 2014). 

Do que foi posto, faz-se necessária a aplicação de técnicas específicas para analisar a 

agricultura familiar e para alavancar a inclusão produtiva. Tais técnicas estariam 

relacionadas ao papel da administração rural como ferramenta de gestão profissional, ao 

processo de adoção de novas tecnologias na agricultura familiar e seus impactos 

econômicos e sociais e à inserção da agricultura familiar em cadeias produtivas. 

Do exposto, o presente projeto tem o objetivo geral de analisar o processo de inclusão 

produtiva da agricultura familiar no Brasil. Especificamente, pretende-se: a) avaliar o 

potencial de técnicas de administração rural na gestão profissional da agricultura familiar; 

b) analisar o processo de adoção de tecnologias no contexto da agricultura familiar; c) 

medir os impactos econômicos e sociais da adoção de tecnologias na agricultura familiar; 

d) avaliar as dimensões de produtividade da agricultura familiar; e) identificar os entraves e 

as soluções encontradas para a inserção da agricultura familiar em cadeias produtivas; f) 

analisar as possibilidades e restrições para a inclusão produtiva em mercados 

diferenciados/alternativos; e, g) avaliar o potencial do processamento de matérias-primas 

por parte de agricultores familiares para a agregação de valor e inserção comercial. 

Tais objetivos serão alcançados por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas, usando o 

arcabouço teórico do desenvolvimento rural microfundamentado (viés econômico) e/ou 

sociológico. Os objetivos serão alocados em projetos no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Agronegócio, em que os delineamentos teóricos e metodológicos serão mais 

detalhados. 

Os projetos individuais em andamento que estão vinculados a este projeto estruturante são: 

Tamanho de Propriedade de Propriedade e Padrão do Uso da Terra na Amazônia Legal; 



Inserção de Produtores Familiares de Mamona no Programa Brasileiro de Biodiesel (Em 

elaboração); Estudo da Cadeia Produtiva de Leite em Goiás; Participação dos Agricultores 

Familiares Goianos na Fruticultura; Caracterização e Valorização com o Processo de 

Extrusão do Amido de Mandioca e seus Resíduos Obtidos a partir da Agricultura Familiar 

no Estado de Goiás; Agro Centro-Oeste Familiar e, Desenvolvimento de Bebidas Lácteas 

Fermentadas, Saborizadas com Frutos do Cerrado e Enriquecidas com Farinha da Casca do 

Maracujá. 

Entende-se que a agricultura familiar é um tema transversal e, portanto, o presente projeto 

agregará conhecimentos de diversas áreas, quais sejam: Economia, Administração, 

Sociologia, Ciências Agrárias e Ciência e Tecnologia de Alimentos. Nesse sentido, a 

interdisciplinaridade é central neste projeto por abarcar conhecimentos diversos e 

complementares. O professor Gabriel da Silva Medina trará conhecimentos de Sociologia e 

Administração, a professora Graciella Corcioli trará conhecimentos de Sociologia e 

Ciências Agrárias, o professor Marcelo Dias Paes Ferreira trará conhecimentos na área de 

Economia e Administração e o professor Márcio Caliari trará conhecimentos na área de 

Ciência e Tecnologia de Alimentos. Tais conhecimentos serão debatidos em disciplinas 

optativas do programa com enfoque na agricultura familiar. 
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