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Resumo 

A comercialização é uma importante estratégia de desenvolvimento rural, mas processos 

competitivos de mercado e restrições de acesso a recursos sociais e materiais identificados a 

partir dos capitais natural, financeiro, humano e social dificultam a comercialização da 

produção no âmbito da agricultura familiar. Também é importante considerar que ação 

empreendedora de agricultores se vincula ao uso desses capitais à medida que pode viabilizar 

melhores resultados. Nesse contexto, esta tese buscou mensurar e descrever a contribuição dos 

capitais natural, financeiro, humano, social e da competência empreendedora à comercialização 

da produção de agricultores familiares no Distrito Federal. A pesquisa foi realizada em 11 

assentamentos do Distrito Federal e envolveu um universo de 503 famílias assentadas. No 

capítulo 1, o objetivo foi descrever os perfis produtivos e comerciais de agricultores familiares 

comparando-os em função dos capitais natural, financeiro, humano e social. Para tal, foram 

obtidas respostas de 156 assentados e, na análise dos dados, utilizou-se a técnica de cluster, 

estatística descritiva e comparação entre grupos (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

Constatou-se que nos grupos em que há maior nível de comercialização (feiras, mercados 

institucionais e CSA) também há melhores níveis de capitais. No capítulo 2, mensurou-se a 

relação dos capitais (meios de vida), de maneira isolada e combinada, com a comercialização. 

Identificou-se que meios de vida influenciam na comercialização, sendo os capitais humano e 

social os que mais contribuem para a comercialização. Já no capítulo 3, o objetivo foi mensurar 

o efeito mediador de competência empreendedora na relação entre capitais (meios de vida) e 

comercialização. Os resultados mostraram que a competência empreendedora exerce mediação 

total na relação entre meios de vida e comercialização. Nos capítulos 2 e 3, a amostra restringiu-

se aos agricultores participantes da pesquisa apresentada no capítulo 1, mas somente aqueles 

que comercializam pelo menos parte da produção, e envolveu 125 agricultores. Em ambos foi 

empregada a técnica de modelagem de equações estruturais (Partial Least Squares Structural 

Equation Modeling - PLS-SEM). Por fim, no capítulo 4, empreendeu-se esforço para explicar 

como os capitais e a competência empreendedora contribuem para que agricultores familiares 

superem a comercialização de apenas parte da produção e orientem sua produção para os 

mercados. As análises foram realizadas por meio de Análise Comparativa Qualitativa (QCA) e 

análise de conteúdo. Identificou-se que a orientação para o mercado é associada ao uso de 

irrigação e de máquinas e equipamentos poupadores de mão de obra, à participação frequente 

em treinamentos e à incorporação de produtos e processos inovadores utilizados por vizinhos. 

Além disso, o alcance dessa condição exige que agricultores tenham a iniciativa de buscar novas 

formas de produção e de comercialização e de constituir parceria com vizinhos. Esses resultados 

indicam que as estratégias de apoio à agricultura familiar não podem ser enfocadas em apenas 

um recurso. Ademais, é preciso que os recursos sejam orientados à reconversão produtiva 

baseada em produtos que apresentem algum tipo de diferenciação, especialmente aquelas 

vinculadas à qualidade e à identidade como produto saudável. 

Palavras-chave: meios de vida, competência empreendedora, superação da produção de 

subsistência, acesso a mercados, canais curtos de comercialização. 



 

 

Abstract 

The commercialization of production is an important rural development strategy, however, 

competitive market processes plus the access restrictions to social and material resources 

identified from natural, financial, human and social capital, make it difficult for family farmers. 

It's also important to understand that the entrepreneurial action of farmers is linked to the use 

of these capitals as it might enable better results. In this context, this thesis sought to measure 

and report the contribution of natural, financial, human and social capital and the 

entrepreneurial competence in family farmers’ commercialization of production. This research 

was carried out in 11 agrarian settlements in Distrito Federal (Brazil) and involved a universe 

of 503 settlers. In chapter 1, the aim was to describe the families’ commercial and productive 

profiles by comparing them in terms of natural, financial, human and social capital. In order to 

do so, 156 settlers were interviewed. The data analysis used the cluster technique, descriptive 

statistics and comparison between groups (non-parametric Kruskal-Wallis test). It was found 

that in groups with higher levels of commercialization (through farmer’s markets, institutional 

markets and Community Supported Agriculture) there are also better capital levels. In chapter 

2, the relationship between capitals (as means of livelihood) and commercialization was 

measured in both isolated and combined ways. As a result, the researcher was able to identify 

that the means of livelihood influence commercialization and that human and social capital are 

the ones that most contribute to sales. In chapter 3, the aim was to measure the effect of 

entrepreneurial competence as a mediator in the relationship between capital (livelihood) and 

commercialization. The results showed that entrepreneurial competence exerts total mediation 

in the relationship between livelihood and commercialization.  In chapters 2 and 3, the research 

sample was restricted to only 125 farmers, who had both been interviewed in the research 

previously presented in chapter 1 and whose production had been at least partially 

commercialized. In both, the equation modeling technique was used (Partial Least Squares 

Structural Equation Modeling - PLS-SEM). Ultimately, in chapter 4, the focus was to explain 

how capitals and entrepreneurial competence help family farmers overcome the 

commercialization of only part of the production and direct their production towards the 

markets.  The analyses were performed using Qualitative Comparative Analysis (QCA) and 

content analysis.  It was identified that the commercialization orientation is associated with the 

use of irrigation, machinery and equipment with no manual labour involved plus the frequent 

participation in training and the incorporation of innovative products and processes used by 

neighbors. In addition, the achievement of this condition requires that farmers take the initiative 

to seek new forms of production and commercialization and form partnerships with their 

neighbors. These results indicate that the strategies to support family farming cannot be focused 

on just one type of resource. Furthermore, resources must be directed towards productive 

reconversion focused on products that present some type of differentiation, especially those 

linked to quality and identification as a healthy product. 

Keywords: livelihood, entrepreneurial competence, overcoming subsistence production, access 

to markets, short food supply chains. 
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1 Introdução geral 

A comercialização da produção de agricultores familiares proporciona uma geração de 

trabalho e eleva o nível e a circulação da renda, beneficiando a família e a comunidade na qual 

estão inseridos (Matthys et al., 2021; Ogutu & Qaim, 2019; Mutabazi et al., 2013; Von Braun 

& Kennedy, 1994). Essa constatação respalda a perspectiva de que a melhoria das condições de 

vida de agricultores familiares e o alcance do desenvolvimento rural passam pela aproximação 

desses agricultores com os mercados (Schneider, 2016; Escobal et al., 2015; Abramovay, 2012). 

No entanto, esse caminho é difícil de ser percorrido, especialmente por assentados da reforma 

agrária, haja vista suas dificuldades relacionadas à falta de experiência produtiva e de 

organização coletiva (Sabourin, 2008) e à elevada dependência de ações governamentais (Leite 

et al., 2004; Sparovek, 2003). 

O processo de integração de agricultores familiares aos mercados pressupõe a 

reconfiguração no uso dos recursos disponíveis (Ploeg et al., 2000), uma vez que a 

disponibilidade, o acesso e o uso de recursos determinam as formas de sobrevivência de 

pequenos agricultores (Bebbington, 1999; Krantz, 2001; Ellis & Freeman, 2004). Conforme 

preconiza a Abordagem dos Meios de Vida (Livelihoods Approach) (Scoones, 2009, 1998; 

Carney, 2003), esses recursos aqui são entendidos em termos de capital natural, capital 

financeiro, capital humano e capital social. Essa abordagem ou ferramenta de análise é utilizada 

por pesquisadores e agências de desenvolvimento para explicação de como agricultores lidam 

com restrições nas esferas econômica, social, ambiental etc. Deste modo, enquadra-se no 

contexto analítico de promoção do desenvolvimento por meio da utilização de recursos 

(capitais) sociais e materiais acessíveis às pessoas em situação de pobreza.  

Mas o problema não está apenas no acesso a recursos, envolve também as formas como 

eles são utilizados, pois essas condições são fundamentais ao alcance dos resultados 

pretendidos. Um fator atenuante desses problemas é a capacidade de os agricultores familiares 

elaborarem estratégias de sobrevivência, ainda que não alinhadas aos padrões estabelecidos à 

integração aos mercados (Schneider & Niederle, 2010). Insere-se nesse contexto a capacidade 

de agência dos agricultores, que ganha notoriedade pelo seu potencial para mobilização e/ou 

readequação dos capitais (Perondi & Schneider, 2012). Tal capacidade revela-se em iniciativas 

vinculadas à competência empreendedora, constituída de ações voltadas à mobilização de 

pessoas e de recursos físicos e financeiros (Ataei et al., 2020; Feuerschütte et al., 2012; Zampier 

et al., 2012). 
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Ocorre que a agricultura familiar brasileira é diversa e heterogênea (Schneider & Cassol, 

2014; Guanziroli et al., 2012), não sendo possível estabelecer a princípio quais capitais e quais 

componentes da competência empreendedora são mais adequados à integração aos mercados, 

tendo em vista que isso depende do contexto e dos objetivos dos agricultores (Bebbington, 

1999). A literatura sobre os mercados modernos, por exemplo, destaca o papel do capital 

financeiro e do capital humano (Souza et al., 2020; Gasques et al., 2017; Navarro, 2016), 

enquanto o campo teórico que analisa o novo desenvolvimento rural enfatiza, notadamente, o 

capital social (Miloni & Ventura, 2016; Ploeg, 2016; Niederle & Wesz Junior, 2018). 

Neste trabalho, entende-se a comercialização da produção de agricultores familiares 

como processo de superação da produção de subsistência em favor da produção orientada por 

aspectos comerciais (Carletto et al., 2017; Ogutu & Qaim, 2019; Von Braun & Kennedy, 1994). 

A comercialização da produção, portanto, constitui-se como caminho à geração de renda 

monetária em oposição à produção de subsistência caracterizada por atividades e relações de 

trabalho não assalariadas, pela utilização de reduzido nível técnico e pela reprodução dos níveis 

de pobreza no meio rural (Delgado, 2004). Nessa perspectiva, a comercialização se insere no 

debate acerca das estratégias de inclusão produtiva (Niederle, 2017) mais adequadas aos 

agricultores familiares, especialmente os assentados da reforma agrária. Cabe ressaltar que a 

política atual de reforma agrária aponta para a “independência” dos assentados, haja vista a 

predominância de ações voltadas à titulação das terras em detrimento da distribuição de lotes 

aos “sem terra”. O argumento dessa política é que a titulação da terra oferece condições para 

que os agricultores acessem, por meios próprios, os capitais necessários à viabilização da sua 

atividade. Essa orientação coaduna com a redução da participação do Estado no fomento à 

produção agrícola. 

Acontece que a reforma agrária é uma política de inclusão social e econômica, cujos 

resultados, especialmente na esfera produtiva, ainda não foram devidamente dimensionados 

(Leite et al., 2004; Sparovek, 2003). Seus beneficiários enquadram-se no conjunto da população 

inserido no contexto de pobreza (Barone & Botta, 2017) e são inexperientes em práticas 

produtivas, em organização coletiva e em gestão (Sabourin, 2008), o que impõe dificuldades 

frente às exigências dos mercados (Mattei, 2016). Ademais, a carência de infraestrutura (Leite 

et al., 2004) e a ausência de políticas voltadas ao desenvolvimento técnico produtivo 

(Bergamasco, 1997) dificultam a implementação de processos produtivos e comerciais 

orientados pela lógica dos mercados. 
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No âmbito da reforma agrária, análises acerca de comercialização podem contribuir para 

a elucidação de efeitos práticos dessa política pública, que tem por objetivo, além da 

distribuição de terras, a elevação da produção e da produtividade agrícola, de modo a permitir 

maior oferta de alimentos à população. Não obstante as críticas em relação à implementação da 

reforma agrária no Brasil, a ausência de comercialização indica, por um lado, fracasso dessa 

política e, por outro lado, incompatibilidade entre argumentos reivindicativos e a prática 

daqueles que foram assentados. 

À vista disso e considerando-se a necessidade de otimizar esforços voltados ao 

desenvolvimento rural a partir de aspectos que se mostrem efetivos à comercialização da 

produção de agricultores familiares assentados da reforma agrária, delineia-se a seguinte 

questão de pesquisa: 

Qual é a relação entre recursos (formados por capitais natural, financeiro, humano e 

social), competência empreendedora e comercialização? 

 

1.1 Objetivos 

A partir do problema de pesquisa, foram definidos o objetivo geral e os específicos da 

pesquisa. 

Objetivo geral  

Descrever a relação dos capitais natural, financeiro, humano, social e da competência 

empreendedora com a comercialização da produção de agricultores familiares assentados da 

reforma agrária. 

Objetivos específicos 

1. Descrever os perfis produtivos e comerciais de agricultores familiares comparando-os em 

função dos capitais natural, financeiro, humano e social. 

2. Mensurar a relação dos capitais natural, financeiro, humano e social, de maneira isolada e 

combinada, com a comercialização da produção de agricultores familiares. 

3. Mensurar o efeito mediador de competência empreendedora na relação entre os capitais 

(natural, financeiro, humano e social) e a comercialização da produção de agricultores 

familiares. 
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4. Explicar como os capitais e a competência empreendedora contribuem para que agricultores 

familiares superem a comercialização parcial e orientem sua produção para os mercados. 

Esta tese foi elaborada no formato de artigos, os quais foram construídos a partir de cada 

objetivo específico. Desse modo, foram realizadas análises específicas e apoiadas em distintas 

abordagens metodológicas. No capítulo 1, buscou-se identificar os perfis produtivos dos 

assentados e compará-los a partir dos capitais. No capítulo 2, foi mensurada a relação entre os 

capitais e a comercialização, e no capítulo 3 verificou-se o efeito mediador da competência 

empreendedora nessa relação. O capítulo 4 enfoca as especificidades dos capitais e da 

competência empreendedora voltadas à consolidação da comercialização. Na seção discussão 

geral, foi envidado esforço no sentido de articular os principais achados da pesquisa. Por fim, 

a conclusão geral é apresentada na última seção. 
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2 Metodologia 

 

2.1 Recorte espacial da pesquisa 

A delimitação da pesquisa no Distrito Federal foi estabelecida em função de dois 

condicionantes. O primeiro vincula-se às características geográficas e socioeconômicas dessa 

unidade federativa brasileira. O segundo diz respeito ao acesso deste pesquisador aos 

agricultores assentados, facilitado devido à articulação junto à Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater/DF) e às lideranças dos assentamentos. Esse 

aspecto mostrou-se fundamental na medida em que a localização e o acesso se revelaram 

desafiadores, tendo em vista o fato de que os entrevistados foram definidos por sorteio, o que 

gerou elevada dispersão da amostra. 

O Distrito Federal é a menor unidade federativa do país ocupando apenas 0,06% do 

território nacional. Em 2020 sua população foi estimada em 3.055.149 habitantes, cujo 

rendimento nominal mensal domiciliar per capita girou em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) (IBGE, 2020a). Essa elevada densidade populacional concentrada em centros 

urbanos somada à elevada renda conferem ao Distrito Federal (Figura 1) a condição de mercado 

consumidor pujante. Além disso, a predominância da renda oriunda de atividades vinculadas 

ao Estado proporciona estabilidade no padrão de consumo da população. Em outros termos, as 

características socioeconômicas do Distrito Federal e a boa infraestrutura de comercialização 

tornam essa unidade federativa um espaço com elevado potencial para o desenvolvimento da 

produção agropecuária, independentemente da atividade ou do volume de produção. 
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Figura 1: Localização dos assentamentos no Distrito Federal. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Mas o Distrito Federal também chama atenção pelo seu histórico de organização 

fundiária e perfil produtivo. Se inicialmente sua organização produtiva tinha como propósito 

criar condições para a produção de alimentos, hoje em dia a atividade agropecuária 

predominante vincula-se à produção de commodities para exportação (CODEPLAN, 2015; 

IBGE, 2020b). Nota-se, portanto, incompatibilidade entre a produção agropecuária e o mercado 

interno, situação que pode ser vista como oportunidade para a produção familiar. 

 

2.2 Universo e amostra de pesquisa 

No Distrito Federal, os assentamentos foram criados pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária (PNRA) e pelo Programa de Assentamentos de Trabalhadores Rurais (Prat), 

vinculados ao governo federal e ao governo do Distrito Federal, respectivamente. Os dados 

disponibilizados (INCRA, 2020) apontam a existência de quatro Projetos de Assentamentos 

(PA) vinculados ao PNRA e dezessete identificados como projetos estaduais. No entanto, 

segundo a Emater/DF, apenas sete assentamentos são vinculados ao Prat. Essa inconsistência 



 

21 
 

deve-se ao fato de que dez dos assentamentos associados ao governo do Distrito Federal são 

anteriores ao Prat e não se configuram como assentamentos de reforma agrária, tampouco são 

reconhecidos como tal. Em grande medida, esses assentamentos apresentam características 

relacionadas à realocação de moradores urbanos, sendo identificados atualmente como núcleos 

rurais. Cabe esclarecer que no Assentamento Três Conquistas, apesar de mudanças na posse 

dos lotes e do perfil da maioria dos produtores, ainda há remanescentes do grupo de 

beneficiários originais. Em virtude disso, esse assentamento foi inserido na pesquisa. O 

universo de pesquisa envolveu 503 assentados vinculados a onze assentamentos (Tabela 1), 

sendo sete do PNRA e quatro do Prat, incluindo-se o Assentamento Três Conquistas. 

Tabela 1 

Assentamentos e famílias assentadas que compuseram a pesquisa 

 

Ordem Assentamento Famílias assentadas 

1 Contagem 47 

2 Márcia Cordeiro 69 

3 Oziel Alves 161 

4 Pequeno Willian 20 

5 01 de Julho 60 

6 15 de Agosto 54 

7 Estrela da Lua 7 

8 Patrícia e Aparecida 24 

9 Nova Camapuã 19 

10 Santarém 22 

11 Três Conquistas 20 

TOTAL 503 

Nota. Fonte: Incra e Emater/DF. 

A opção pela elaboração de artigos independentes exigiu estratégias distintas para 

definição da amostra. Para o primeiro capítulo, foram entrevistados 156 assentados, o que 

corresponde a uma amostra aleatória com 90% de confiabilidade e margem de erro de 5%. Nos 

capítulos 2 e 3, a amostra restringiu-se aos agricultores participantes da pesquisa apresentada 

no capítulo 1, mas somente aqueles que comercializam pelo menos parte da produção e 

envolveu 125 agricultores. Essa nova amostra tem poder estatístico de 90%, calculado pelo 

software GPower [F-test; Linear multiple regression: Fixed model, R² increase; Effect size (f²) 

= 0.15; α = 0,05; Statistical power (1 – β = 0,90)]. No capítulo 4, por ser de natureza qualitativa, 

a amostra não implicou seleção aleatória. Em função disso, foram identificados 14 casos 

paradigmáticos, haja vista essa estratégia ser adequada para definição de amostras em estudos 

comparativos (Liñan, 2008). 
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2.3 Levantamento dos dados 

Os dados concernentes aos três primeiros capítulos foram coletados por meio do mesmo 

formulário de pesquisa, o qual foi dividido em três partes. A primeira constitui-se de questões 

referentes à caracterização da produção e da comercialização. A segunda é composta de 

afirmativas cujas respostas foram coletadas por meio de escala Likert de cinco pontos, sendo: 

1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo; 3 - Não discordo nem concordo; 4 - Concordo; 5 - 

Concordo totalmente.  

A validação qualitativa do instrumento de pesquisa foi realizada por dois professores do 

Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (PPGAgro) da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), um do Programa de Pós-Graduação em Agronegócio (Propaga) da Universidade de 

Brasília (UnB) e uma professora mestra em Agronegócio e doutoranda em desenvolvimento 

sustentável (CDS/UnB). Um formulário eletrônico foi enviado para os juízes com opções de 

respostas na seguinte escala: 1 - Inadequado; 2 - Pouco adequado; 3 - Adequado; 4 - Bem 

adequado; 5 - Adequação perfeita. Para realizar o julgamento, os juízes consideraram os 

seguintes critérios: adequação teórica/conceitual, clareza do enunciado, aplicabilidade ao 

contexto de estudo.  

Ainda nesta etapa foram estabelecidos scores (média simples) para as respostas dos 

especialistas e apenas os itens com scores classificados como muito bons (70 a 89%) e excelente 

(90 a 100%) foram mantidos no questionário. As sugestões dos juízes consideradas pertinentes 

foram incorporadas ao instrumento de pesquisa. Após adequação do formulário, foi realizado 

pré-teste a partir de amostra por conveniência, em que  15 respostas de agricultores familiares 

assentados da reforma agrária foram obtidas. O julgamento dos especialistas e o pré-teste 

correspondem à validade de face e de conteúdo (Costa, 2011). A versão final do formulário 

contemplou 11 construtos e 66 variáveis observadas (itens de mensuração), além das questões 

voltadas à caracterização (parte um) e à renda (parte três). 

O levantamento de dados para os três primeiros capítulos ocorreu entre os meses de 

novembro de 2019 e fevereiro de 2020, a partir de visita às residências (lotes) dos assentados. 

Como não houve agendamento prévio, em algumas situações, foi necessário refazer os sorteios 

à medida que as pessoas sorteadas e/ou seus familiares não eram encontrados. Nesses casos, 

ocorria a substituição dos não encontrados mediante a realização de novos sorteios. Além dos 

assentados, foram aceitos como respondentes os respectivos cônjuges e familiares que 

estivessem envolvidos na produção e/ou na comercialização, desde que tivessem conhecimento 
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da operacionalização dessas atividades. No quarto capítulo, a coleta de dados ocorreu entre os 

meses de fevereiro e abril de 2021 por meio de formulários e de entrevistas semiestruturadas. 

 

2.4 Análise dos dados 

As técnicas de análise de dados foram definidas em função dos objetivos de pesquisa e 

a abordagem foi quantitativa, exceto para o quarto capítulo, no qual se empregou a abordagem 

comparativa e análise de conteúdo. No primeiro capítulo, foi utilizada a técnica de cluster, 

estatística descritiva e comparação entre grupos (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). Nos 

dois capítulos seguintes, foram empregadas técnicas adequadas para estudos cujos dados não 

possuem distribuição normal multivariada (Ringle et al., 2014). As relações entre capitais 

(natural, financeiro, humano e social), competência empreendedora e comercialização foram 

mensuradas por meio de modelagem de equações estruturais (Partial Least Squares Structural 

Equation Modeling - PLS-SEM), utilizando-se o software SmartPLS 3. No quarto capítulo, as 

análises foram realizadas por meio de Análise Comparativa Qualitativa (QCA) e Análise de 

Conteúdo. A Tabela 2 sintetiza parte dos aspectos descritos. 

Tabela 2 

Resumo da metodologia de pesquisa utilizada na elaboração da tese 

 
Capítulo Objetivo Abordagem Técnicas 

1 - Produção e 

comercialização dos 

assentados do DF 

Descrever os perfis produtivos e 

comerciais de agricultores familiares 

comparando-os em função dos capitais 

natural, financeiro, humano e social. 

Quantitativa 

Análise de cluster, 

estatística descritiva e 

comparação entre 

grupos (Kruskal-

wallis). 

2 - A importância dos 

meios de vida para a 

comercialização dos 

AF assentados da RA 

Mensurar a relação dos capitais natural, 

financeiro, humano e social, de maneira 

isolada e combinada, com a 

comercialização da produção de 

agricultores familiares. 

Quantitativa Equações estruturais. 

3 - A importância da 

competência 

empreendedora para a 

comercialização dos 

AF assentados da RA 

Mensurar o efeito mediador de 

competência empreendedora na relação 

entre os capitais (natural, financeiro, 

humano e social) e a comercialização da 

produção de agricultores familiares. 

Quantitativa Equações estruturais. 

4 - Análise acerca de 

como os recursos 

disponíveis são 

operacionalizados por 

agricultores familiares 

para elevação dos 

níveis de 

comercialização 
 

Explicar como os capitais e a competência 

empreendedora contribuem para que 

agricultores familiares superem a 

comercialização parcial e orientem sua 

produção para os mercados. 

 

Qualitativa 

 

Análise Comparativa 

Qualitativa (QCA) e 

análise de conteúdo 

Nota. Fonte: elaborado pelo autor. 
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As análises quantitativas utilizadas nos três primeiros capítulos foram determinantes 

para a definição do problema de pesquisa do capítulo 4. Considera-se, portanto, que esse 

capítulo, ao apoiar-se em técnicas qualitativas, revelou-se fundamental à explicação das 

relações entre as variáveis responsáveis pela diferenciação entre os níveis de comercialização. 

Cabe mencionar que a utilização de distintas abordagens decorre do entendimento de que a 

complementariedade é fundamental à compreensão da realidade (Minayo & Sanches, 1993) dos 

agricultores familiares assentados da reforma agrária.
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3 Capítulo I - Produção e comercialização dos assentados da reforma agrária do Distrito 

Federal: a importância dos canais curtos de comercialização para a melhoria de suas 

condições de vida 

 

Resumo: Neste capítulo, buscou-se descrever os perfis produtivos e comerciais de agricultores 

familiares comparando-os em função dos capitais natural, financeiro, humano e social. Para tal, 

foram obtidas respostas de 156 assentados e, na análise dos dados, utilizou-se técnica de cluster, 

estatística descritiva e comparação entre grupos (teste não paramétrico de Kruskal-Wallis). 

Constatou-se que nos grupos em que há maior nível de comercialização (feiras, mercados 

institucionais e CSA) também há melhores níveis de capitais. 

  

3.1 Introdução 

A comercialização da produção é um desafio a ser enfrentado por agricultores familiares 

com vistas à melhoria de suas condições de vida (Schneider, 2016; Abramovay, 2012; 

Lourenzani et al., 2004). Mas os processos competitivos de mercado podem restringir a 

participação dos menos preparados (Maluf, 2004), inviabilizando a sua manutenção na 

atividade, principalmente para os que não atingirem níveis adequados de eficiência produtiva e 

comercial vinculados ao uso de aparatos técnicos, tecnológicos (Bernstein, 2011) e de melhoria 

de gestão (Batalha & Da Silva, 2012).  

No Brasil, 42% dos agricultores familiares não realizam qualquer tipo de operação 

comercial de sua produção agrícola (IBGE, 2020b). No Nordeste, esse percentual chega a 62% 

e no Centro-Oeste, a 27% (IBGE, 2020b). Portanto, é considerável o número de agricultores 

cuja produção vincula-se exclusivamente ao consumo familiar ou à manutenção da propriedade 

a partir do fornecimento de alimento a animais de pequeno e grande porte. Neste ponto, é 

importante entender que comercialização implica venda de pelo menos parte da produção. 

Mesmo que parcela considerável de agricultores familiares não esteja integrada aos 

mercados (Schneider & Cassol, 2014), é preciso considerar que a agricultura familiar brasileira 

é diversa e heterogênea. Em outros termos, no contexto da agricultura familiar, a terra não se 

vincula exclusivamente à produção agropecuária e à geração de excedente. Além disso, o acesso 

e o uso de meios de produção variam entre esses agricultores, resultando em diversidade 

produtiva, social e econômica. 
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À medida que a comercialização proporciona maior interação com os mercados, as bases 

social e material vinculadas aos meios de vida de agricultores são reforçadas (Ploeg, 2016; 

Scoones, 2009, 1998). Essas bases são o conjunto de artefatos físicos e de regras e normas 

formais e informais responsáveis pela viabilização da comercialização, que, via de regra, não 

se enquadram nos modelos convencionais de venda de produtos agrícolas (Ploeg, 2016; Miloni 

& Ventura, 2016). Já os meios de vida podem ser identificados a partir dos capitais: natural 

(recursos naturais e serviços ambientais); financeiro (caixa, crédito, bens econômicos como 

infraestrutura, equipamentos, tecnologia etc.); humano (condições físicas e habilidades 

necessárias ao desenvolvimento das estratégias de sobrevivência) e social (redes, associações, 

movimentos de reivindicação etc.) (Carney, 2003; Allison & Ellis, 2001; Ellis, 1998; Scoones, 

2009, 1998). 

Ainda que a comercialização se mostre favorável aos agricultores familiares ou mesmo 

que os mercados possam funcionar como geradores dos capitais (Nierdele, 2006), os processos 

de comercialização estão organizados de várias formas (Schneider, 2016; Azevedo, 2012; 

Wilkinson, 2008), e as exigências dos mercados (custo, qualidade, intermediação etc.), assim 

como os respectivos retornos financeiros, variam entre essas formas de comercialização. Em 

função dessa dinâmica e da dificuldade de agricultores familiares priorizarem o lucro, muitas 

vezes a produção familiar se mostra incompatível com a lógica comercial estabelecida pelos 

mercados (Chiodi et al., 2020).  

Os assentados da reforma agrária também têm dificuldade de atender às condicionantes 

dos mercados (Mattei, 2016), haja vista a inexperiência produtiva e comercial (Sabourin, 2008). 

Esses problemas são utilizados como críticas à política de reforma agrária (Alves & Rocha, 

2010; Navarro, 1997), mas os defensores dessa política afirmam que ela é um importante 

instrumento de inclusão socioprodutiva e de construção de espaço para produção de alimentos 

saudáveis (Barone & Botta, 2017; Medeiros, 2015). Nesse sentido, a busca por mercados 

alternativos, notadamente aqueles vinculados aos canais curtos de comercialização, tal como 

venda direta ao consumidor, feiras, Comunidades que Sustentam Agricultores (CSA), se 

apresenta como opção para a melhoria de renda e de garantia de sobrevivência de agricultores 

familiares (Hinrichs, 2000). Importante esclarecer que os canais curtos de comercialização são 

aqueles em que são estabelecidas relações entre produtores e consumidores com intermediação 

de, no máximo, um intermediário. O canal CSA distingue-se dos demais canais de 

comercialização por funcionar por meio de parceria na qual consumidores compartilham os 
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riscos com agricultores por meio do financiamento da produção e, em contrapartida, recebem 

periodicamente uma cesta de produtos. 

O debate sobre a relevância da reforma agrária evidencia incertezas no que diz respeito 

às estratégias produtivas e comerciais desenvolvidas por assentados da reforma agrária. Não 

está claro, por exemplo, se as diversas formas de comercialização interferem nos capitais 

natural, financeiro, humano e social. Clarear melhor esse aspecto é importante na medida em 

que o reforço desses capitais influencia nos meios de vida desse grupo social (Ploeg, 2016; 

Scoones, 2009, 1998).  

Assim, de maneira a verificar se a comercialização reflete melhorias de condições de 

vida dos assentados, o objetivo geral deste capítulo é descrever os perfis produtivo e comercial 

de agricultores familiares, comparando-os em função dos capitais natural, financeiro, humano 

e social. Especificamente, busca-se: (a) caracterizar os perfis produtivos e comerciais dos 

assentados da reforma agrária; (b) comparar os perfis produtivos e comerciais dos assentados 

com relação aos capitais (natural, financeiro, humano e social) formadores da base social e 

material vinculada aos meios de vida dos assentados. 

 

3.2 Metodologia 

O universo da pesquisa corresponde a 503 agricultores de 11 assentamentos da reforma 

agrária do Distrito Federal. A amostra probabilística, com 90% de confiabilidade e 5% de erro, 

totaliza 156 agricultores assentados, selecionados aleatoriamente por meio de sorteio e 

proporcionalmente à população dos assentamentos. As visitas não foram agendadas 

previamente, situação que gerou a necessidade de refazer os sorteios à medida que as pessoas 

sorteadas e/ou seus familiares não eram encontrados. Nesses casos, ocorria a substituição do 

nome mediante um novo sorteio. 

Os dados foram obtidos por meio de formulário, preenchido nas casas (lotes) dos 

assentados, entre os meses de novembro de 2019 e fevereiro de 2020. O formulário exige 

qualificação do entrevistador, mas favorece o levantamento de dados tabuláveis e quantificáveis 

(Gil, 2010). As variáveis: participação em organizações coletivas, assistência técnica, tipo de 

produção, certificação, produtos produzidos, estratégias de comercialização e nível de 

comercialização, utilizadas para estabelecer os perfis produtivo e comercial dos respondentes, 

foram definidas com base nos trabalhos de Guanziroli (2013), Wilkinson (2011), Sepulcri & 

Trento (2010) e Sousa Filho & Bonfim (2013). Os capitais (Scoones, 2009, 1998; Carney, 2003; 
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Ellis, 2000) foram mensurados utilizando-se a escala Likert de cinco pontos nas opções de 

respostas (Discordo totalmente; Discordo; Não discordo nem concordo; Concordo; Concordo 

totalmente).   

De início, buscou-se identificar padrões responsáveis pela separação dos 

comportamentos relativos à produção e à comercialização. Por se tratar de variáveis categóricas, 

a análise de cluster foi realizada através do Método de Aprendizagem não Supervisionada - K-

Modes. Esse método permitiu identificar até 10 clusters, mas se optou por apenas quatro 

agrupamentos, pois, a partir de cinco grupos, o resultado deixa de ser informativo (Figura 2). A 

inclinação da curva foi o critério utilizado para a tomada de decisão. Ainda na Figura 2, pode-

se constatar que, após o 4º cluster, as inclinações se tornam mais brandas, indicando que não 

faria diferença utilizar maior numero de clusters. 

 

 
Figura 2: Gráfico indicativo do número ótimo de clusters. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A Conditional Inference Trees (CIT) possibilitou apontar padrões responsáveis pela 

separação dos comportamentos associados aos grupos identificados. A CIT é uma forma de 

classificação em que, para cada nó, é testado se a separação das respostas é significativa ou não, 

permitindo a hierarquização dos fatores resposáveis por apontar os padrões. A CIT, ao 

posicionar apenas variáveis significativas (p-valor < 0.05), indica, quando da realização de teste 

de hipótese, se as respostas são homogêneas ou não (Tabela 3). Em acréscimo, foram realizadas 

análises por meio de estatística descritiva de modo a permitir a sumarização dos dados. 

Tabela 3 

Teste de hipótese empregado na análise para definição dos clusters 

 

Hipóteses  Decisão 

H0: as respostas são homogêneas  Deve-se rejeitar H0 e aceitar que existe evidência no 

contexto da resposta 1 (sim) e 0 (não) H1: as respostas não são homogêneas  

Nota. Fonte: elaborado pelo autor. 
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Por fim, como o teste de Shapiro-Wilk apontou que os dados não possuem distribuição 

normal (p < 0,05) e as variáveis não apresentam relação linear, foi empregado o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis, correspondente à ANOVA de um fator, para comparar os 

capitais natural, financeiro, humano e social entre os clusters. Nessas análises, os capitais foram 

colocados como variáveis dependentes e os clusters como variável de agrupamento. 

3.3 Resultados 

3.3.1 Caracterização dos Clusters 

 Além da descrição das estratégias produtivas e comerciais dos agricultores familiares 

assentados da reforma agrária do Distrito Federal, os clusters foram identificados a partir da 

característica comercial mais notória. 

Cluster 1: Feiras e mercados institucionais - formado por 37 assentados (23,7% do total 

amostrado) de dez assentamentos. Esses agricultores produzem principalmente mandioca, 

hortaliças, grãos (feijão e milho), além de outros produtos agrícolas (sobretudo frutas). 

Comercializam sua produção em feiras (mandioca, hortaliças, grãos e outros produtos 

agrícolas), mercados institucionais (mandioca, hortaliças e outros produtos agrícolas) e, em 

menor medida, para atravessadores (mandioca e hortaliças). A produção 

orgânica/agroecológica chama atenção neste grupo. 

Cluster 2: Venda na propriedade - constituído por 21 assentados (13,5% do total 

amostrado) vinculados a oito assentamentos. Mandioca, grãos, outros produtos agrícolas, 

porcos, galinha caipira e outros produtos de origem animal (principalmente ovo) compõem a 

matriz produtiva. A venda na propriedade (mandioca, grãos, outros produtos agrícolas, porcos, 

galinha caipira, outros produtos de origem animal) se mostra como o principal canal de 

comercialização para esses produtos, ainda que feiras e mercado institucional sejam utilizados 

de forma restrita para a venda de outros produtos agrícolas. Neste cluster, a criação de animais 

é tão relevante quanto a agricultura. Atravessadores, vizinhos e moradores da região são os 

principais compradores. 

Cluster 3: CSA - são apenas 11 assentados (7,1% do total amostrado), sendo 10 

pertencentes a um mesmo assentamento. Todos os assentados deste grupo produzem grãos, 

hortaliças, mandioca e outros produtos agrícolas. A comercialização acontece quase que 

exclusivamente através de Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA). Apesar da 

ocorrência da criação de animais, a venda desses produtos não é significante. A agricultura 

orgânica e agroecológica se constitui como base da produção.  
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Cluster 4:  Diversidade - formado por 87 assentados (55,8% do total amostrado) 

vinculados aos 11 assentamentos pesquisados. Grãos, mandioca e hortaliças são os seus 

principais produtos agrícolas. A venda desses produtos é realizada principalmente na 

propriedade para vizinhos e para atravessadores. Já porcos e galinhas caipiras são vendidos na 

propriedade ou são entregues na casa do cliente. 

Na tabela 4, pode ser observado o padrão de classificação dos clusters. Nota-se que a 

relação entre produto e canal de comercialização é o que determina a separação dos grupos. As 

ocorrências dizem respeito aos casos em análise. 

Tabela 4 

Padrões produtivos e comerciais utilizados para classificação dos clusters 

 
Padrão de classificação Node Ocorrências 

Venda de hortaliças na CSA (Vend_Hor_CSA) 2 12 

Venda de mandioca na feira (Vend_Man_Fei) combinada com a venda de 

hortaliças fora da propriedade (Vend_hor_For) 
6 28 

Venda de mandioca na feira (Vend_Man_Fei) desvinculada da venda de 

hortaliças fora da propriedade (Vend_hor_For) 
5 12 

Venda de outros produtos de origem animal na propriedade (Vend_OuP_Pro) 13 7 

Ausência de interação entre as variáveis 9 70 

Venda de grãos para o consumidor final (Vend_Gra_CoF) combinada com a 

venda de suínos na propriedade (Vend_Sui_Pro) 
12 9 

Venda de grãos para o consumidor final (Vend_Gra_CoF) desvinculada da 

venda de suínos na propriedade (Vend_Sui_Pro) 
11 18 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

Essas relações podem ser melhor visualizadas por meio da CIT (Figura 3), na qual os 

nós responsáveis pela classificação dos padrões são apresentados, mostrando as relações 

concernentes ao teste de hipótese. A acurácia global é de 88,46% e o intervalo de confiança é 

de 95% [0,8238; 0,9302].  
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Figura 3: Representação da CIT utilizada para formação dos clusters. 

Fonte: dados da pesquisa.  

A técnica de cluster revela a heterogeneidade produtiva e comercial dos assentados do 

Distrito Federal. O grupo mais homogêneo em termos comerciais é também o menos numeroso 

(cluster 3), correspondendo a apenas 7,1% do conjunto de assentados. De outro lado, o mais 

numeroso (cluster 4), com 55,8% do total de assentados, é também o mais diversificado nos 

aspectos produtivo e comercial. Os resultados mostram que 80,1% dos assentados do Distrito 

Federal comercializam pelo menos parte de sua produção, valor que supera os 73% indicados 

para os agricultores familiares da Região Centro-Oeste (IBGE, 2020b). 

O cluster 4, em função do número de assentados, se mostra mais representativo que os 

demais, ou seja, suas características refletem a realidade da maioria dos assentados da reforma 

agrária do Distrito Federal. Ocorre que neste grupo a produção não é muito diferente dos demais 

clusters, mas 31 (35,6%) de seus assentados não comercializam sequer uma parte do que é 

produzido. A comercialização, apesar de envolver 56 (64,3%) assentados do cluster 4, encontra-

se em níveis inferiores e vinculada à venda na propriedade, 43 (49,4%) assentados. Desses, 37 

(42,5%) vendem seus produtos para vizinhos e familiares e 25 (28,7%) para atravessadores. 

Feiras e mercados institucionais envolvem apenas 21 (24,1%) assentados desse agrupamento. 

Destaca-se que apenas 12 (13,7%) assentados desse cluster apontaram o mercado como 

prioridade de suas atividades produtivas. É necessário ressaltar que, em função da utilização de 

mais de um canal pelos assentados e não exclusivamente, esses números não totalizam 56. 

Da amostra de 156 respondentes, 31 (19,8%) não comercializam a produção e 90 

(57,7%) utilizam feiras, mercados institucionais e CSA para venderem sua produção. Isso quer 
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dizer que 35 (22,4%) assentados que comercializam pelo menos parte da sua produção são 

dependentes principalmente da venda na propriedade para vizinhos e atravessadores. Tal 

cenário revela que há um grupo significativo de assentados que estão fora, tanto dos mercados 

convencionais, redes varejistas, Central Estadual de Abastecimento (Ceasa), indústria etc., 

quanto de canais curtos baseados na diferenciação da produção tipificados aqui como mercados 

institucionais, CSA e feiras. Há muitas famílias cuja sobrevivência não está vinculada à 

produção e à comercialização agropecuária. 

Os principais produtos comercializados pelos assentados do Distrito Federal (Tabela 5) 

são mandioca, hortaliças e outros produtos agrícolas (olerícolas, especialmente frutas). Mas é 

importante destacar que, em nenhum dos clusters, esses produtos são significativamente 

comercializados junto às grandes redes varejistas ou à Ceasa, identificados como os principais 

canais de comercialização de hortifruti no Brasil (Lourenzani & Silva, 2004). Por outro lado, 

feiras são o canal mais frequente para a comercialização de produtos pelos assentados do 

Distrito Federal. Elas estão presentes em todos os agrupamentos, exceto no cluster 3. No total, 

53 (33,9%) assentados vendem seus produtos em feiras. Mas é no cluster 1 onde mais se 

destacam, pois 29 (78,3%) agricultores utilizam esse canal. Mercados institucionais também 

são canais de venda que merecem destaque, mas apenas para os clusters 1 e 2, nos quais 15 

(40,5%) e 6 (28,5%) assentados, respectivamente, vendem por seu intermédio. 

No cluster 3, não há comercialização através de mercados institucionais e, no cluster 4, 

apenas 5 (5,7%) assentados acessam esses programas. Já as CSA são o principal mecanismo de 

comercialização utilizado pelos assentados do cluster 3, mas não são utilizados por assentados 

de outros agrupamentos, exceto um caso no cluster 1. A produção orgânica/agroecológica é o 

tipo de produção predominante nos clusters 1 e 3, sendo realizada por 24 (64,8%) assentados 

do cluster 1 e 11 (100%) assentados do cluster 3. Além disso, 13 (35,1%) produtores do cluster 

1 e 9 (81,8%) do cluster 3 possuem certificação. Em complemento, cabe considerar que as 

formas de organização coletiva (associações, cooperativas e sindicatos de trabalhadores rurais), 

ainda que presentes, pouco contribuem para a comercialização, exceto no cluster 1. Já no cluster 

3, mesmo os associados não relacionando comercialização e organização coletiva (venda 

mediada por associação ou cooperativa), as CSA são organizadas com apoio e interveniência 

de uma determinada associação.
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Tabela 5 

Produção e comercialização, por cluster, dos agricultores familiares assentados da 

reforma agrária do DF 

 

Clusters Assentados 

Produção 
Comercialização 

 

Grãos Hort. Mand. 
Out. 

agr. 
Suíno G. cai. Out. ani. 

Out. 

div. 

 

C 1 
37   

(23,7%) 

34 

(91,8%) 

33 

(89,1%) 

37  

(100%) 

34 

(91,8%) 

18 

(48,5%) 

29 

(78,3%) 

5   

(13,5%) 

8   

(21,6%) 

Propriedade: grãos, 9 (24%); 

mandioca, 9 (24%) 

Feira: grãos, 23 (62%); 

hortaliças, 27 (73%); 

mandioca, 31 (84%); outros 

produtos agrícolas, 28 (76%) 

Mercados institucionais: 

hortaliças, 14 (38%); 

mandioca, 14 (38%); outros 

produtos agrícolas, 10 (27%) 

Atravessador: mandioca, 9 

(24%) 

Associação: grãos, 8 (22%); 

hortaliças, 12 (32%); outros 

produtos agrícolas, 12 (32%) 

C 2 
21   

(13,5%) 

18 

(85,7%) 

6   

(28,5%) 

18 

(85,7%) 

20 

(95,2%) 

19 

(90,4%) 

20 

(95,2%) 

13 

(61,9%) 

2 

(09,5%) 

Propriedade: grãos, 12 

(57%); mandioca, 12 (57%); 

outros produtos agrícolas, 12 

(32%) 

Feira: mandioca, 7 (33%) 

Mercados institucionais: 

mandioca, 6 (29%) 

Atravessador: mandioca, 6 

(29%) 

C 3 
11     

(7,1%) 

11  

(100%) 

11  

(100%) 

11  

(100%) 

11  

(100%) 

7  

(63,6%) 

9 

(81,8%) 

8 

(732,7%) 
0 

CSA: grãos, 10 (91%); 

hortaliças, 11 (100%); 

mandioca, 11 (100%); 

outros, produtos agrícolas, 10 

(91%) 

C 4 
87   

(55,8%) 

80 

(91,9%) 

47    

(54%) 

77 

(88,5%) 

78 

(89,6%) 

33 

(37,9%) 

68 

(78,1%) 

12 

(13,7%) 

8   

(09,1%) 

Propriedade: mandioca, 24 

(28%) 

Atravessador: mandioca, 17 

(20%) 

Nota. Fonte: dados da pesquisa.  

Legenda: 

Grãos: Milho e feijão. 

Hort.: Hortaliças. 

Mand.: Mandioca. 

Out. agr.: Outros produtos agrícolas, especialmente frutas. 

G. cai.: Galinha Caipira. 

Out. ani.: Outros produtos de origem animal, especialmente ovo. 

Out. div.: Outros produtos diversos, artesanato, panificados etc. 

 

3.3.2 Comparação entre os clusters com base nos capitais 

O teste de Kruskal-Wallis mostrou que há diferenças significativas entre os 

clusters considerando os capitais natural, financeiro, humano e social (Tabela 6). 
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Tabela 6 

Resultado da comparação entre os capitais por meio do teste de Kruskal-Wallis 

 

Variável de 

agrupamento 
Estatística 

Variáveis dependentes 

Capital 

Natural 

Capital 

Financeiro 

Capital 

Humano 

Capital 

Social 

Clusters 

Qui-quadrado 23,6889 18,7843 15,9751 20,5561 

Graus de Liberdade 3 3 3 3 

Nível de Significância 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

As comparações em par (com a correção de Bonferroni) mostraram que há 

diferenças significativas (p < 0,05) entre os capitais nas seguintes situações (Tabela 7): 

capital natural (entre os clusters 1 e 4; 2 e 3; 3 e 4); capital financeiro (entre os clusters 1 

e 4; 2 e 3; 3 e 4); capital humano (entre os clusters 2 e 3; 3 e 4); capital social (entre os 

clusters 1 e 4; 3 e 4). 

Tabela 7 

Diferenças entre os clusters em relação aos capitais 

 

Capitais Clusters 
Estatística de 

Teste (Z) 
p-valor ajustado 

Natural 

1 - 4 3.254858 0.0034 

2 - 3 -2.905783 0.0110 

3 - 4 4.149880 0.0001 

Financeiro 

1 - 4 2.560640 0.0313 

2 - 3 -2.552264 0.0321 

3 - 4 3.897742 0.0003 

Humano 
2 - 3 -3.353521 0.0024 

3 - 4 3.477619 0.0015 

Social 
1 - 4 3.076645 0.0063 

3 - 4 3.787809 0.0005 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

A base social e material vinculada aos meios de vida de agricultores familiares 

assentados da reforma agrária, identificada através dos capitais natural, financeiro, 

humano e social, apresenta padrões distintos entre os clusters. No entanto, em nenhum 

dos capitais, há diferença significativa entre os clusters 1 e 3, o que reforça a perspectiva 

de que a comercialização é importante para a consolidação dos capitais. No conjunto das 

análises, o cluster 3 se diferencia significativamente dos clusters 2 e 4, exceto na 

comparação envolvendo o capital social, quando não há diferença em relação ao cluster 

2. Já o cluster 1 não mostra diferença em relação ao cluster 2, tampouco há diferença 

entre os clusters 2 e 4. 
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3.4 Discussão 

A análise dos perfis produtivos e comerciais dos assentados da reforma agrária 

permitiu identificar quatro grupos de assentados no Distrito Federal. O primeiro grupo 

destaca-se pela comercialização através de feiras e mercados institucionais. O segundo 

grupo diferencia-se pela comercialização para vizinhos e atravessadores. O terceiro grupo 

é marcado pela comercialização via CSA. Por fim, o quarto grupo, mais diversificado e 

mais numeroso, é marcado pelo reduzido nível de comercialização. Importante notar que, 

a despeito da diversificação produtiva e comercial (Schneider & Cassol, 2014; Guanziroli 

et al., 2012), os assentados do Distrito Federal apresentam nível de comercialização 

(80,1%) superior ao da região Centro-Oeste (73%) e semelhante ao da região Sul do país 

(81%) (IBGE, 2020b). O indicativo aqui é de que a proximidade de um grande centro 

urbano favorece a comercialização da produção, mesmo que em condições informais. 

Considerando-se que a comercialização está relacionada ao atendimento das 

exigências específicas dos mercados (Azevedo, 2012) e se esse processo implica melhoria 

dos recursos disponíveis (Nierdele, 2006), então os assentados dos clusters 1 e, 

principalmente, os do cluster 3 estão em melhores condições para o enfrentamento dos 

desafios inerentes à dinâmica produtiva, social e econômica. Em outras palavras, o 

conjunto de recursos disponíveis aos agricultores desses clusters permite que eles se 

adaptem às circunstancias de mercado e ofereçam respostas mais adequadas às exigências 

para comercialização. 

Os resultados ainda apontam que a base social e material vinculada aos 

agricultores diferencia-se à medida que a comercialização se consolida, notadamente 

quando associada às feiras, aos mercados institucionais e às CSA. Por outro lado, a 

identificação de assentados que pouco acessam esses canais, a exemplo do cluster 4, 

revela um conjunto de agricultores com menores níveis de capitais. Esses resultados 

alinham-se à perspectiva de que os mercados podem funcionar como geradores dos 

capitais natural, financeiro, humano e social (Nierdele, 2006). Essa constatação revela 

que a comercialização é um aspecto fundamental à promoção do desenvolvimento rural. 

As intervenções voltadas ao desenvolvimento de agricultores familiares assentados da 

reforma agrária devem incorporar em suas ações medidas voltadas à identificação e ao 

acesso a mercados.  

Cabe destacar que feiras, mercados institucionais e CSA, canais em que os 

assentados do Distrito Federal estão conseguindo melhorar sua inserção nos mercados, 
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são mecanismos de comercialização relacionados aos circuitos curtos de comercialização 

e à dinâmica regional. Embora negócios realizados a partir de produtos artesanais, 

orgânicos, circuitos locais etc. sejam restritos a grupos pequenos (Maluf, 2004), no 

Distrito Federal, esses canais são acessados por 90 (58%) assentados. Além disso, o 

Distrito Federal conta com cerca de 30 feiras agroecológicas (Sabourin et al., 2019), 

indicando que a ampliação do modelo é possível, especialmente a partir das feiras. 

Os mercados institucionais, por sua vez, atendem principalmente aqueles 

assentados já parcialmente inseridos. Tanto é assim que nem o grupo mais avançado em 

termos de comercialização (cluster 3), tampouco o menos inserido (cluster 4) utilizam o 

mercado institucional de maneira significativa. Apesar de associado à superação da 

produção para o consumo, articulando produção e mercado (Belik, 2016), o crescimento 

desse canal depende da alocação de recursos públicos. 

Já as CSA, além de não terem como base as relações econômicas, mas a ajuda 

mútua entre produtores e consumidores (Amorim & Maistro, 2019), se revelando de 

difícil implementação, beneficiam somente 12 (7,6%) assentados do Distrito Federal. 

Destaca-se que os assentados que comercializam através das CSA não utilizam outros 

canais, exceto um caso do cluster 1. Essa situação implica risco na medida em que 

problemas nas CSA podem exigir acesso a novas formas de comercialização da produção. 

É possível afirmar que a venda na propriedade para vizinhos e atravessadores e os 

circuitos curtos vinculados à dinâmica regional (feiras, mercados institucionais e CSA) 

são os canais de comercialização mais importantes para os assentados do Distrito Federal. 

Apesar de a venda na propriedade garantir fluxo de renda, contribui menos para a 

melhoria da base social e material dos assentados comparada à venda realizada nas feiras, 

nos mercados institucionais e nas CSA. Além disso, os circuitos curtos têm potencial de 

expansão. A renda da população do Distrito Federal e a proximidade entre cidade e campo 

são características locais que facilitam a conexão entre agricultores e consumidores, 

convergindo para a estruturação de comercialização por meio de canais curtos (Sabourin 

et al., 2014; Belik, 2016). 

 

3.5 Conclusão 

Foram identificados quatro clusters de agricultores assentados no Distrito Federal 

relativos à produção e à comercialização. O primeiro (feiras e mercados institucionais), 
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constituído por 23,7% dos assentados, é caracterizado pela produção agrícola, com 

destaque para hortaliças. Feiras e mercados institucionais são os principais canais de 

comercialização acessados por este grupo de agricultores. No segundo (venda na 

propriedade), formado por 13,5% dos assentados, a criação de animais é tão relevante 

quanto a agricultura. Atravessadores, vizinhos e moradores da região são os principais 

compradores. O terceiro cluster (CSA), formado por 7,1% dos assentados, tem nas CSA 

o principal canal de comercialização, e na agricultura orgânica/agroecológica a base da 

produção. Por fim, o quarto cluster (diversidade), formado pela maioria dos assentados 

(55,8%), é marcado pela diversidade produtiva e pelo reduzido nível de comercialização. 

Os clusters, quando analisados a partir dos capitais natural, financeiro, humano e 

social, mostram padrões distintos. Os assentados dos grupos feiras e mercados 

institucionais e CSA (clusters 1 e 3), em que há maior nível de comercialização, 

apresentam melhores níveis desses capitais. Além disso, a distinção, em todos os capitais, 

entre os cluster 3 (mais inserido nos mercados) e o cluster 04 (menos inserido nos 

mercados), confirma a importância da comercialização para a melhoria da base social e 

material dos assentados do Distrito Federal.  

Em síntese, ao analisar se diferentes perfis produtivos e comerciais de assentados 

implicam alteração nos níveis dos capitais natural, financeiro, humano e social, foi 

possível verificar que, a despeito de não participarem dos principais mercados (redes 

varejistas, Ceasa, agroindústria etc.), a maioria dos assentados comercializa sua produção 

na propriedade (em 45% desses casos para vizinhos e em 29% para atravessadores). Mas 

onde se verifica a melhoria da base social e material, a partir de maiores níveis de 

produção agrícola e de comercialização, é nas feiras (para 34% dos assentados), nos 

mercados institucionais (para 17% dos assentados) e nas CSA (para 7% dos assentados). 

Isso porque esses canais de comercialização estão associados aos clusters 1 e 3, os quais 

não apresentaram diferenças significativas em relação aos capitais.  

  

 



 

38 
 

4 Capítulo II - Acertando o alvo em iniciativas de desenvolvimento rural: a 

importância dos meios de vida para a comercialização de agricultores familiares 

 

Resumo: O objetivo deste capítulo é mensurar a relação dos capitais natural, financeiro, 

humano e social, de maneira isolada e combinada, com a comercialização da produção de 

agricultores familiares. A amostra restringiu-se aos agricultores participantes da pesquisa 

apresentada no capítulo 1, mas somente aqueles que comercializam pelo menos parte da 

produção e envolveu 125 agricultores. As análises foram realizadas utilizando-se técnica 

de modelagem de equações estruturais (Partial Least Squares Structural Equation 

Modeling - PLS-SEM). Identificou-se que meios de vida influenciam na comercialização 

e os capitais humano e social são os que mais contribuem para a comercialização. 

 

4.1 Introdução 

O contexto e as especificidades locais são determinantes aos resultados de 

intervenções voltadas ao alívio da pobreza (Berdegué et al., 2015; Escobal et al., 2015), 

o que exige compreensão acerca de como as dinâmicas do desenvolvimento funcionam 

na prática (Gkartzios & Lowe, 2019; Lowe et al., 2019). Projetos de desenvolvimento são 

implementados em todo o mundo, e os seus principais desafios estão relacionados à 

execução de ações eficazes (Banerjee & Duflo, 2009) e à identificação dos efeitos de 

intervenções diante de particularidades locais (Rodgers et al., 2020). O enfrentamento 

desses desafios implica esforço em acertar o alvo em políticas de desenvolvimento de 

modo a melhorar as condições de vida das populações mais pobres (Rodgers et al., 2020; 

Banerjee & Duflo, 2009). 

Os mercados são importantes à promoção do desenvolvimento rural (Wiggins, 

2016), pois possibilitam a geração de emprego e melhoram a circulação de renda na 

comunidade (Matthys et al., 2021; Ogutu & Qaim, 2019; Mutabazi et al., 2013; Von 

Braun & Kennedy, 1994). Mas é preciso considerar que a comercialização depende de 

diversos fatores, como decisões de produção baseadas nas necessidades de consumo da 

família, oportunidades de mercado (Abafita et al., 2016), disponibilidade e níveis de 

utilização de recursos sociais e materiais (Bebbington, 1999; Krantz, 2001). É 

fundamental, portanto, no contexto de integração de pequenos agricultores familiares aos 

mercados, identificar os capitais capazes de viabilizar a comercialização da produção. 
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A Abordagem dos Meios de Vida (Scoones, 2009, 1998; Carney, 2003) é 

ferramenta analítica apropriada à identificação desses capitais (Aquino et al., 2016), 

apesar de não haver consenso acerca de quais deles são mais importantes à 

comercialização no âmbito da agricultura familiar. Estudos associados à perspectiva da 

modernização da agricultura (Souza et al., 2020;  Gasques et al., 2017; Navarro, 2016; 

Alves & Souza, 2015) costumam atribuir maior relevância ao capital financeiro porque 

ele propicia acesso à tecnologia e à informação. Nesses casos, pacotes tecnológicos 

seriam capazes de resolver problemas de produção, cabendo ao produtor buscar os 

recursos financeiros necessários à sua obtenção. Já estudos que associam os mercados às 

redes de sociabilidade (Miloni & Ventura, 2016; Ploeg, 2016; Niederle & Wesz Junior, 

2018; Souza & Caldas, 2018) destacam com maior ênfase o capital humano e, 

principalmente, o capital social, por eles conectarem agricultores e mercados. 

A crescente demanda para que projetos de desenvolvimento apresentem 

resultados efetivos e a dificuldade de se compreender as implicações de contextos e 

aspectos específicos reforçam a necessidade de realização de estudos em escalas menores, 

de modo a subsidiar a elaboração de estratégias de desenvolvimento eficazes (Banerjee 

& Duflo, 2009; Banerjee et al., 2017). Mesmo que pesquisas sob essa orientação, 

notadamente estudos quantitativos, sejam objeto de críticas em relação à escala, à 

validade externa e ao paradigma funcionalista (Donovan, 2018), esses estudos têm se 

mostrado importantes para a identificação de variáveis que afetam as condições de vida 

das populações pobres (Rodgers et al., 2020). Evidenciam, ainda, a pertinência da análise 

da realidade como instrumento para o aperfeiçoamento de teorias do desenvolvimento, 

de maneira a torná-las mais assertivas. Pesquisas enfocadas em contextos da agricultura 

familiar têm demonstrado que a superação da pobreza rural pressupõe acesso a recursos 

como terra, capital, saúde, conhecimento, habilidades e capital social, de modo a 

viabilizar a integração de agricultores aos mercados (de Janvry & Sadoulet, 2020). 

No Brasil, esforços para a promoção do desenvolvimento de agricultores 

familiares inicialmente priorizaram o crédito, seguindo o modelo consolidado junto aos 

médios e grandes produtores, mas, recentemente, passaram a considerar ações de 

promoção de acesso aos mercados (Grisa & Schneider, 2014). Ocorre que a agricultura 

familiar brasileira é diversa e sua capacidade de resposta às políticas pública reflete essa 

realidade (Schneider & Cassol, 2014; Guanziroli et al., 2012). Assentados da reforma 

agrária, por exemplo, são um grupo específico de agricultores familiares que obtiveram 
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concessão do Estado para explorar uma parcela de terra para fins produtivos e comerciais 

(Pacheco, 2009). Suas demandas diferem daqueles produtores já consolidados na medida 

em que se vinculam à inclusão produtiva (Wolford, 2003). 

Na evolução do pensamento associado ao desenvolvimento rural, a base da 

produção agropecuária deixou de ser vinculada exclusivamente a aspectos financeiros 

(terra e tecnologia) para incorporar a dimensão do conhecimento e da socialização, vez 

que o capital social também é integrado ao debate. Nesse cenário, ainda que a importância 

da tecnologia para  agricultura seja bem conhecida (Gasques et al., 2017; Navarro, 2016; 

Alves & Souza, 2015), e que os capitais humano e social já tenham sido objeto de análises 

empíricas, sobretudo acerca de sua contribuição à produção agropecuária (Reis et al., 

2017; Carvalho et al., 2017; Tibesigwa et al., 2016), apontar as contribuições desses 

capitais, isoladamente ou agregados (meios de vida), para a comercialização da produção 

de agricultores familiares, é relevante, pois tem potencial de colaborar para 

implementação de ações inovadoras e efetivas de desenvolvimento rural. À vista disso, 

cabe questionar: em que medida os meios de vida e os capitais natural, financeiro, humano 

e social contribuem para a comercialização da produção de agricultores familiares 

assentados da Reforma Agrária no Distrito Federal, Brasil? O objetivo deste capítulo é 

mensurar a relação dos capitais natural, financeiro, humano e social, de maneira isolada 

e combinada, com a comercialização da produção de agricultores familiares. 

 

4.2 Referencial teórico 

A base de recursos sociais e materiais é componente chave nas análises 

identificadas como Abordagem dos Meios de Vida (Scoones, 2009, 1998; Carney, 2003). 

Essa abordagem procura entender e valorizar os fatores mais relevantes ao 

estabelecimento de estratégias vinculadas à priorização da produção, à migração e ao 

trabalho fora da propriedade (Scoones, 1998; Allison & Ellis, 2001), na medida em que 

influenciam significativamente nas condições de vida de populações rurais (Chambers & 

Conway, 1992). Reconhece também a importância da capacidade de agência, posto que 

ações econômicas e empreendedoras induzem mudanças na forma como as pessoas 

sobrevivem (Perondi & Schneider, 2012).  

Os recursos sociais e materiais podem ser identificados a partir de um conjunto de 

capitais (natural, financeiro, humano e social) acessíveis às populações rurais (Scoones, 
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1998; Ellis, 2000; Carney, 2003). Embora o capital físico componha a estrutura analítica 

da Abordagem dos Meios de Vida adotada por organizações como o Department for 

International Development (DFID) (Carney et al., 1999), ele não será considerado neste 

estudo porque foi vinculado ao capital financeiro. Salienta-se que os capitais relacionados 

à Abordagem dos Meios de Vida variam a depender do contexto em análise (Bebbington, 

1999) e são constituídos de maneira distinta e/ou valorados a partir de aspectos 

específicos. 

Na agricultura, o capital natural representa os recursos naturais aos quais os 

sistemas produtivos estão vinculados, a exemplo da fertilidade natural do solo, do ciclo 

hidrológico etc. (Batalha & Souza Filho, 2003; Scoones, 1998), e o capital financeiro 

viabiliza o acesso à tecnologia (Gasques et al., 2017, 2004). O capital humano permite 

aos agricultores aderirem à tecnologia e às técnicas produtivas mais eficientes 

(Fukuyama, 1996), enquanto o capital social favorece a ação coletiva capaz de reduzir 

problemas de escala e de custos de transação (Wiggins & Keats, 2013; Ostrom, 2000). 

Ocorre que condicionantes da adoção de tecnologia raramente são acessíveis aos 

pequenos produtores (Souza Filho et al., 2011). Muitas ações pautadas na intensificação 

do uso de tecnologia e na melhoria de padrões técnicos não logram êxito porque 

desconsideram práticas e valores, além de outras características locais (Snyder & Cullen, 

2014). 

A noção de capital humano está associada ao entendimento de que é através da 

incorporação de conhecimento que os seres humanos conseguem melhorar os níveis de 

inovação e de produtividade (Ali et al., 2018), contribuindo para a produção da riqueza 

moderna (Fukuyama, 1996). Sem capital humano não se consegue melhorar o nível de 

desenvolvimento, pois esse capital é o responsável pela otimização do capital financeiro 

(Schultz, 1973). Pobreza e baixos retornos de investimentos estão mais vinculados aos 

reduzidos níveis de produtividade das pessoas e às suas dificuldades de se integrarem a 

mercados competitivos do que à falta de financiamentos e acesso a recursos naturais (Da 

Fonseca, 1992). 

Tanto na indústria como na agricultura, somente o investimento no ser humano 

pode viabilizar a expansão produtiva em bases modernas (Schultz, 1973). Esse 

entendimento coaduna com a perspectiva de que a dificuldade de incorporação de 

tecnologia ao processo produtivo se mostra como um dos principais gargalos à expansão 

da produção na agricultura familiar (Navarro, 2016; Alves & Souza, 2015; Vieira Filho 
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et al., 2013). Contudo, essa constatação revela-se problemática em determinados 

contextos, pois tende a piorar as condições de vida daquelas pessoas com pouco acesso à 

educação (Brian, 2007). 

Maiores níveis de escolarização contribuem para a melhoria da renda e da 

produtividade agropecuária, pois facilitam a incorporação de tecnologia (Brian, 2007; 

Reis et al., 2017; Carvalho et al., 2017). Quando associado ao capital social, o capital 

humano reforça a confiança, fortalecendo a estruturação de redes formais responsáveis 

pela articulação e conexão de agricultores às agências de apoio e aos mercados (Hunecke 

et al., 2017). Por outro lado, quando desconectado de outros recursos, o capital humano 

per se não se mostra capaz de promover mudanças estruturais e, ainda, pode ter efeito 

negativo na medida em que contribui para a migração da população rural para áreas 

urbanas (Castro & Saes, 2018). 

Enquanto o capital humano se vincula à ação individual (qualificação para o 

trabalho, escolarização, por exemplo), o capital social exige adesão às normas coletivas 

e, não raro, ao desenvolvimento de virtudes como lealdade e confiança (Fukuyama, 

1996). Constitui-se a partir de mecanismos culturais associados a: religião, tradição e 

hábitos históricos. Sua importância para os contextos produtivos está em viabilizar 

atividades que, individualmente, somente poderiam ser realizadas por meio de aporte de 

capital financeiro (Putnam, 2005; Coleman, 1988). Mas é importante notar que respostas 

coletivas desenvolvidas no ambiente comunitário podem ser reforçadas ou inviabilizadas 

pelo conjunto de normas mais amplas ou mesmo por falta de ação governamental 

favorável (Serageldin & Grootaert, 1999). 

O capital social apoia-se na confiança, no fluxo de informações e nas normas e 

sanções como elementos essenciais em suas distintas formas (Ostrom, 2000, 1999; 

Serageldin & Grootaert, 1999). Via de regra, precisa de lideranças engajadas como 

condição para emergir, e seu funcionamento depende da interação com outros tipos de 

capitais (Crona et al., 2017). 

Nas atividades agropecuárias, redes de agricultores constituídas formalmente por 

associações e cooperativas funcionam como estratégias de inserção de agricultores no 

mercado concorrencial (Beltrame et al., 2016), notadamente no que se refere à diminuição 

de problemas de escala e de custos de transação (Wiggins & Keats, 2013). E ainda que 

redes formais demonstrem mais efetividade na adoção de padrões produtivos e comerciais 

modernos (Hunecke et al., 2017), na prática, muitos produtores ainda buscam apoio em 
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redes informais (família, amigos etc.) para orientação de seus negócios (Cofré-Bravo et 

al., 2019). 

Embora a Abordagem dos Meios de Vida reforce a importância de cada capital, a 

interação entre eles também é destacada como condição para a eficácia dos resultados. 

Ademais, os efeitos individuais e/ou sinérgicos dos capitais variam significativamente, 

podendo ser positivos ou negativos. Foi identificado, por exemplo, que a aquisição de 

capital financeiro, por meio da venda da produção e/ou de acesso a microcrédito, pode 

enfraquecer as redes de relações sociais (Urzedo et al., 2016; Banerjee et al., 2018). Níveis 

reduzidos de capital humano podem diminuir a propensão de pequenos agricultores se 

organizarem coletivamente (Sseguya et al., 2018). A ausência de capital social, por sua 

vez, é capaz de diminuir  a circulação de informação, reduzindo o nível de conhecimento 

técnico e dificultando a incorporação de tecnologias (Michelini, 2013).  

Nota-se que, à medida que a literatura dos capitais financeiro, humano e social 

oferece explicações acerca de seus papéis no processo de desenvolvimento, amplia-se a 

possibilidade de a Abordagem dos Meios de Vida contribuir para as ações voltadas ao 

fortalecimento de estratégias produtivas e comerciais promotoras do desenvolvimento 

(Scoones, 2009, 1998; Krantz, 2001; Bebbington, 1999). Justifica esse entendimento a 

compreensão de que os capitais são utilizados de forma combinada, em que seus efeitos 

podem variar conforme as circunstâncias mudam. 

 

4.3 Hipóteses de pesquisa e modelo conceitual 

Para identificar em que medida os capitais explicam a comercialização da 

produção de agricultores familiares, formularam-se duas hipóteses de pesquisa com vistas 

a mensurar a relação combinada (meios de vida) e isolada dos capitais com a 

comercialização. Essas relações podem ser visualizadas na Figura 4. 

A disponibilidade e o acesso aos capitais são fundamentais à consolidação de 

estratégias de sobrevivência de agricultores familiares (Scoones, 1998; Ellis, 2000; 

Chambers, 2006). No entanto, foi identificado que a melhoria das condições de vida de 

populações rurais correlaciona-se à adequada alocação dos recursos (Massoud et al., 

2016). Além disso, meios de vida estáveis contribuem para que agricultores tenham mais 

disposição em assumir riscos (Ukanwa & Anderson, 2018) por meio da identificação de 

oportunidades e investimentos em novos negócios (Allison & Ellis, 2001). Sob essa 
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perspectiva, entende-se que meios de vida de agricultores familiares são determinantes à 

opção pela comercialização. À vista disso, aponta-se a seguinte hipótese:  

H1: Meios de vida dos agricultores familiares assentados da reforma agrária do Distrito 

Federal afetam positivamente a comercialização da produção desses agricultores. 

Capital social viabiliza atividades que, individualmente, somente poderiam ser 

realizadas por meio de aporte financeiro (Putnam, 2005; Coleman, 1988) e muitas vezes 

isso acontece com apoio de redes informais (Cofré-Bravo et al., 2019). Mas seu 

funcionamento depende da interação com outros capitais (Crona et al., 2017), 

notadamente com o capital humano, na medida em que essa articulação melhora os níveis 

de interação com os mercados (Hunecke et al., 2017). Acrescenta-se que os riscos 

associados ao capital financeiro (Souza Filho et al., 2011) e a defasagem do padrão 

técnico de agricultores familiares (Snyder & Cullen, 2014) restringem o desenvolvimento 

rural baseado no capital financeiro. Nesse contexto, sugere-se a segunda hipótese: 

H2: O efeito específico indireto dos capitais humano e social na comercialização da 

produção dos agricultores familiares assentados da reforma agrária do Distrito Federal é 

maior do que os efeitos específicos indiretos dos capitais natural e financeiro. 

 

Figura 4: Modelo conceitual de pesquisa acerca das relações entre capitais e comercialização. 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.4 Metodologia 

Este estudo, de natureza exploratória e abordagem quantitativa, foi realizado com 

125 agricultores familiares, de onze assentamentos da reforma agrária no Distrito Federal, 

que comercializam pelo menos parte da produção. A amostra tem poder estatístico de 

90%, calculado pelo software Software GPower [F-test; Linear multiple regression: 

Fixed model, R² increase; Effect size (f²) = 0.15; α = 0,05; Statistical power (1 – β = 

0,90)]. Os respondentes foram selecionados aleatoriamente com auxílio do software 

Microsoft Excel, utilizando-se a função “aleatório”. Nas situações em que respondentes 

sorteados não foram localizados, realizaram-se outros sorteios de modo a substituí-los. 

Os dados foram obtidos mediante formulário utilizando-se a escala Likert de cinco 

pontos nas opções de respostas (1 - Discordo totalmente; 2 - Discordo; 3 - Não discordo 

nem concordo; 4 - Concordo; 5 - Concordo totalmente). No modelo validado, são 

utilizados cinco construtos reflexivos, um formativo de segunda ordem e vinte itens de 

mensuração (variáveis observadas) (Tabela 8).   

Tabela 8 

Construtos e suas respectivas variáveis observadas utilizadas no modelo de pesquisa 

 
Construtos 

reflexivos 
Variáveis observadas Referências 

Capital Natural 

A área disponível para produção é suficiente para garantir a 

sobrevivência de sua família – CN01 

Aquino et al. 

(2016); Souza 

Filho et al. (2011) 

 

O relevo (declividade) do seu lote favorece a produção de 

produtos demandados pelos mercados – CN02 

Souza Filho et al. 

(2011) 

O clima da região (distribuição de chuva, temperatura média) 

favorece o tipo de produção desenvolvido por você – CN03 

Perondi & 

Schneider (2012); 

Scoones (1998) 

Capital  

Financeiro 

A obtenção dos resultados produtivos desejados por você 

somente é possível com o uso de insumos (químicos ou 

naturais) – CF01 

Abafita et al. 

(2016); Gasques 

et al. (2017) 

 

O uso de irrigação é indispensável à obtenção dos resultados 

produtivos desejados por você – CF02 Gasques et al. 

(2017); Scoones 

(1998) 
O uso de máquinas na produção é indispensável à obtenção dos 

resultados produtivos desejados por você – CF03 

Capital  

Humano 

O seu conhecimento técnico lhe permite produzir de acordo 

com as exigências dos mercados – CH01 

Ali et al. (2018); 

Scoones (1998) 

A aprendizagem de novos métodos e novas técnicas de 

produção, através de cursos, palestras e dias de campo, 

contribui para que você melhore a qualidade da produção -

CH02 

Ali et al. (2018); 

Perondi & 

Schneider (2012) 

A aprendizagem de novos métodos e novas técnicas de 

produção, através de cursos, palestras e dias de campo, 

contribui para que você aumente a quantidade produzida CH03 

Ali et al. (2018); 

Perondi & 

Schneider (2012) 
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Capital  

Social 

A participação em cooperativa, associação, movimentos sociais 

ou ONGs é importante para melhoraria da comercialização de 

seus produtos – CS01 
Souza & Caldas 

(2018); Scoones 

(1998) 
A participação em cooperativas, associações, sindicatos, 

movimentos sociais ajuda na resolução de problemas 

relacionados à sua produção – CS02 

A sua atuação em grupo (com outros assentados) ajuda na 

solução de problemas e dificuldades comuns aos assentados – 

CS03 

Scoones (1998) 

O respeito às decisões estabelecidas em grupo (associações, 

cooperativas, sindicatos, etc.) contribui para melhoria da sua 

produção – CS04 
Wiggins & Keats 

(2013); Ostrom 

(2000) 
O respeito às decisões estabelecidas em grupo (associações, 

cooperativas, sindicatos, etc.) contribui para melhoria das 

condições de comercialização da sua produção – CS05 

A sua participação em associações, cooperativas, sindicatos é 

definida pelo nível de confiança que você tem nessas 

organizações – CS06 

Putnam (2005); 

Hunecke et al. 

(2017); Sseguya et 

al. (2018) 

Comercialização 

Os laços de amizade e o reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido por você são características presentes nos 

negócios realizados com os principais compradores da sua 

produção – CO01 

Azevedo (2012) 

Você consegue negociar preços, prazos de entrega, formas de 

pagamento, de forma mais vantajosa quando comercializa com 

os principais compradores da sua produção – CO02 

Azevedo (2012); 

Wiggins et al. 

(2011); 

Schipmann & 

Qaim (2011) 

A comercialização da produção é mais vantajosa para você 

quando você vende para seu principal comprador – CO03 

Schipmann & 

Qaim (2011) 

Você diversifica sua produção (produz vários produtos) para 

atender às exigências de seu principal comprador – CO04 

Souza Filho & 

Bonfim (2013); 

Wiggins et al. 

(2011) 

Você não para de produzir os produtos comercializados, pois 

essa é uma exigência de seu principal comprador – CO05 

Souza Filho & 

Bonfim (2013) 

 
Nota. Fonte: elaborado pelo autor. Essas variáveis correspondem apenas àquelas resultantes do processo de 

ajuste do modelo de mensuração, ou seja, são as que apresentaram cargas fatoriais superior a 0,6.  

As relações propostas no modelo da pesquisa foram verificadas por meio de 

modelagem de equações estruturais (Partial Least Squares Structural Equation Modeling 

- PLS-SEM), utilizando o software SmartPLS 3. A validação do modelo completo ocorreu 

em três etapas. Na primeira e na segunda, foram realizados análises e ajustes dos 

parâmetros do modelo de mensuração para os construtos reflexivos (primeira ordem) e 

para o construto formativo (segunda ordem), respectivamente. A terceira consistiu na 

análise da validade preditiva (Q2) e do tamanho do efeito (f2) do modelo estrutural.  

Na primeira etapa, foram avaliadas a validade convergente, a confiabilidade e a 

validade discriminante. A validade convergente foi verificada por meio da variância 

média extraída (AVE), cujo valor mínimo aceitável é 0,50, o que significa que, em média, 
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o construto explica pelo menos metade da variância de seus itens (variáveis observadas) 

(Hair et al., 2017). 

Nas situações envolvendo variáveis formativas de segunda ordem, a validade 

convergente é realizada por meio teste de redundância (Hair et al., 2017; Sarstedt et al., 

2019). No entanto, como a Abordagem dos Meios de Vida oferece suporte teórico robusto 

à identificação da variável meios de vida a partir dos capitais natural, financeiro, humano 

e social, o teste de redundância não foi aplicado. 

A confiabilidade do conjunto das respostas foi assegurada pelos valores de 

consistência interna (Alfa de Cronbach) e da confiabilidade composta (Ringle et al., 

2014), cujos limites inferiores em pesquisas exploratórias são 0,60 para o primeiro critério 

e 0,70 para o segundo (Hair et al., 2017). A validade discriminante, que pressupõe ser os 

construtos independentes um dos outros (Hair et al., 2017), foi verificada por meio dos 

critérios Cross Loading e Fornell-Larcker. O primeiro estabelece que os itens com cargas 

fatoriais mais altas devem estar em seus respectivos construtos, e o segundo pressupõe 

que as raízes quadradas das AVE(s) sejam maiores que as correlações entre os construtos 

(Hair et al., 2017). A Tabela 9 contém os valores dos parâmetros utilizados na primeira 

etapa de validação do modelo.  

Tabela 9 

Critérios de validação do modelo de mensuração 

 

Construtos 
Alfa de 

Cron. 

Conf. 

Comp. 
AVE 

Fornell - Lacker 

1 
2 3 4 5  

1 - Capital Nat. 0,529 0,759 0,513 0,716     

2 - Capital Fin. 0,712 0,838 0,634 0,346 0,796    

3 - Capital Hum. 0,746 0,859 0,675 0,481 0,525 0,822   

4 - Capital Soc. 0,879 0,909 0,626 0,390 0,383 0,438 0,791  

5 - Comercialização 0,806 0,862 0,556 0,401 0,250 0,366 0,328 0,746 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Os valores na diagonal correspondem à raiz quadrada da AVE. 

Para validar a confiabilidade do capital natural, o coeficiente do Alfa de Cronbach 

(medida conservadora) foi entendido como limite inferior, e o coeficiente da 

confiabilidade composta (medida menos conservadora) foi acatado como limite superior, 

vez que nesses casos a verdadeira confiabilidade está entre esses limites (Hair et al., 

2017). 

Na segunda etapa, foi verificada a existência de colinearidade entre os construtos 

de primeira ordem (capital natural, capital humano, capital financeiro e capital social) e 
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o de segunda ordem (meios de vida). Os valores da estatística de colinearidade (VIF) para 

os capitais (capital natural = 1,418; capital financeiro = 1,452; capital humano =1,709; 

capital social = 1,342) se mostraram adequados (inferiores a 3) (Sarstedt et al., 2019).  

Em seguida, avaliaram-se a relevância e a significância entre os construtos de 

primeira e de segunda ordem por meio da análise dos pesos exteriores (PE) e das cargas 

externas (CE) dos construtos de primeira ordem [capital natural, PE = 0,487 (p < 0,05) e 

CE = 0,835 (p < 0,05); capital financeiro, PE = 0,029 (p > 0,05) e CE = 0,550 (p < 0,05); 

capital humano, PE  = 0,407 (p > 0,05) e CE = 0,816 (p < 0,05); capital social, PE = 0,340 

(p > 0,05) e CE = 0,720 (p < 0,05)]. Apesar de os pesos exteriores correspondentes aos 

capitais financeiro, humano e social não serem significativos (p > 0,05), suas cargas 

externas são maiores que 0,5 e significativas (p < 0,05). Esses dados comprovam a 

validade do modelo reflexivo-formativo do presente estudo (Hair et al., 2017). Os valores 

das estatísticas citadas estão contidos na Tabela 10. 

Tabela 10 

Teste de significância dos indicadores formativos para construtos de segunda ordem 

 
Indicador Pesos Exteriores Valor p VIF Cargas Externas Valor p 

Capital Natural 0,487 0,022 1,418 0,835 0,000 

Capital Financeiro 0,029 0,891 1,452 0,550 0,001 

Capital Humano 0,407 0,088 1,709 0,816 0,000 

Capital Social 0,340 0,155 1,342 0,720 0,000 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Valores calculados utilizando-se a abordagem de duas etapas. 

A terceira etapa de validação do modelo consistiu na análise do modelo estrutural. 

Inicialmente avaliou-se a precisão preditiva com base no coeficiente de determinação de 

Pearson (R²). Para estudos em ciências sociais, R² = 2% revela efeito pequeno, R² = 13% 

indica efeito médio e R² = 26% equivale a efeito grande (Ringle et al., 2014). Em seguida, 

foram avaliados os valores da validade preditiva (Q²) e os do tamanho do efeito (f²). O 

modelo mostra-se adequado (aproxima-se do esperado) quando 0 < Q² < 1, e é perfeito 

(sem erros) se Q² = 1 (Ringle et al., 2014). Pelo tamanho do efeito (f²), avalia-se a razão 

entre o que é explicado e o que não é explicado pelo modelo. Valores de f² iguais a 0,02, 

0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (Hair et al., 

2017). Por último, verificou-se o índice de adequação do modelo (GoF – Goodness of 

Fit), para o qual se espera valor superior a 0,3 para estudos em ciências sociais (Ringle et 

al., 2014). Os valores dos parâmetros descritos são apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 

Relação estrutural entre os construtos do modelo de pesquisa 

 
Construtos e 

Relações 
Q² GoF f² 

Coef.  

estrutural 

Média da 

amostra 

Desvio 

padrão 
Valor t Valor p R² 

Meios de Vida 0,351 
0,747 -- -- -- -- -- -- -- 

Comercialização 0,084 

M. de Vida➔Comercialização 0,233 0,434 0,459 0,066 6,545 0,000 0,189 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

4.5 Resultados e Discussão 

A Figura 5 apresenta o modelo completo da pesquisa (mensuração e estrutural). 

Nele são verificados os valores das cargas fatoriais dos itens em relação aos seus 

respectivos construtos, do coeficiente de caminho de cada capital em relação aos meios 

de vida e o valor do efeito de meios vida na comercialização.  

 

Figura 5: Modelo completo da pesquisa apresentando os valores das relações entre os construtos. 

Fonte: dados da pesquisa. 

As correlações entre os capitais [capital natural (0,193), capital financeiro (0,227), 

capital humano (0,283) e capital social (0,587)] e os meios de vida são positivas e 

significantes (p < 0,01). Evidencia-se que Meios de vida afetam positiva e 

significativamente (0,434; p < 0,05) a comercialização, explicando-a em 19%, conforme 

indica o valor do R². Esses resultados corroboram hipótese H1. 
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Verificaram-se, também, efeitos específicos indiretos positivos e significantes de 

cada capital na comercialização, sendo: capital social ➔ meios de vida ➔ 

comercialização (0,255; p < 0,05), capital humano ➔ meios de vida ➔ comercialização 

(0,123; p < 0,05), capital natural ➔ meios de vida ➔ comercialização (0,084; p < 0,05) 

e capital financeiro ➔ meios de vida ➔ comercialização (0,099; p < 0,05). Efeito indireto 

envolve relacionamentos com presença de pelo menos um construto interveniente (Hair 

et al., 2017). Conforme descritos e apresentados na Tabela 12, os efeitos específicos 

indiretos dos capitais social e humano são maiores que os efeitos específicos indiretos 

dos capitais natural e financeiro na comercialização da produção dos agricultores 

familiares assentados da reforma agrária do Distrito Federal.  

Esses resultados reforçam a importância do capital humano e, principalmente, do 

capital social, para a maior integração de agricultores familiares aos mercados, e levam à 

corroboração da H2.   

Tabela 12 

Efeito específico indireto de cada capital na comercialização 

 

Relações Causais Efeitos Específicos Significância 

Capital Social ➔ Meios de Vida ➔ Comercialização 0,255 p < 0,05 

Capital natural ➔ Meios de Vida ➔ Comercialização 0,084 p < 0,05 

Capital Financeiro ➔ Meios de Vida ➔ Comercialização 0,099 p < 0,05 

Capital Humano ➔ Meios de Vida ➔ Comercialização 0,123 p < 0,05 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados desta pesquisa confirmam o entendimento de Banerjee et al. (2017) 

e Banerjee & Duflo (2009) de que é preciso identificar efeitos de componentes específicos 

no contexto do desenvolvimento rural como forma de otimizar esforços em curso. Ainda 

que a realidade imponha complexidade à determinação dos meios de vida dos agricultores 

familiares como descrito em Bebbington (1999), encontrar processos e condicionantes 

mais relevantes pode ser a chave para a melhoria dos resultados das intervenções, 

notadamente no conjunto das políticas públicas. No Brasil essa é uma questão premente, 

haja vista a persistência da pobreza rural ainda que o país se destaque pela agricultura 

moderna e como um dos principais produtores de alimento do mundo. 

O incentivo à comercialização, em virtude de seu potencial de contribuição para 

o desenvolvimento rural (Wiggins, 2016; Von Braun & Kennedy, 1994), não pode ser 
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dissociado da análise acerca dos meios de vida das populações locais. Ao demonstrar que 

no Distrito Federal os capitais humano e social se revelam mais relevantes à 

comercialização, os resultados deste estudo contrariam a ideia de que o capital financeiro 

é o capital mais importante para a viabilização da produção agropecuária (Gasques et al., 

2017; Alves & Souza, 2015) e reforçam o entendimento de que a pertinência de cada 

capital está associada à realidade local (Bebbington, 1999). Neste caso, o indicativo é de 

que mercados vinculados às redes de sociabilidade (Miloni & Ventura, 2016; Ploeg, 2016; 

Niederle & Wesz Junior, 2018; Souza & Caldas, 2018) são mais relacionados aos 

agricultores familiares. 

Ainda que a produção agropecuária convencional não se vincule aos recursos 

locais, já que o processo produtivo exige acesso a recursos externos (financeiros, 

tecnologia, insumos etc.) (Ploeg et al., 2004), os resultados desta pesquisa mostram que 

os capitais humano e social funcionam como dinamizadores de iniciativas (notadamente 

aos mercados vinculados às redes de sociabilidade) responsáveis pela comercialização da 

produção de pequenos agricultores familiares. Importante notar que a viabilização de 

iniciativas vinculadas às redes de sociabilidade, ao se concretizarem em âmbito distinto 

dos padrões convencionais de comercialização, indica que os próprios agricultores são 

capazes de modificar a realidade na qual estão imersos. Por meio da capacidade de 

agência (Perondi & Schneider, 2012), é possível mobilizar recursos sociais e coletivos 

necessários à comercialização da produção. Evidencia-se, ainda, que os meios de vida são 

importantes não apenas à comercialização per si, mas à determinação dos canais mais 

adequados.  

Embora haja preponderância dos capitais humano e social, os capitais natural e 

financeiro não devem ser desconsiderados. Pelo contrário, suas contribuições à formação 

dos meios de vida são relevantes e significativas. Isso implica que o acesso aos recursos 

naturais e ao capital financeiro (insumos, tecnologia etc.) não podem ser dissociados das 

ações voltadas à promoção do desenvolvimento rural por meio da comercialização, ainda 

que não devam ser considerados como o único caminho ou o prioritário. Essa perspectiva 

corrobora as evidências de que o capital humano e o social funcionam de maneira efetiva 

quando se articulam com outros capitais (Serageldin & Grootaert, 1999). Além disso, à 

medida que a comercialização da produção de agricultores familiares é associada às redes 

de sociabilidade e à dinâmica local, cabe questionar se os capitais humano e social se 
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mostrariam relevantes em contexto de reduzido dinamismo econômico e/ou em regiões 

distantes de centros urbanos dinâmicos. 

Em síntese, as ações voltadas à promoção de agricultores familiares por meio de 

acesso aos mercados não devem enfocar apenas a dimensão financeira, como 

tradicionalmente ocorre no Brasil. A formação técnica e educacional e a construção de 

laços sociais também devem ser priorizadas. Assim, investir em qualificação técnica e no 

fortalecimento de capital social, notadamente em suas formas capazes de viabilizar 

condições favoráveis de comercialização, pode trazer resultados mais efetivos aos 

agricultores familiares. 

Contudo é preciso considerar que, não obstante a identificação de que a 

escolarização favorece o acesso ao crédito, aumentando a capacidade de investimento dos 

agricultores familiares (Reis et al., 2017), os itens de mensuração do capital humano 

suportados no modelo estão vinculados à qualificação técnica (Brian, 2007; Schultz, 

1973). Isso é importante porque a baixa escolarização é uma das principais características 

dos assentados do Distrito Federal (IBGE, 2020b) e sua elevação exige intervenções 

complexas, principalmente a partir da ação estatal. Além disso, a realidade desses 

agricultores favorece a valorização do capital social, haja vista a baixa disponibilidade de 

recursos necessários ao desenvolvimento da atividade agropecuária (Mattei, 2016), o que 

exige mobilização social como estratégia de conquistas no campo social e econômico 

(Wilkinson, 2011). 

Mesmo que o capital humano e o capital social vinculados aos assentados da 

reforma agrária não sejam capazes de responderem aos desafios de ordem política, 

econômica e ambiental (Mbiba et al., 2019), no âmbito dos agricultores familiares do 

Distrito Federal, eles podem ser apontados como fatores que contribuem para o processo 

de comercialização da produção. Esses resultados mostram caminhos alternativos àqueles 

baseados em estratégias intensivas em capital financeiro (Tibesigwa et al., 2016) e 

evidenciam a necessidade de políticas públicas que valorizem as respostas coletivas 

desenvolvidas no âmbito comunitário (Serageldin & Grootaert, 1999). Nesse sentido, 

reforça-se que, em todos os países de capitalismo avançado, são as políticas públicas o 

principal elemento determinante das condições de vida dos agricultores (Abramovay, 

2012). 
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 4.6 Conclusão 

A análise acerca da relação dos capitais natural, financeiro, humano e social com 

a comercialização de agricultores familiares assentados da reforma agrária do Distrito 

Federal revela que os capitais (meios de vida) influenciam a comercialização desses 

agricultores de forma significativa (meios de vida ➔ comercialização = 0,434) e 

explicam 19% da comercialização. O capital humano (capital humano ➔ meios de vida 

➔ comercialização = 0,123; p < 0,05) e, principalmente, o capital social (capital social 

➔ meios de vida ➔ comercialização = 0,255) são os capitais que mais contribuem 

individualmente para a comercialização. 

Os resultados desta pesquisa apontam estratégias que podem funcionar como 

solução dos problemas relacionados à comercialização e à melhoria da renda de 

agricultores familiares. Mesmo que políticas enfocadas no capital financeiro sejam 

importantes, é preciso desenvolver ações capazes de melhorar o nível de organização dos 

agricultores familiares, de modo a viabilizar o acesso e a permanência nos mercados. 

Este trabalho avança em relação às análises de Scoones (2009, 1998), Ellis (2000) 

e  Chambers (2006) na medida em que mensura a relação entre os capitais e a 

comercialização. Nesses termos, comprova a importância dos meios de vida para a 

viabilização da estratégia de sobrevivência pautada na produção e comercialização de 

produtos agrícolas por agricultores familiares. Sugere-se que futuros estudos procurem 

identificar outras condicionantes de mercado responsáveis pela promoção dos capitais 

individualmente e/ou de forma agrupada. Outro aspecto que requer investigação mais 

acurada diz respeito à capacidade de ação individual e empreendedora dos agricultores 

familiares no sentido de superar restrições impostas pela escassez de recursos ou mesmo 

de potencializar aqueles recursos aos quais têm acesso. 
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5 Capítulo III - Empreendedorismo e desenvolvimento rural: a importância da 

competência empreendedora para a comercialização da produção na agricultura 

familiar 

 

Resumo: O objetivo é mensurar o efeito mediador de competência empreendedora na 

relação entre os capitais (natural, financeiro, humano e social) e a comercialização da 

produção de agricultores familiares. A amostra restringiu-se aos agricultores participantes 

da pesquisa apresentada no capítulo 1, mas somente aqueles que comercializam pelo 

menos parte da produção e envolveu 125 agricultores. As análises foram realizadas 

utilizando-se técnica de modelagem de equações estruturais (Partial Least Squares 

Structural Equation Modeling - PLS-SEM). Os resultados mostraram que a competência 

empreendedora exerce mediação total na relação entre meios de vida e comercialização. 

 

5.1 Introdução 

As decisões de agricultores sobre o que e quanto produzir, bem como o 

enfrentamento de desafios nas esferas comercial e social, estão relacionados à 

disponibilidade de recursos (Scoones, 1998; Potrich & Grzybovski, 2017), identificados 

como meios de vida, a partir dos capitais natural, financeiro, humano e social (Carney, 

2003; Allison & Ellis, 2001; Scoones, 1998; Chambers & Conway, 1992). Sob essa 

perspectiva, a adoção de estratégias de desenvolvimento rural, notadamente quando 

vinculadas à comercialização (Wiggins, 2016), não deve ser dissociada da disponibilidade 

e do acesso a esses recursos (Bebbington, 1999; Krantz, 2001). Cabe esclarecer que já foi 

evidenciado (capítulo 2) que os capitais influenciam a comercialização da produção dos 

agricultores familiares do Distrito Federal de forma significativa (meios de vida ➔ 

comercialização = 0,434; p < 0,05; R2 = 0,19). 

Mas além da disponibilidade desses capitais, as formas com que são utilizados são 

determinantes à melhoria das condições de vida dos agricultores (Ye et al., 2009). Essa 

constatação permite incorporar o empreendedorismo às análises relacionadas à 

agricultura familiar como indutor de mudanças no uso dos recursos e nas formas como as 

pessoas sobrevivem (Perondi & Schneider, 2012; Schneider & Menezes, 2014). Sob essa 

perspectiva, entende-se que o empreendedorismo rural pode neutralizar efeitos negativos 

decorrentes da restrição de recursos e, ao mesmo tempo, potencializar a utilização dos 
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recursos disponíveis (Grande et al., 2011), revelando-se importante indutor de fomento 

ao desenvolvimento rural (Díaz-Pichardo et al., 2012). 

Destaca-se que o empreendedorismo rural efetiva-se por meio de ações 

individuais e/ou coletivas voltadas à criação de produto e/ou serviço (Fortunato, 2014), 

aproximando agricultores dos mercados (Sinyolo & Mudhara, 2018). Portanto, sua 

contribuição para superação da pobreza (Si et al., 2020) exige que as ações de 

desenvolvimento sejam associadas aos mercados (McMullen, 2011). 

No entanto, a complexidade da produção agropecuária e o elevado nível de 

regulamentação (Díaz-Pichardo et al., 2012) dificultam o aumento do potencial 

empreendedor de agricultores familiares (Pindado & Sánchez, 2017). Nesse sentido, o 

empreendedorismo rural deve ser visto como processo (Jack & Anderson, 2002) no qual 

agricultores tornam-se capazes de mobilizar recursos a partir do desenvolvimento de 

competência empreendedora (Ruas et al., 2005; Feuerschütte et al., 2012). É mediante o 

aperfeiçoamento dessa competência que se alcança convergência entre aquilo que se sabe 

e o atingimento de objetivos determinados (Le Boterf, 2003). 

Nesse contexto, dois aspectos mostram-se relevantes. O primeiro diz respeito à 

relação entre a disponibilidade de recursos (capitais) e a capacidade de enfrentamento de 

desafios nas esferas comercial e social (Scoones, 1998; Potrich & Grzybovski, 2017). O 

segundo refere-se à contribuição da competência empreendedora para a mobilização dos 

capitais formadores dos meios de vida dos agricultores familiares (Feuerschütte et al., 

2012; Ruas et al., 2005). Em resumo, a competência empreendedora pode contribuir para 

a comercialização da produção de agricultores familiares porque atua em favor da 

superação das restrições ao uso dos recursos disponíveis. 

À vista disso e considerando-se a importância da comercialização no âmbito de 

agricultores familiares (Wiggins, 2016; Matthys et al., 2021; Ogutu & Qaim, 2019; 

Mutabazi et al., 2013; Von Braun & Kennedy, 1994), seria a competência empreendedora, 

a partir das dimensões inovatividade e poder, uma variável mediadora da relação entre 

meios de vida e comercialização? 

Essa questão revela-se pertinente à medida que a confirmação do efeito mediador 

da competência empreendedora pode ensejar novas estratégias de promoção de 

desenvolvimento rural, notadamente no tocante ao uso dos recursos disponíveis aos 

agricultores. Isto posto, o trabalho tem o objetivo de mensurar o efeito mediador da 
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competência empreendedora, formada pelas dimensões inovatividade e poder, na relação 

entre meios de vida e comercialização.  

 

5.2 Revisão de literatura 

Adoção de inovações (Gasques et al., 2017; Navarro, 2016; Alves & Souza, 2015) 

e envolvimento em redes de sociabilidade (Ploeg, 2016; Niederle & Wesz Junior, 2018; 

Souza & Caldas, 2018) comumente são apresentados como os principais caminhos ao 

desenvolvimento rural. Inovações referem-se a novos produtos, serviços e processos 

(Oslo, 1997; Banco Mundial, 2008) e podem ser identificadas a partir da ideia de 

inovatividade, haja vista seu viés de prática empreendedora (Martens & Freitas, 2008; 

Mello & Leão, 2005). Já o posicionamento em redes de sociabilidade pode ser 

identificado como a busca por poder que se configura em ação empreendedora voltada à 

ocupação de espaço e à defesa de interesses, especialmente no que tange à participação 

nos mercados (Lenzi, 2008; Cooley, 1990). Segundo Huggins & Thompson (2020), 

quando se trata de relações comerciais, redes sociais colaboram para a adoção de 

inovações, pois favorecem a disseminação do conhecimento acerca do ambiente de 

negócio.  

Considerando-se esses aspectos, a incorporação  do empreendedorismo rural nas 

análises relacionadas à agricultura familiar revela-se pertinente, haja vista a perspectiva 

de que o empreendedor atua de modo a induzir mudanças no uso dos recursos e nas formas 

como as pessoas sobrevivem (Perondi & Schneider, 2012; Schneider & Menezes, 2014). 

Empreendedores rurais são aqueles indivíduos que, atuando de maneira isolada ou 

coletiva, conseguem ofertar produto ou serviço com agregação de valor no âmbito 

comunitário (Fortunato, 2014). Em regra, destacam-se como agentes de inovação e/ou 

como articuladores de redes (Vale et al., 2008). Suas motivações podem ser associadas 

tanto à obtenção de lucro a partir do desenvolvimento de atividades econômicas, quanto 

à ação em favor da comunidade por meio de agregação de valor e difusão de produto e 

serviço identificado com a comunidade (Korsgaard et al., 2015). 

Em resumo, empreendedores rurais podem ser tipificados como pessoas capazes 

de identificar novas formas de associação de recursos (Vale et al., 2008) de maneira a 

promover conexão direta com os mercados (Seuneke et al., 2013). Essa leitura vincula-se 

à perspectiva de Giddens (2003) acerca da agência humana na medida em que pressupõe 
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iniciativa e capacidade de se posicionar socialmente de forma a promover mudanças 

sociais, econômicas etc. 

O empreendedorismo rural favorece a integração aos mercados por meio de 

cadeias de valor e da diversificação da produção (Díaz-Pichardo et al., 2012), elevando 

os níveis de comercialização, aumentando a receita e melhorando a segurança alimentar 

de pequenos agricultores (Sinyolo & Mudhara, 2018). Nessa perspectiva, mostra-se como 

importante ferramenta de adaptação de agricultores às políticas liberais, as quais têm 

ganhado cada vez mais espaço no meio rural (Pindado & Sánchez, 2017). No longo prazo, 

o empreendedorismo favorece o desenvolvimento econômico de populações rurais 

(Baumgartner et al., 2013), além de funcionar como instrumento de empoderamento, 

especialmente das mulheres (Cho & Honorati, 2014; Jonathan, 2011). Mas esse processo 

deve ser vinculado ao desenvolvimento de competência empreendedora (Pindado & 

Sánchez, 2017; Grande et al., 2011; Ataei et al., 2020), pois essa competência possibilita 

o alcance de resultados (Vale et al., 2008), já que se constitui de ação voltada à 

mobilização de pessoas e de recursos físicos e financeiros (Ruas et al., 2005; Zampier et 

al., 2012; Feuerschütte et al., 2012). 

Competência empreendedora pode ser entendida como resultado de convergência 

entre competência humana e ação empreendedora (Feuerschütte et al., 2012) e resultado 

prático daquilo que foi aprendido (Zampier & Takahashi, 2011). Decorre de relação entre 

saber e conjuntura no sentido de possibilitar consecução de objetivos pretendidos (Le 

Boterf, 2003; Zampier et al., 2012). Por essa perspectiva, a eficiência produtiva e a 

comercial do agricultor somente podem ser analisadas relacionando sua ação à 

disponibilidade de recursos (Ruas et al., 2005). A ação vinculada à competência 

empreendedora funciona como mecanismo neutralizador de efeitos decorrentes de 

limitações de recursos (Grande et al., 2011) e maximizador dos recursos disponíveis 

(Pindado & Sánchez, 2017). 

O desenvolvimento de competência empreendedora correlaciona-se às distintas 

formas de aprendizado das pessoas, envolvendo experiências, motivações e formação 

(Zampier & Takahashi, 2011). Isso é importante porque agricultores familiares tendem a 

aprender mais fazendo (learning by doing) e por meio de redes sociais (interação com 

outros agricultores) do que recorrendo a processos formais de educação (Seuneke et al., 

2013). Apesar de essa dinâmica indicar limitação do potencial de desenvolvimento da 

competência empreendedora por agricultores familiares (Potrich & Grzybovski, 2017), 
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reforça a relevância da atuação de agências de fomento (Díaz-Pichardo et al., 2012), haja 

vista a crescente importância dos mercados para o setor agrícola (Pindado & Sánchez, 

2017). 

O estímulo à competência empreendedora contribui para que pequenos 

agricultores orientem suas iniciativas nos campos produtivo e comercial por 

oportunidades de negócio, de modo a não se limitarem a reproduzir práticas recorrentes 

e de baixo potencial comercial (Sohns & Revilla Diez, 2018). Nesse aspecto, experiência 

implica repetição e não guarda relação direta com aprendizagem (Antonello, 2006). 

Competência se evidencia no saber agir e não no saber fazer, configurando-se de maneira 

funcional e contextualizada (Le Boterf, 2003). 

Ainda que a melhoria do nível de competência de agricultores leve à ampliação 

das possibilidades de acesso e ao uso dos recursos disponíveis na comunidade (Goel & 

Karri, 2020), não é possível determinar a priori, e de maneira genérica, quais 

competências são mais adequadas a agricultores familiares (Ataei et al., 2020a; Paiva & 

Melo, 2008). Não obstante, no Brasil, a adoção de tecnologia (Souza et al., 2020; Gasques 

et al., 2017; Navarro, 2016) e a participação em redes de sociabilidade (Ploeg, 2016; 

Niederle & Wesz Junior, 2018; Souza & Caldas, 2018) apresentam-se como importantes 

mecanismos de desenvolvimento rural. E como essas propostas não são excludentes 

(Abid et al., 2020; Carvalho et al., 2014), espera-se que os agricultores tornem-se capazes 

de adotar tecnologia e/ou de ocupar espaços sociopolíticos, atuando como articuladores 

de redes e conectando atores e recursos (Vale et al., 2008). Em outros termos, a 

modificação da realidade no âmbito da agricultura familiar, por meio da adoção de 

práticas produtivas e comerciais vinculadas aos mercados, depende da capacidade dos 

agricultores quanto à inovatividade e de seu poder de articular redes de sociabilidade 

(Potrich & Grzybovski, 2017). 

Inovatividade diz respeito à criatividade e à experimentação de inovações, 

especialmente no tocante ao acesso aos mercados (Coura et al., 2018; Martens & Freitas, 

2008). Por seu viés de prática, configura-se como característica própria de competência 

empreendedora (Mello & Leão, 2005). Já o empenho na construção de relacionamentos 

voltados à influenciar e a posicionar-se socialmente está situado no conjunto de 

competências identificadas como poder (Lenzi, 2008; Cooley, 1990). Destaca-se que a 

articulação entre inovatividade e poder permite captar o papel das redes sociais e das 
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iniciativas voltadas à adoção de inovação, no sentido de promover modificações nas 

esferas produtiva e comercial (Carvalho et al., 2014). 

 

5.3 Modelo conceitual e hipóteses de pesquisa 

O modelo conceitual de pesquisa (Figura 6) representa a perspectiva de que a 

competência empreendedora reflete a decisão dos agricultores familiares assentados da 

reforma agrária de adotarem inovações e de mobilizarem recursos por meio de iniciativas 

e ações de caráter individual e/ou coletivo. Esses aspectos são identificados a partir dos 

construtos inovatividade e poder, respectivamente. 

Além de poucos estudos relacionando empreendedorismo e desenvolvimento 

rural (Dias et al., 2019), análises acerca da influência de competência empreendedora na 

relação entre meios de vida e comercialização não foram identificadas na literatura. No 

entanto, pistas podem ser percebidas em alguns estudos de modo a permitir a elaboração 

de hipóteses sobre essas relações.  

Foi constatado, por exemplo, que fragilidades nos meios de vida afastam os 

agricultores de atividades associadas a risco (como a integração aos mercados) (Ukanwa 

& Anderson, 2018). Por outro lado, a melhoria nos níveis de recursos contribui para o 

incremento de habilidades empreendedoras (Mumuni & Oladele, 2016) e exerce 

influência nas ações empreendedoras (Korsgaard et al., 2015). Nesse sentido, formulamos 

a hipótese 1 deste estudo: 

H1: Meios de vida afeta positiva e significativamente a competência empreendedora de 

agricultores.  

Observou-se também, com base em Vale et al. (2008) e Müller & Korsgaard 

(2018), que a capacidade de combinar e de otimizar o uso de recursos disponíveis é 

determinante à ação empreendedora por agricultores familiares. Ademais, o 

empreendedorismo, ao funcionar como ponte entre agricultores e os mercados (Seuneke 

et al., 2013; Galvão et al., 2020; Kabir et al., 2012),  possibilita a melhoria dos níveis de 

comercialização (Sinyolo & Mudhara, 2018). Considerando-se essas constatações, 

estabeleceu-se a hipótese 2: 

H2: Competência empreendedora afeta positiva e significativamente a comercialização 

da produção de agricultores familiares. 
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Ainda que não se tenha identificado estudos relacionados à contribuição da 

competência empreendedora na mediação da relação entre meios de vida e 

comercialização, a literatura acerca de pequenas empresas apresenta resultados que 

apontam papel importante da competência empreendedora como variável mediadora. 

Constatou-se que a competência empreendedora desempenha papel de mediação nas 

relações entre autonomia e desempenho empresarial (Al Mamun & Fazal, 2018) e entre 

suporte técnico, suporte de treinamento e sucesso do negócio (Rahman et al., 2015). À 

vista disso, elaboramos a hipótese 3:  

H3: Competência empreendedora media totalmente a relação entre meios de vida e 

comercialização, tornando essa relação não significativa. 

 

Figura 6: Modelo conceitual de pesquisa acerca das relações entre capitais, competência empreendedora e 

comercialização. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Nota. Conforme descrito no capítulo 2, os capitais (meios de vida) influenciam a comercialização da 

produção dos agricultores familiares de forma significativa. 

 

5.4 Metodologia 

Este estudo foi realizado utilizando-se a mesma amostra do capítulo dois, ou seja, 

125 agricultores familiares de 11 assentamentos da reforma agrária no Distrito Federal.  

Do mesmo modo, considera-se a amostra com poder estatístico de 90%, calculado pelo 

software Software GPower [F-test; Linear multiple regression: Fixed model, R² increase; 

Effect size (f²) = 0.15; α = 0,05; Statistical power (1 – β = 0,90)]. No modelo validado 
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neste capítulo, também foram utilizados nove construtos e 27 variáveis observadas, mas, 

na Tabela 13, a fim de se evitar redundância, são apresentados apenas os dois construtos 

e as nove variáveis observadas específicas deste estudo. Os construtos correspondentes 

aos capitais e seus respectivos itens foram apresentados no capítulo anterior.   

Tabela 13: 

Construtos e suas respectivas variáveis observadas utilizadas no modelo de pesquisa 

 
Construtos Variáveis observadas Referências 

Inovatividade 

Você consegue se adaptar ao cenário atual alterando a forma 

como produz – IN01. 
Schneider & 

Menezes (2014); 

Wilkinson (2008); 

Ruas et al. (2005) 
Você consegue se adaptar ao cenário atual alterando a forma 

como vende a produção – IN02. 

Você adota práticas bem-sucedidas utilizadas por vizinhos ou 

outro membro da comunidade – IN03. 

Seuneke et al. 

(2013) 

Poder 

Você busca influenciar outras pessoas (vizinhos, 

compradores, lideranças locais etc.) para que sejam parceiros 

em seus projetos – PO01. 

Lenzi (2008); 

Cooley (1990) 

Você procura participar e fortalecer redes de relacionamento 

de forma a viabilizar a seus projetos – PO02. 

Você procura assumir posições de liderança nas atividades 

desenvolvidas coletivamente – PO03. 

Você sempre se empenha para que seus projetos ganhem 

reconhecimento da comunidade – PO04. 

Comercialização 

Os laços de amizade e o reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido por você são características presentes nos 

negócios realizados com os principais compradores da sua 

produção – CO01. 

Azevedo (2012). 

Você consegue negociar preços, prazos de entrega, formas de 

pagamento, de forma mais vantajosa quando comercializa 

com os principais compradores da sua produção – CO02. 

Azevedo (2012); 

Wiggins et al. 

(2011); Schipmann 

& Qaim (2011). 

A comercialização da produção é mais vantajosa para você 

quando você vende para seu principal comprador – CO03. 

Schipmann & Qaim 

(2011). 

Você diversifica sua produção (produz vários produtos) para 

atender às exigências de seu principal comprador – CO04. 

Souza Filho & 

Bonfim (2013); 

Wiggins et al. 

(2011). 

Você não para de produzir os produtos comercializados, pois 

essa é uma exigência de seu principal comprador – CO05. 

Souza Filho & 

Bonfim (2013). 

Nota. Fonte: elaborado pelo autor. Essas variáveis correspondem apenas àquelas resultantes do processo de 

ajuste do modelo de mensuração, ou seja, são as que apresentaram cargas fatoriais superior a 0,6. 

As relações propostas no modelo desta pesquisa foram verificadas por meio de 

modelagem de equações estruturais (Partial Least Squares Structural Equation Modeling 

- PLS-SEM), utilizando o software SmartPLS 3. A mediação proposta na H3 implica 

relação entre as variáveis do modelo, de forma que, na presença de uma variável 

mediadora, a força da relação entre a variável independente e a variável dependente é 

diminuída (Vieira, 2009). Quando a relação entre a variável independente e a variável 
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dependente é reduzida a ponto de deixar de ser significativa, tem-se uma mediação pura 

ou completa (Vieira, 2009). 

A validação do modelo completo ocorreu em três etapas. Na primeira e na 

segunda, foram realizados análises e ajustes dos parâmetros do modelo de mensuração 

para os construtos reflexivos (primeira ordem) e para o construto formativo (segunda 

ordem), respectivamente. A terceira consistiu na análise da validade preditiva (Q2) e do 

tamanho do efeito (f2) do modelo estrutural.  

Na primeira etapa, foram avaliadas a validade convergente, a confiabilidade e a 

validade discriminante. A validade convergente das variáveis de primeira ordem foi 

verificada por meio da variância média extraída (AVE), cujo valor mínimo aceitável é 

0,50, o que significa que, em média, o construto explica pelo menos metade da variância 

de seus itens (variáveis observadas) (Hair et al., 2017).  

Nas situações envolvendo variáveis formativas de segunda ordem, a validade 

convergente é realizada por meio de teste de redundância (Hair et al., 2017; Sarstedt et 

al., 2019). No entanto, como a Abordagem dos Meios de Vida oferece suporte teórico 

robusto à identificação da variável meios de vida a partir dos capitais natural, financeiro, 

humano e social, o teste de redundância não foi aplicado.  

A confiabilidade do conjunto das respostas foi assegurada pelos valores de 

consistência interna (Alfa de Cronbach) e da confiabilidade composta (Ringle et al., 

2014), cujos limites inferiores em pesquisas exploratórias são 0,60 para o primeiro critério 

e 0,70 para o segundo (Hair et al., 2017). A validade discriminante, que pressupõe ser os 

construtos independentes um dos outros (Hair et al., 2017), foi verificada por meio dos 

critérios Cross Loading e Fornell-Larcker. O primeiro estabelece que os indicadores com 

cargas fatoriais mais altas devem estar em seus respectivos construtos, e o segundo 

pressupõe que as raízes quadradas das AVE(s) sejam maiores que as correlações entre os 

construtos (Hair et al., 2017).  

As Tabelas 14a e 14b contêm os valores dos parâmetros utilizados na primeira 

etapa de validação do modelo. 
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Tabela 14a 

Critérios de validação do modelo de mensuração 

 

Construtos 
Alfa de 

Cron. 

Conf. 

Comp

. 

AVE 

Fornell-Lacker   

1 2 3 4 5  6 7 

1 - Capital Nat. 0,642 0,802 0,577 0,759       

2 - Capital Fin. 0,712 0,838 0,634 0,128 0,796      

3 - Capital Hum. 0,746 0,859 0,675 0,318 0,526 0,822     

4 - Capital Soc. 0,879 0,909 0,626 0,791 0,384 0,438 0,791    

5 - Inovatividade 0,691 0,831 0,623 0,193 0,313 0,344 0,278 0,789   

6 - Poder 0,708 0,821 0,537 0,304 0,222 0,357 0,669 0,370 0,733  

7 - Comerc. 0,806 0,865 0,563 0,393 0,255 0,348 0,314 0,392 0,361 0,751 

8-– Comp. Emp. 0,736 0,810 0,681 -- -- -- -- -- -- -- 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

Os valores na diagonal correspondem à raiz quadrada da AVE. 

Os valores da AVE e da confiabilidade composta do construto competência empreendedora foram 

calculados utilizando-se a abordagem de duas etapas. 

 

Tabela 14b 

Critérios de validação do modelo de mensuração do construto reflexivo de segunda ordem 

 

Construtos Competência Empreendedora Comercialização 

Competência Empreendedora 0,825  

Comercialização 0,450 0,750 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 
1 Os valores na diagonal correspondem à raiz quadrada da AVE. 
2 Os valores da AVE e da confiabilidade composta do construto competência empreendedora foram 

calculados utilizando-se a abordagem de duas etapas. 

Na segunda etapa, foi verificada a existência de colinearidade entre os construtos 

formativos de primeira ordem (capital natural, capital humano, capital financeiro e capital 

social) e o de segunda ordem (meios de vida). Os valores da estatística de colinearidade 

(VIF) para os capitais (capital natural = 1,418; capital financeiro = 1,452; capital humano 

=1,709; capital social = 1,342) se mostraram adequados (inferiores a 3) (Sarstedt et al., 

2019).  

Em seguida, avaliou-se a relevância e significância entre os construtos de primeira 

(reflexivo) e de segunda ordem (formativo) por meio da análise dos pesos exteriores (PE) 

e das cargas externas (CE) dos construtos de primeira ordem [capital natural, PE = 0,323 

(p = 0,000) e CE = 0,741 (p = 0,000); capital financeiro, PE = 0,243 (p = 0,000) e CE = 

0,695 (p = 0,000); capital humano, PE  = 0,340 (p = 0,000) e CE = 0,808 (p < = 0,000); 
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capital social, PE = 0,409 (p = 0,000) e CE = 0,777 (p = 0,000)]. A significância das 

cargas externas comprovam a validade do modelo reflexivo-formativo do presente estudo 

(Hair et al., 2017). Os valores das estatísticas citadas estão contidos na Tabela 15. 

Tabela 15 

Teste de significância dos indicadores formativos para construtos de segunda ordem 

 
Indicador Pesos Exteriores Valor p VIF Cargas Externas Valor p 

Capital Natural 0,323 0,000 1,418 0,741 0,000 

Capital Financeiro 0,243 0,000 1,452 0,695 0,000 

Capital Humano 0,340 0,000 1,709 0,808 0,000 

Capital Social 0,409 0,000 1,342 0,777 0,000 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. Valores calculados utilizando-se a abordagem de duas etapas. 

 

A terceira etapa de validação do modelo consistiu na análise do modelo estrutural. 

Inicialmente avaliou-se a precisão preditiva com base no coeficiente de determinação de 

Pearson (R²). Para estudos em ciência sociais, R² = 2% revela efeito pequeno, R² = 13% 

indica efeito médio e R² = 26% equivale a efeito grande (Ringle et al., 2014). Em seguida 

foram avaliados os valores da validade preditiva (Q²) e os do tamanho do efeito (f²). O 

modelo mostra-se adequado (aproxima-se do esperado) quando 0 < Q² < 1, e é perfeito 

(sem erros) se Q² = 1 (Ringle et al., 2014). Pelo tamanho do efeito (f²), avalia-se a razão 

entre o que é explicado e o que não é explicado pelo modelo. Valores de f² iguais a 0,02, 

0,15 e 0,35 são considerados pequenos, médios e grandes, respectivamente (Hair et al., 

2017). Por último, verificou-se o índice de adequação do modelo (GoF – Goodness of 

Fit), para o qual se espera valor superior a 0,3 para estudos em ciências sociais (Ringle et 

al., 2014). Os valores dos parâmetros descritos são apresentados na Tabela 16. 

Tabela 16 

Relação estrutural entre os construtos do modelo de pesquisa 

 

Relações Q² GoF f2 
Coeficiente 

estrutural 

Média 

da 

amostra 

Desvio 

padrão 
Valor t Valor p R² 

Meios de Vida 0,340 

0,380 

-- -- -- -- -- -- -- 

Comercialização 0,119 -- -- -- -- -- -- -- 

Competência Emp. 0,148 -- -- -- -- -- -- -- 

Meios de Vida ➔ 

Comercialização 
-- -- 0,039 0,223 0,238 0,123 1,809 0,071 

0,233 
Comp. Emp. ➔ 

Comercialização 
-- -- 0,075 0,310 0,305 0,113 2,749 0,006 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 
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5.5 Resultados e Discussão 

A Figura 7 apresenta o modelo completo da pesquisa (mensuração e estrutural). 

Nele, são verificados os valores das cargas fatoriais dos itens em relação aos seus 

respectivos construtos, do coeficiente de caminho de cada capital em relação aos meios 

de vida e o valor do efeito de meios vida na competência empreendedora e dessa na 

comercialização. 

 

 

Figura 7: Modelo completo da pesquisa apresentando os valores das relações entre os construtos. 

Fonte: dados da pesquisa. 

As correlações entre os capitais [capital natural (0,180), capital financeiro (0,210), 

capital humano (0,276) e capital social (0,636)] e meios de vida, e as correlações entre 

inovatividade (0,768), poder (0,879) e competência empreendedora são positivas e 

significantes (p < 0,05). Evidencia-se que meios de vida afetam positiva e 

significativamente (0,631; p < 0,05) a competência empreendedora, corroborando a H1, 

e que competência empreendedora afeta positiva e significativamente a comercialização 

(0,310; p < 0,05), confirmando a H2.  

A inserção da variável mediadora competência empreendedora na relação Meios 

de vida ➔ Comercialização eleva o poder de explicação de Comercialização, que antes 

(modelo capítulo 2) era de 18,9% e agora passar a ser de 23,3%, conforme indica o valor 
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do R². A relação entre Meios de vida ➔ Comercialização no modelo original (0,434; p < 

0,05), apesar de ainda positiva, deixa de ser significante (0,223; p > 0,05), tendo em vista 

a mediação total de competência empreendedora, corroborando a H3.  

Verificou-se, também, efeitos específicos indiretos de cada capital na competência 

empreendedora e na comercialização. Efeito indireto envolve relacionamentos com 

presença de pelo menos um construto interveniente (Hair et al., 2017). Os valores das 

estatísticas citadas estão contidos na Tabela 17. 

 

Tabela 17 

Efeitos específicos indiretos nas relações entre capitais, meios de vida, competência 

empreendedora e comercialização 

 

Relações Causais 
Efeito Indireto 

(sem mediação) 
Signif. 

Efeito Indireto 

(com mediação) 
Signif. 

Capital Natural ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora ➔ 

Comercialização 

-- -- 0,035 0,017 

Capital Natural ➔ Meios de Vida ➔ 

Comercialização 
0,084 0,000 0,040 0,105 

Capital Natural ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora 
-- -- 0,114 0,000 

Capital Financeiro ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora ➔ 

Comercialização 

-- -- 0,041 0,018 

Capital Financeiro ➔ Meios de Vida ➔ 

Comercialização 
0,099 0,000 0,047 0,092 

Capital Financeiro ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora 
-- -- 0,132 0,000 

Capital Humano ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora ➔ 

Comercialização 

-- -- 0,054 0,010 

Capital Humano ➔ Meios de Vida ➔ 

Comercialização 
0,123 0,000 0,062 0,075 

Capital Humano ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora 
-- -- 0,174 0,000 

Capital Social ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora ➔ 

Comercialização 

-- -- 0,124 0,011 

Capital Social ➔ Meios de Vida ➔ 

Comercialização 
0,255 0,000 0,142 0,064 

Capital Social ➔ Meios de Vida ➔ 

Competência Empreendedora 
-- -- 0,401 0,000 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

Os efeitos específicos indiretos reforçam a pertinência da mediação de 

competência empreendedora na relação entre Meios de vida ➔ Comercialização, haja 
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vista que somente nas relações mediadas por competência empreendedora há efeitos 

significativos. Também evidenciam que os efeitos dos capitais humano e social são 

maiores que os dos capitais natural e financeiro nas relações entre Meios de vida ➔ 

Competência empreendedora ➔ Comercialização. 

Esses resultados revelam que o papel de mediação da competência empreendedora 

no âmbito da agricultura familiar não difere do que é apresentado no campo da 

administração de pequenas e médias empresas. Isso é importante, pois reforça o papel do 

empreendedorismo no meio rural de maneira similar ao que ocorre nos setores produtivos 

urbanos. De fato, como defendido por Pindado & Sánchez (2017), o empreendedorismo 

rural, por meio de competência empreendedora, potencializa o uso dos recursos 

disponíveis e exerce importante papel na aproximação de agricultores dos mercados. 

Esta pesquisa fornece suporte empírico à leitura de Perondi & Schneider (2012), 

que defendem ser necessário avançar para além de questões estruturais nas análises acerca 

da agricultura familiar no Brasil. Isso implica mudança nos campos teórico e político, 

pois historicamente as ações promotoras do desenvolvimento rural no Brasil 

negligenciaram o mercado e seu potencial de inclusão socioeconômica de agricultores 

familiares. 

A validação do modelo proposto revela que pelo menos parte dos agricultores 

familiares do Distrito Federal estão conseguindo se adaptar à realidade de políticas 

públicas, cada vez mais alinhadas aos preceitos econômicos liberais (Pindado & Sánchez, 

2017). Nesse caso, o indicativo é de que os argumentos apresentados por Huggins & 

Thompson (2020) acerca da pertinência de nichos de agentes fomentadores do 

desenvolvimento aplica-se à realidade do Distrito Federal. Trata-se daqueles agricultores 

capazes de identificar oportunidades de mercado e de transformá-las em resultados 

concretos. Mas como destacado por Wilkinson (2008), esses agricultores não compõem 

a totalidade da categoria, e o desafio está justamente em incorporar agricultores 

convencionais, não empreendedores. 

Como evidenciada, a articulação entre inovatividade e poder, vinculada à 

capacidade de agência de agricultores familiares, mostra-se favorável à viabilização da 

estratégia de sobrevivência pautada na comercialização. Isso é importante, pois, à medida 

que pequenos agricultores comercializam sua produção, refletindo em melhoria no 

mercado de trabalho local e na circulação de renda (Matthys et al., 2021; Ogutu & Qaim, 

2019; Mutabazi et al., 2013; Von Braun & Kennedy, 1994), cria-se condições para o 
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estabelecimento de ciclos virtuosos de desenvolvimento e de diminuição da dependência 

de políticas assistenciais. 

Sob essa perspectiva, é salutar que as políticas voltadas à integração de pequenos 

agricultores nos mercados sejam associadas à promoção de competência empreendedora. 

Essa dinâmica implica reforço nas agências de fomento (Díaz-Pichardo et al., 2012), mas 

de maneira que sejam estruturadas para atuarem além da produção. No entanto, é preciso 

considerar que a promoção de competência empreendedora no meio rural é desafiadora, 

haja vista sua vinculação a processos de aprendizagem, tal como enfatizado por Seuneke 

et al. (2013) e Cho & Honorati (2014) e à sua orientação aos mercados (Sinyolo & 

Mudhara, 2018; Korsgaard et al., 2015). Por sua vez, agricultores familiares aprendem 

mais fazendo do que por meios de processos de aprendizagem formais (Seuneke et al., 

2013). Diante disso, conforme apontam Bosworth et al. (2015), é preciso que as ações de 

fomento ao empreendedorismo rural sejam pautas pelo diálogo entre agricultores e o 

Estado, de modo que sejam criadas condições à superação da incompatibilidade entre a 

proposta de ação pública e a realidade dos agricultores. 

Outro aspecto relevante deste trabalho diz respeito à evidência de que a relação 

dos capitais humano e social é mais forte que a dos capitais natural e financeiro nas 

relações entre meios de vida, competência empreendedora e comercialização. Isso 

diverge do achado de Cho & Honorati (2014), em que capital humano em conjunto com 

capital financeiro se mostraram mais efetivos. 

Não obstante os trabalhos de Sohns & Revilla Diez (2018) e Cho & Honorati 

(2014) nos quais é evidenciada a relação positiva entre capital humano e competência 

empreendedora, notadamente no que tange à adoção de tecnologia (Walder et al., 2019; 

Fortunato, 2014), os resultados indicam que a comercialização da produção, no âmbito 

de agricultores familiares assentados da reforma agrária no Distrito Federal, é mais 

vinculada às redes de sociabilidade, tal como proposto por Miloni & Ventura (2016), 

Ploeg (2016), Niederle & Wesz Junior (2018) e Souza & Caldas (2018). 

Isso aponta para compreensão distinta daquela que entende que agricultores 

familiares dificilmente conseguem reconhecer e adotar os padrões estabelecidos pelos 

mercados (Silva et al., 2016; Tomei & Lima, 2014). A questão, portanto, não são os 

mercados (perspectiva geral), mas quais os mercados são adequados a esses agricultores. 

Portanto, depreende-se que as ações promotoras de desenvolvimento devem ser 
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elaboradas considerando-se o perfil dos agricultores, bem como as especificidades dos 

mercados, de modo a viabilizar convergência e aproximação entre eles. 

  

5.6 Conclusão 

Ao mensurar o efeito mediador de competência empreendedora na relação entre 

os capitais (natural, financeiro, humano e social) e a comercialização da produção de 

agricultores familiares, constatou-se que, apesar do efeito direto de meios de vida em 

comercialização ser positivo, a relação não é significativa, evidenciando a mediação total 

da competência empreendedora. Além disso, os efeitos específicos indiretos sofreram 

alteração a partir da inclusão da variável mediadora e deixaram de ser significativos. E 

ainda, os efeitos nos capitais humano e social na competência empreendedora e na 

comercialização são maiores do que os efeitos específicos indiretos dos capitais natural e 

financeiro, indicando que os dois primeiros capitais são mais relevantes que os últimos 

no contexto deste estudo. 

Este trabalho contribui com a literatura, pois mensura relações pouco exploradas 

em análise que associam empreendedorismo e meios de vida. Revela também que a 

importância da competência empreendedora como variável mediadora no âmbito de 

pequenas e médias empresas aplica-se igualmente no contexto da agricultura familiar. 

Nesse sentido, fortalece argumentos de autores como Schneider & Menezes (2014) e 

Perondi & Schneider (2012) acerca da importância do empreendedorismo na promoção 

do desenvolvimento rural. 

Por seu turno, os resultados contrariam Gasques et al. (2017), Navarro (2016) e 

Alves & Souza (2015) e suas perspectivas de que o capital financeiro é o mais importante 

para viabilizar a produção agropecuária. Além disso, reforçam subliminarmente a 

necessidade de se fortalecer aspectos relacionados ao capital humano, como a formação 

técnica e educacionais, e ao capital social, como a construção de laços sociais, visando a 

maiores níveis de integração dos agricultores familiares com os mercados. 

Não obstante a relevância das constatações apresentadas neste trabalho, deve-se 

avançar no entendimento acerca de como dimensões específicas dos capitais e da 

competência empreendedora são operacionalizadas. Isso implica investigar e comparar 

agricultores que se encontram em diferentes níveis de comercialização de modo que se 

possa descrever como a utilização dos recursos leva a maiores níveis de comercialização. 
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6 Capítulo IV – Operacionalização dos recursos disponíveis por agricultores 

familiares para elevação dos níveis de comercialização 

  

Resumo: Neste capítulo buscou-se explicar como os capitais e a competência 

empreendedora contribuem para que agricultores familiares superem a comercialização 

parcial e orientem sua produção para os mercados. As análises foram realizadas por meio 

de Análise Comparativa Qualitativa (QCA) e análise de conteúdo. Identificou-se que a 

orientação para o mercado é associada ao uso de irrigação e de máquinas e equipamentos 

poupadores de mão de obra, à participação frequente em treinamentos e à incorporação 

de produtos e processos inovadores utilizados por vizinhos. Além disso, o alcance dessa 

condição exige que agricultores tenham iniciativa de buscar novas formas de produção e 

comercialização e constituam parceria com vizinhos. 

 

6.1 Introdução 

Ainda que a relação dos capitais (meios de vida ➔ comercialização = 0,434; p < 

0,05; R2 = 0,19) e da competência empreendedora (comp. emp. ➔ comercialização = 

0,310; p < 0,05; R2 = 0,23) com a comercialização da produção de agricultores familiares 

tenham sido evidenciadas nos capítulos anteriores, é preciso considerar que as formas 

como os capitais e a competência empreendedora são utilizados pelos agricultores 

familiares influenciam no resultado da comercialização de sua produção e nas suas 

condições de vida (Ye et al., 2009). A operacionalização dos capitais associada a atitudes 

e comportamentos empreendedores (Si et al., 2020) pode levar à superação da produção 

de subsistência ou da comercialização parcial. 

Nessa perspectiva, considerando-se a importância de processos competitivos de 

mercado, é fundamental que agricultores consigam identificar oportunidades de se 

inserirem em canais menos restritivos e/ou mais propícios a suportar suas limitações 

produtivas e comerciais (Maluf, 2004). Mas isso pressupõe assertividade em termos de 

uso de recursos e atitudes que, por sua vez, guardam relação com (1) a organização dos 

produtores, (2) os mecanismos de formalização e contratualização, (3) a agregação de 

valor e (4) a proximidade social entre produtores e consumidores (Rodríguez & Riveros, 

2016). 
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Apesar do elevado nível de comercialização dos agricultores familiares (80,1%) 

do Distrito Federal, identificado no capítulo 1, esse processo não é uniforme, haja vista 

apenas 36 agricultores orientarem sua produção para o mercado, enquanto 89 agricultores 

estão enfocados também no consumo. Mas é preciso considerar que ambos os grupos de 

agricultores compartilham o mesmo contexto socioeconômico e produtivo, o que reforça 

a importância de aspectos de ordem pessoal e/ou coletiva como determinantes à elevação 

dos níveis de comercialização.  

À vista disso, é salutar que se busque entender como os agricultores familiares 

fazem uso dos capitais e da competência empreendedora de modo a alcançar melhores 

níveis de comercialização. Em outros termos, se os capitais e a competência 

empreendedora levam à comercialização, sua operacionalização apresenta-se como 

aspecto chave à compreensão das estratégias mais adequadas para elevação do nível de 

interação com os mercados, ou seja, à superação da comercialização parcial.  Enfatiza-se 

que agricultores familiares com orientação para os mercados, ao enfocarem na produção 

de excedentes, tendem a atingir maiores níveis de comercialização (Abafita et al., 2016).   

As diversas formas de comercialização podem ser simplificadas quando 

enquadradas em Cadeias de Suprimento de Alimentos (FSC1) e em Cadeias Curtas de 

Suprimento de Alimentos (SFSC2). Mas, apesar de proporcionarem maiores lucros (Lee 

et al., 2020), as FSC são associados ao uso de tecnologia (Barrett et al., 2012; Barrett, 

2008; Hagos & Geta, 2016), à escolaridade elevada e à ampla disponibilidade de terra 

(Lee et al., 2020; Mango et al., 2018), o que restringe a participação de pequenos 

agricultores familiares. Já as SFSC envolvem os mercados alternativos (Blanc & Kledal, 

2012) ou não convencionais (Brasil, 2019), vinculados principalmente a circuitos curtos 

de comercialização (Thomé et al., 2021). São espaços em que são oferecidas 

oportunidades para que pequenos agricultores fujam da instabilidade da FSC (Mount & 

Smither, 2014), funcionando como primeiro passo em direção à consolidação da 

comercialização (Rodríguez & Riveros, 2016) e contribuindo com a adaptação dos 

agricultores familiares à realidade social, econômica e produtiva (Wilkinson, 2008). 

Em resumo, capitais e competência empreendedora compõem-se de maneira 

diversa e inter-relacionada, o que exige análise específica acerca de sua operacionalização 

no âmbito da agricultura familiar. Isto posto, o objetivo aqui é explicar como os capitais 

 
1 Food Supply Chain (FSC). 
2 Short Food Supply Chain (SFSC). 
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e a competência empreendedora contribuem para que agricultores familiares superem a 

comercialização parcial e orientem sua produção para os mercados. Especificamente, 

buscou-se: 1) caracterizar os mercados nos quais os agricultores comercializam sua 

produção; 2) identificar os aspectos relacionados aos capitais e à competência 

empreendedora responsáveis por fazer com que agricultores orientem sua produção para 

comercialização parcial ou para o mercado; e 3) descrever como os agricultores 

vinculados à comercialização parcial e os que são orientados para o mercado respondem 

à dinâmica produtiva e comercial frente à ausência ou presença de aspectos relacionados 

aos capitais e à competência empreendedora. 

 

6.2 Revisão de literatura 

Cadeias de Suprimento de Alimentos (FSC) envolvem cadeias de valor 

sofisticadas, exigentes em termos de coordenação, de redução de custos de transação e de 

recursos pouco acessíveis a pequenos agricultores (Gramzow et al., 2018). Estão inseridas 

em mercados que funcionam a partir do intenso uso de tecnologia voltada à elevação de 

ganhos de produtividade (Barrett et al., 2012), de escala e de estabilidade de produção 

(Souza Filho & Bonfim, 2013). A inserção nesses mercados ainda está vinculada à 

superação de restrição relacionadas a transporte, infraestrutura e acesso a água (Singh-

Peterson & Iranacolaivalu, 2018). Falta de conhecimento em relação a normas e padrões 

produtivos é aspecto que dificulta o atendimento aos parâmetros de qualidade exigidos 

pelas FSC (Souza Filho & Bonfim, 2013). 

Por sua vez, circuitos curtos funcionam a partir de brechas nos mercados 

convencionais vinculados às cadeias de produção (Berti & Mulligan, 2016). Custos de 

transação e de transição mais baixos, além de preços e condições de comercialização mais 

atraentes, são incentivos para que pequenos agricultores vendam por meio de seus canais 

(Mount & Smither, 2014; Wiggins et al., 2011). Nos circuitos curtos, a noção de qualidade 

é associada às relações entre produtor e consumidor (vínculo social) e/ou a processos de 

produção, por exemplo a agricultura orgânica (Renting et al., 2003). Mas, apesar da 

importância das relações sociais baseadas principalmente em reciprocidade e confiança, 

não se deve desconsiderar a pertinência de aspectos como padronização da produção, 

objetivos econômicos e adoção de comportamentos oportunistas pelos agricultores 

(Hinrichs, 2000). Em muitas situações, o acesso a circuitos curtos resulta de ação 
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empreendedora (Marsden et al., 2000) vinculada a iniciativas individuais de agricultores 

(Huggins & Thompson, 2020).  

No contexto de análise dos mercados, mesmo que os processos de comercialização 

ocorram de forma desigual entre os agricultores de uma determinada região (Wiggins et 

al., 2011), é preciso considerar as especificidades regionais, que influenciam 

significativamente na oferta de recursos e, consequentemente, no seu funcionamento 

(Müller & Korsgaard, 2018). Regiões mais dinâmicas economicamente e próximas de 

grandes centros urbanos, por exemplo, tendem a favorecer o empreendedorismo por 

oportunidade (Sohns & Revilla Diez, 2018), haja vista custos de comercialização menores 

à medida que o acesso aos insumos e ao mercado consumidor são facilitados (Pingali et 

al., 2005). Nessas regiões há muitos consumidores interessados em produtos de maior 

valor agregado (Reardon, 2015) e que valorizam a alimentação saudável, a preservação 

do meio ambiente e as relações de confiança com produtores (Renting et al., 2003). 

 

6.3 Metodologia 

Esta parte do trabalho envolveu a participação de 14 agricultores familiares 

assentados da reforma agrária (casos) do Distrito Federal. A definição desses casos foi 

estabelecida com base na amostra de 125 agricultores que comercializam pelo menos 

parte da produção, conforme mencionado nos dois capítulos anteriores. Esses agricultores 

foram separados por uma autodeclaração em dois grupos. O Grupo 1 foi constituído por 

agricultores que comercializam apenas parte da produção, ou seja, a produção para a 

subsistência ainda exerce forte influência na dinâmica produtiva. O Grupo 2 envolveu os 

agricultores que orientam sua produção para o mercado. Nesse caso, o mercado se 

sobrepõe ao consumo na determinação da produção. Em decorrência da impossibilidade 

de se analisar todos os casos da amostra, optou-se por limitar o estudo àqueles agricultores 

que informaram que suas vendas ocorrem principalmente na propriedade, na feira, para 

atravessador e por meio de Comunidades que Sustentam Agricultores (CSA). Isso porque 

são canais que, individualmente, envolvem mais de 10% dos agricultores cuja produção 

é orientada para o mercado e, em conjunto, somam 75% dos agricultores do Grupo 2 

(Tabela 18). 
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Tabela 18 

Critérios de seleção da amostra de pesquisa 

 

Canais de comercialização 
Grupo 1  Grupo 2  

Agricultores Percentual Agricultores Percentual 

Na propriedade 30* 34% 4* 11% 

Feira 22* 25% 12* 33% 

Atravessador 3* 3% 6* 17% 

CSA 6* 7% 5* 14% 

Casa do cliente 17 19% 1 3% 

Mercado da região 3 3% 1 3% 

Grandes supermercados 0 0% 1 3% 

Governo 7 8% 3 8% 

Indústria 0 0% 1 3% 

Cooperativa 1 1% 2 6% 

Total 89 100% 36 100% 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

* Conjunto de agricultores inseridos na amostra de pesquisa. 

Após esse recorte, permaneceram na amostra 61 agricultores no Grupo 1 e 27 no 

Grupo 2. Em seguida, buscou-se identificar casos paradigmáticos em ambos os grupos, 

considerando-se essa estratégia ser adequada para definição de amostras em estudos 

comparativos (LIÑAN, 2008). A identificação dos casos paradigmáticos ocorreu a partir 

da seguinte orientação: Grupo 1 (casos de insucesso) - assentados que têm conseguido 

melhorar o nível de produção (volume e qualidade) e de comercialização de produtos, 

ainda que o consumo exerça forte influência nas decisões; Grupo 2 (casos de sucesso) - 

assentados que já tenham superado a produção para o consumo, ou seja, o consumo (ainda 

que ocorra) não orienta o tipo e a quantidade a ser produzida, mas sim os mercados.  

Os casos paradigmáticos de insucesso e de sucesso analisados nesta pesquisa 

foram selecionados em conjunto com técnicos extensionistas da Emater/DF. Além de 

atuarem na assistência técnica, esses profissionais promovem capacitação por meio de 

cursos e articulam ações relacionadas às políticas públicas no meio rural do Distrito 

Federal. Esse processo resultou na indicação de 15 agricultores no Grupo 1 e de 7 

agricultores no Grupo 2. Após a identificação dos casos de sucesso e insucesso, dados 

foram coletados junto a 8 assentados do Grupo 1 e 6 do Grupo 2.  

A coleta de dados ocorreu nos meses de fevereiro e abril de 2021 em duas etapas: 

por meio de formulários e entrevistas semiestruturadas. O formulário foi utilizado para 

identificação da presença ou ausência de aspectos relacionados aos capitais e à 
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competência empreendedora (Tabela 19). Aplicou-se os mesmos itens do formulário 

utilizado nos capítulos 2 e 3, tendo em vista a escala ter sido validada com itens de 

mensuração cujas cargas fatoriais são maiores que 0,6. No entanto, neste estudo, as 

respostas aos itens ocorreram de forma dicotômica (sim/não), dada a característica do 

método QCA, o que exigiu adaptação das afirmativas. Nas entrevistas, buscaram-se 

explicações dos assentados para os aspectos concernentes aos capitais e à competência 

empreendedora identificados nos itens do formulário. 

Tabela 19 

Indicadores utilizados no formulário para identificação da presença ou ausência dos 

capitais e competência empreendedora 

 
Dimensão Construtos Itens Codificação Referências 

R
ec

u
rs

o
s 

(c
a

p
it

a
is

) 

Capital natural 

Área do lote 

LOT_SUF 

Aquino et al. 

(2016); Souza Filho 

et al. (2011) 

Produção em área plana 
PRO_PLA 

Souza Filho et al. 

(2011) 

Dependência de chuva 

PRO_CHU 

Perondi & 

Schneider (2012); 

Scoones (1998) 

Capital 

financeiro 

Obtenção de insumos por meio de compra 

INS_COM 

Abafita et al. 

(2016); Gasques et 

al. (2017) 

Uso de irrigação. PRO_IRR Gasques et al. 

(2017); Scoones 

(1998) 

Uso de máquinas de porte médio e grande. MAQ_GRA 

Uso de máquinas de pequeno porte. MAQ_PEQ 

Capital 

humano 

Decisões baseada na experiência. DEC_EXP Ali et al. (2018); 

Perondi & 

Schneider (2012); 

Scoones (1998) 

Decisões baseada em capacitação. DEC_FOR 

Capacitação frequente. 
PAR_FOR 

Capital social 

Comercialização via cooperativa. COM_COO 

Souza & Caldas 

(2018); Scoones 

(1998) 

Comercialização via associação. COM_ASS 

Acesso a tecnologias via organizações 

coletivas. 
TEC_ORC 

Acesso a máquinas via organizações 

coletivas. 
MAQ_ORC 

Acesso a insumos via organizações 

coletivas. 
INS_ORC 

Participação em organizações coletivas 

enfocadas em mobilizar instituições 

públicas. 

ORC_IPU 

Participação em organizações coletivas 

enfocadas em mobilizar os associados. 
ORC_ASS 

Participação em organizações coletivas 

enfocadas na melhoria da produção. 
ORC_PRO 

Participação em organizações coletivas 

enfocadas na melhoria da comercialização. 
ORC_COM 

Confiança na diretoria como condição à 

participação em organizações coletivas.  
ORC_DIR Putnam (2005); 

Hunecke et al. 

(2017); Sseguya et 

al. (2018) 

Busca de vantagens financeiras como 

condição à participação em organizações 

coletivas. 

ORC_VAN 
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C
o

m
p

et
ên

ci
a

 E
m

p
re

e
n

d
e
d

o
ra

 

Poder 

Mobilização de vizinhos para viabilização 

da produção. 
VIZ_PRO 

Lenzi (2008); 

Cooley (1990) 

Mobilização de vizinhos para viabilização 

da comercialização. 
VIZ_COM 

Participação de organizações coletivas 

quando convidado. 
ORC_CON 

Tem a iniciativa de participar de 

organizações coletivas. 
ORC_INI 

Atuação como líder em organizações 

coletivas. 
LID_ORC 

Busca de reconhecimento de vizinhos. REC_VIZ 

Busca de reconhecimento de clientes. REC_CLI 

Inovatividade 

Incorpora processos e produtos utilizados 

por vizinhos. 
NOV_VIZ 

Seuneke et al. 

(2013) Incorpora processos e produtos não 

utilizados por vizinhos. 
NOV_NVI 

Melhorou resultado da produção a partir de 

mudanças. 
MUD_PRO Schneider & 

Menezes (2014); 

Wilkinson (2008); 

Ruas et al. (2005) 

Melhorou resultado da comercialização a 

partir de mudanças. 

MUD_COM 

Nota. Fonte: elaborado pelo autor. 

A análise dos dados também transcorreu em duas etapas. Primeiramente, 

analisaram-se os dados coletados nos formulários, utilizando-se a abordagem orientada 

para casos (Rihoux & Meur, 2009) por meio de técnica fundamentada na teoria dos 

conjuntos e em álgebra booleana, identificada como Análise Comparativa Qualitativa 

(QCA) (Betarelli Junior & Ferreira, 2018; Wagemann, 2014). Especificamente, 

empregou-se a variante Crisp set QCA (csQCA), na qual são utilizados conjuntos binários 

(Betarelli Junior & Ferreira, 2018). Posteriormente, utilizou-se análise de conteúdo para 

interpretação dos dados coletados nas entrevistas. 

A QCA explora relações entre variáveis explicativas (condições) e explicadas 

(resultados) com base em análise de condições de necessidade e suficiência. Em outros 

termos, em QCA entende-se que uma condição “X” é necessária à obtenção de um 

resultado “Y”, se “X” ocorrer sempre que “Y” ocorrer; e/ou “X” é suficiente para “Y”, se 

“Y” ocorrer sempre que “X” ocorrer (Thomann & Maggetti, 2020). Sob orientação desses 

pressupostos, buscou-se identificar distintas condições causais relacionadas a diferentes 

resultados, bem como encontrar padrões explicativos (Ragin, 2007) para a superação da 

comercialização parcial de agricultores familiares.  

A QCA é adequada àqueles estudos com pequeno número de casos (N-pequeno) 

(Wagemann, 2014; Ariza & Gandini, 2012; Liñan, 2008) e quando o foco da análise não 

se restringe à identificação de semelhanças entre os casos, tal como nos estudos 
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qualitativos, ou à busca de diferenças a partir de covariância entre variáveis. A 

identificação da complexidade causal vincula-se à busca de resultados de sucesso e de 

insucesso (causalidade assimétrica), às combinações de vários conjuntos que podem 

exibir efeito sobre o resultado (multicausalidade conjuntural) e à possibilidade de que 

fatores alternativos produzam um mesmo resultado (equifinalidade) (Betarelli Junior & 

Ferreira, 2018). Acrescenta-se que o uso de remanescentes lógicos (remainders), ou seja, 

de combinações de condições possíveis e não observadas nos casos empíricos, pode 

ajudar na indicação de equações mais curtas (Wagemann, 2014). 

Na álgebra booleana, a simbologia difere-se da álgebra convencional (Liñan, 

2008). O símbolo de adição “+” implica presença de uma outra condição e corresponde 

ao “ou” na lógica convencional. O sinal “*” é interpretado como “e”, indicando presença 

conjunta de duas condições. Letras maiúsculas representam a presença de determinada 

condição {1} e as minúsculas, a ausência {0}. As setas/flechas (→) indicam o resultado 

(Y). 

As relações de suficiência e necessidade vinculadas ao sucesso (produção voltada 

para o mercado) e ao insucesso (produção para consumo e comercialização) da 

comercialização da produção de agricultores familiares foram analisadas por meio do 

software Tosmana. Foram executadas análises, por variável, comparando os casos de 

sucesso e insucesso. 

A análise de conteúdo foi desenvolvida seguindo-se as fases: a) exploração do 

material, na qual foi realizada leitura não estruturada do texto; b) seleção das unidades de 

análise por meio de recortes de trechos relevantes das entrevistas; e, c) categorização, ou 

seja, classificação dos recortes das entrevistas (Bardin, 1977). Neste caso, as categorias 

foram estabelecidas previamente (apriorísticas), de forma que os indicadores relacionados 

aos capitais, à inovatividade e ao poder (Tabela 19) funcionaram como categorias de 

análise. Esse processo foi desenvolvido por meio do software Atlas ti 9. 

 

6.4 Resultados 

6.4.1 Caracterização dos canais de comercialização 

Os canais de comercialização Propriedade, Atravessadores, Feiras e CSA são 

caracterizados pela leitura dos próprios agricultores. Esses são os principais canais de 

comercialização para os agricultores, cuja produção é orientada para os mercados (Grupo 
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2). Exceto a indicação de um agricultor do Grupo 1, o entendimento geral (em ambos os 

grupos) é que a demanda não se configura como problema e que a comercialização tem 

como objetivo precípuo o sustento familiar. 

Propriedade: este canal oferece aos agricultores a condição de não precisar sair 

da propriedade para realizar a venda da produção. Além disso, a diversidade de 

compradores permite que escolham as melhores opções em termos de preço e período de 

comercialização. Destaca-se que as falas dos agricultores apontam que a venda na 

propriedade oferece demanda adequada, mas que diversificar a produção melhora os 

níveis de comercialização. Também chama atenção o indicativo de que os padrões de 

qualidade adotados não são estabelecidos por parâmetros objetivos, variando conforme a 

opinião de cada comprador. Processamento e embalagem são aspectos não mencionados 

pelos agricultores, ou seja, não são exigidos neste canal. No tocante aos preços pagos aos 

produtores, há divergência. Das duas menções associadas ao preço, uma considera que 

são adequados e a outra aponta que são baixos. Aqui cabe considerar que ambas estão 

associadas a agricultores do Grupo 1. As informações acerca de preço, demanda etc. são 

obtidas por meio de vizinhos e dos próprios compradores, utilizando-se aplicativo de 

mensagem e telefone. O acesso direto aos clientes e a inexistência de burocracia são 

aspectos relevantes para a venda na propriedade. 

Atravessadores: a venda para os intermediários também não exige que o agricultor 

saia da propriedade e, segundo os entrevistados, há garantia de comercialização. No 

entanto, o parâmetro qualidade difere entre os atravessadores, haja vista o agricultor do 

Grupo 2 que comercializa por meio deste canal apontar a produção orgânica certificada e 

o uso de embalagem como exigências de seus atravessadores. Já o agricultor do Grupo 1 

apontou que a qualidade é uma exigência, mas sem qualquer especificação, indicando 

condição genérica e subjetiva. Essa distinção também é evidenciada no quesito preço 

pago ao produtor, tendo em conta o agricultor do Grupo 2 revelar-se satisfeito em relação 

ao preço pago pelo atravessador ao passo que o do Grupo 1 afirmou estar insatisfeito. Em 

ambos os casos, a comunicação entre agricultor e atravessador ocorre sem intermediação, 

por meio de aplicativo de mensagem e telefone. 

Feiras: a necessidade de transporte e seus respectivos custos são obstáculos 

prementes à comercialização por meio deste canal. Ainda que haja flexibilidade no que 

diz respeito à quantidade de produtos a serem comercializados nas feiras, a sazonalidade 

das vendas e a exigência dos clientes por diversidade de produtos implica planejamento, 
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organização da produção e necessidade de contato permanente com outros agricultores 

de modo a completar o mix de produtos. Os padrões de qualidade não são uniformes, mas 

a produção orgânica é muito valorizada. Destaca-se que esse canal não é aberto a todos 

os agricultores, os critérios para participação variam e, em muitas situações, o acesso 

depende da articulação da Emater/DF. 

CSA: canal em que a demanda é sazonal, variando com o número de coagricultores 

(clientes) vinculados a esse canal. As entregas acontecem semanalmente em ponto 

determinado e precisa contemplar variedade de produtos estabelecida previamente. O 

principal parâmetro de qualidade é a produção orgânica e, apesar de haver um contrato 

(termo de compromisso), ele é flexível e permite adaptações decorrentes de problemas na 

produção. O pagamento é adiantado de forma a viabilizar a produção, mas a articulação 

para a criação da CSA é vinculada a associações e/ou cooperativa, ainda que comumente 

os agricultores e coagricultores mantenham contato direto por meio de aplicativos de 

mensagem. 

Na Tabela 20 são apresentas as principais semelhanças e diferenças entre os canais 

de comercialização caracterizados.  
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Tabela 20 

Caracterização dos canais de comercialização analisados na pesquisa a partir das falas dos entrevistados 

 

Parâmetros 
 Canais   

Propriedade Atravessador Feira CSA 

Produção e 

logística 

- Não precisa sair da propriedade 

(CON_OB) (MCO_JA). 

 

- Não precisa sair da propriedade 

(OZI_BM) (CON_MA) 

- Transporte – levar os produtos à feira 

(NCA_LC) (OZI_IZ). 

- Transporte – custo (PEW_AG) 

(15A_JG) (PEW_AN). 

- Produção é orientada pelo 

número de clientes (OZI_FI). 

- Não há definição prévia de 

produto específico, desde que 

haja diversificação (OZI_FI) 

(OZI_DO). 

- Entrega em ponto determinado 

(OZI_FI) (PEW_NA) 

(OZI_DO). 

Escala e 

regularidade 

- Baixa demanda e, quando vende, o 

comprador leva o que tem (MCO_JA). 

- Pode-se planejar a comercialização 

(OZI_AL). 

- Diversidade de clientes (feirantes, 

atravessadores etc.) (OZI_AL). 

- Demanda adequada à sua produção 

(CON_OB). 

- Diversificação melhora a 

comercialização (CON_OB). 

- Garantia de comercialização 

(OZI_BM) 

- Comercialização sazonal (NCA_LC) 

(OZI_IZ) (PEW_AG) (PEW_AN). 

- Não há quantidade mínima (leva-se 

o que tem) (NCA_LC) (15A_JG). 

- Venda semanal (OZI_IZ). 

- Variedade de produtos (PEW_AG). 

- Compatibilização entre escala e 

diversificação de produtos 

(PEW_AN). 

- Demanda sazonal em função 

da variação na quantidade de 

clientes (OZI_FI) (PEW_NA). 

- Entrega semanal (OZI_FI) 

(PEW_NA) (OZI_DO). 

Qualidade 

- Qualidade é uma exigência (condição 

genérica) (MCO_JA) (CON_OB). 

- Não exige processamento ou 

embalagem (CON_OB). 

- Qualidade é uma exigência 

(condição genérica) (COM_JA) 

- Produtos orgânicos (CON_MA) 

- Produtos embalados (CON_MA) 

- Produtos selecionados e 

padronizados (PEW_AG) 

(PEW_AN). 

- Produtos orgânicos (15A_JG) 

(NCA_LC). 

- Produtos orgânicos (OZI_FI) 

(PEW_NA) (OZI_DO). 

Preço e 

pagamento 

- O preço muito baixo (MCO_JA). 

- Preço adequado (OZI_AL). 

- Preço baixo (OZI_BM) 

- Preço adequado (CON_MA) 

- Pagamento à vista (PEW_AN). - Pagamento antecipado 

(OZI_DO). 

- Preço adequado (OZI_DO). 

Informações 

e contratos 

- Não tem acesso a novos compradores 

(MCO_JA). 

- Não tem burocracia (OZI_AL). 

- Comunicação direta, por telefone 

(OZI_BM) 

- Certificação (CON_MA) 

- Articulação é feita pela Emater 

(NCA_LC) (15A_LA) (PEW_AN). 

- Excesso de burocracia, precisa de 

autorização (OZI_IZ). 

- Contratos flexíveis (OZI_FI) 

(OZI_DO). 
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- Contato direto com clientes por 

telefone (CON_OB). 

- Informações acerca de preço e 

demanda vêm de vizinhos, compradores 

e Emater (CON_OB) (OZI_AL). 

- Contato direto com clientes 

(WhatsApp) (CON_MA) 

- Não há uma fonte de informação 

estabelecida (OZI_IZ) (PEW_AG) 

- Contato direto com clientes (grupo 

de WhatsApp) (15A_JG) 

- Certificação (15A_JG) 

- Articulação realizada por 

associação ou cooperativa 

(OZI_FI) (PEW_NA) 

- Contato direto com clientes 

(grupo de WhatsApp) (OZI_FI) 

(OZI_DO) 

 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 
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6.4.2 Indicadores de capitais responsáveis pelo sucesso e insucesso na 

comercialização 

No que diz respeito à Análise Qualitativa Comparativa (QCA) envolvendo o 

capital natural, o processo de minimização para os casos de insucesso resultou em 

equação na qual os itens produção desenvolvida em área plana (PRO_PLA) e produção 

desenvolvida preponderantemente no período chuvoso (PRO_CHU) assumem condição 

necessária. Nos casos de sucesso, a análise também resultou em apenas uma equação, 

mas diferentemente dos casos de insucesso está vinculada à ausência desses itens. Essas 

equações reforçam a pertinência de processos produtivos não dependentes do regime de 

chuva, ou seja, a irrigação revela-se fundamental à atividade agrícola. A questão do 

relevo, todavia, requer análise mais acurada, mas pode-se depreender que terrenos 

acidentados não constituem fator limitante à produção e à comercialização no âmbito da 

agricultura familiar no Distrito Federal. 

Os quatro itens relacionados ao capital financeiro apresentaram elevado 

percentual de respostas positivas, indicando forte presença no contexto dos agricultores 

estudados. Os casos de insucesso estão vinculados à ausência de uso de máquinas de 

médio e grande porte (MAQ_GRA) e de máquinas de pequeno porte (MAQ_PEQ), 

enquanto os casos de sucesso são associados ao uso desses equipamentos e ao uso de 

irrigação (PRO_IRR). Nos casos de sucesso, não se trata de alternativa entre os itens, mas 

de associação entre eles (MAQ_GRA, MAQ_PEQ e PRO_IRR). 

A análise do capital humano indicou a presença de condições necessárias nos 

casos de insucesso. Nesse caso, optou-se por não utilizar minimização. Já nos casos de 

sucesso, o apontamento de condição necessária e suficiente exigiu a inclusão de restos 

lógicos e contradições. A participação em capacitação de maneira frequente (PAR_FOR) 

envolvendo pelo menos um curso por semestre mostra-se determinante à 

comercialização. Considerando-se exclusivamente o capital humano, participar de pelo 

menos um curso a cada seis meses implica sucesso na comercialização, e a não 

participação associada à tomada de decisão baseada na experiência (DEC_EXP) levam 

ao insucesso. 

Uma vez que nenhum agricultor apontou a comercialização via associação 

(COM_ASS) como condição presente, esse indicador do capital social foi excluído da 

QCA. Após a primeira rodada da análise, em função da não identificação de padrão 

explicativo, optou-se por também excluir o indicador comercialização via cooperativa 
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(COM_COO), haja vista seu baixo número de respostas positivas. Não obstante a retirada 

desses indicadores, a minimização não se mostrou adequada à análise dos casos de 

insucesso, na medida em que resultou em número elevado de equações. Em função disso, 

decidiu-se apresentar a equação completa, ainda que não indique condições necessárias 

e/ou suficientes, bem como condição ausente. 

Nos casos de sucesso, identificaram-se três equações, mas sem a ocorrência de 

condição necessária e/ou suficiente. No entanto, chama atenção a ausência do indicador 

acesso a insumos via organizações coletivas (INS_ORC) em todas as equações. Esse 

resultado mostra que todos os indicadores do capital social, exceto (INS_ORC), são 

relevantes ao resultado sucesso, ou seja, não é possível determinar por meio de uma única 

equação indicadores que, isoladamente ou associados a outros, sejam responsáveis pelo 

sucesso na comercialização da produção. Por sua vez, os agricultores familiares não 

dependem do fornecimento de insumo por meio de organizações coletivas para o alcance 

do sucesso. Importante que se reconheça a complexidade das relações envolvendo esse 

recurso, pois a identificação de equações indicativas de sucesso e insucesso revelam que 

determinadas combinações favorecem resultados distintos. 

A síntese da análise das relações entre capitais e sucesso/insucesso na produção 

voltada para o mercado é apresentada na Tabela 21. 
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Tabela 21 

Resultado das análises das relações entre capitais e sucesso/insucesso na produção voltada para o mercado 

 

Capitais 

Resultados e equações 

Equações Condições necessárias 
Condições 

suficientes 
Condições não necessárias, não suficientes 

Condições ausentes 

(supérfluas) 

Natural 

(insucesso) 
B*C 

(B) Produção 

desenvolvida em área 

plana (PRO_PLA); 

(C) Produção 

desenvolvida 

preponderantemente no 

período chuvoso 

(PRO_CHU). 

Não há Não há 
(A/a) Área do lote 

(LOT_SUF). 

Natural 

(sucesso) 
b*c 

(b) Produção 

desenvolvida em área 

plana (PRO_PLA); 

(c) Produção 

desenvolvida 

preponderantemente no 

período chuvoso 

(PRO_CHU). 

Não há Não há 
(A/a) Área do lote 

(LOT_SUF). 

Financeiro 

(insucesso) 
c + d Não há Não há 

(c) Uso de máquinas de porte médio e grande 

(MAQ_GRA); (d) Uso de máquinas de pequeno 

porte (MAQ_PEQ). 

(A/a) Obtenção de insumos 

por meio de compra 

(INS_COM); (B/b) Uso de 

irrigação (PRO_IRR). 

Financeiro 

(sucesso) 
B*C*D 

(B) Uso de irrigação 

(PRO_IRR); (C) Uso de 

máquinas de porte médio 

e grande (MAQ_GRA); 

(D) Uso de máquinas de 

pequeno porte 

(MAQ_PEQ). 

Não há Não há 

(A/a) Obtenção de insumos 

por meio de compra 

(INS_COM). 

Humano 

(insucesso) 
A*c 

(A) Decisões baseadas na 

experiência (DEC_EXP); 

(c) Capacitação de 

Não há Não há 

(B/b) Decisões baseadas 

em capacitação 

(DEC_FOR). 
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maneira frequente 

(PAR_FOR). 

Humano 

(sucesso) 
C 

(C) Capacitação de 

maneira frequente 

(PAR_FOR). 

(C) Capacitação 

de maneira 

frequente 

(PAR_FOR) 

Não há 

(A/a) Decisões baseadas na 

experiência (DEC_EXP); 

(B/b) Decisões baseadas 

em capacitação 

(DEC_FOR). 

Social 

(insucesso) 

A*b*c*D*e*f*G*h*I + 

A*B*C*D*E*F*g*H*I + 

a*b*c*D*e*f*g*H*i + 

a*B*c*D*E*F*G*h*i + 

a*b*c*d*e*f*g*h*i + 

A*B*c*D*E*F*G*h*I + 

a*B*c*D*E*F*g*H*I 

Não há Não há Todos os itens Não há 

Social 

(sucesso) 

(1) B*f + d*H + a*b*D*h 

(2) d*H + E*f + a*b*D*h 

(3) d*H + a*G*I + D*f*h*i 

Não há Não há 

(a) Acesso a tecnologias via organizações 

coletivas (TEC_ORC): (1)(2)(3). 

(B/b) Acesso a máquinas via organizações 

coletivas (MAC_ORC): (1)(2). 

(D/d) Participação em organizações coletivas 

enfocadas em mobilizar instituições públicas 

(ORC_IPU): (1)(2)(3). 

(E/e) Participação em organizações coletivas 

enfocadas em mobilizar os associados 

(ORC_ASS): (2). 

(f) Participação em organizações coletivas 

enfocadas na melhoria da produção 

(ORC_PRO): (1)(2)(3). 

(G) Participação em organizações coletivas 

enfocadas na melhoria da comercialização 

(ORC_COM): (3). 

(H/h) Confiança na diretoria como condição à 

participação em organizações coletivas 

(ORC_DIR): (1)(2)(3). 

(I/i) Busca de vantagens financeiras como 

condição à participação em organizações 

coletivas (ORC_VAN): (3). 

(B/b) Acesso a máquinas 

via organizações coletivas 

(MAC_ORC): (3). 

(C/c) Acesso a insumos via 

organizações coletivas 

(INS_ORC): (1)(2)(3). 

(E/e) Participação em 

organizações coletivas 

enfocadas em mobilizar os 

associados (ORC_ASS): 

(1)(3). 

(G) Participação em 

organizações coletivas 

enfocadas na melhoria da 

comercialização 

(ORC_COM): (2)(3). 

(I/i) Busca de vantagens 

financeiras como condição 

à participação em 

organizações coletivas 

(ORC_VAN): (1)(2). 
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Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

 

6.4.3 Indicadores de competência empreendedora responsáveis pelo sucesso e 

insucesso na comercialização 

O processo de minimização envolvendo a variável poder para os casos de 

insucesso resultou em quatro equações distintas e em nenhuma delas verificou-se 

existência de condições necessárias e/ou suficientes (Tabela 22). Apesar desse número de 

equações, a mobilização de vizinhos para viabilização da comercialização (VIZ_COM) 

está ausente em todas elas. Isso é importante, pois reforça a pertinência da interação com 

os vizinhos para a comercialização. No que diz respeito aos casos de sucesso, optou-se 

pela equação completa, porque a minimização gerou número elevado de equações e a 

retirada de indicadores não se mostrou adequada, haja vista não haver item com baixo 

percentual de respostas positivas. A equação não apresenta condição necessária, 

suficiente e ausente. 

A análise da variável inovatividade para os casos de insucesso, na forma completa, 

apresentou uma única equação composta por quatro combinações. Já a minimização 

apresentou número elevado de equações. Neste caso, a primeira opção (forma completa) 

mostrou-se mais adequada, ainda que não haja condição necessária, suficiente e ausente. 

Por sua vez, na análise dos casos de sucesso, a minimização se mostrou pertinente e 

resultou em equação com três combinações. No que diz respeito à inovatividade, o 

sucesso é alcançado por meio de incorporação de processos e produtos utilizados por 

vizinhos (NOV_VIZ), associado à ausência de melhorias na produção a partir de 

mudanças (MUD_PRO) ou à presença de melhoria na comercialização a partir de 

mudanças (MUD_COM) e, ainda, quando a incorporação de processos e produtos não 

utilizados por vizinhos (NOV_NVI) ocorre associado à ausência de melhoria na 

comercialização a partir de mudanças (MUD_COM). 
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Tabela 22 

Resultado das análises das relações entre competência empreendedora e sucesso/insucesso na produção voltada para o mercado 

 

Competência 

Empreendedora 

Resultados e equações 

Equações 
Condições 

necessárias 

Condições 

suficientes 
Condições não necessárias, não suficientes Condições ausentes (supérfluas) 

Poder 

(insucesso) 

(1) a*F + c*e + C*g 

(2) a*F + c*e + d*g 

(3) c*e + C*g + E*F 

(4) c*e + d*g + E*F 

 

Não há Não há 

(a) Mobilização de vizinhos para viabilização da 

produção (VIZ_PRO): (1)(2). 

(C/c) Participação em organizações coletivas 

quando convidado (ORC_CON): (1)(2)(3)(4). 

(D/d) Tem a iniciativa de participar de organizações 

coletivas (ORC_INI): (2)(4). 

(E/e) Atua como líder em organizações coletivas 

(LID_ORC): (1)(2)(3)(4). 

(F/f) Busca reconhecimento de vizinhos 

(REC_VIZ): (1)(2)(3)(4). 

(G/g) Busca reconhecimento de clientes 

(REC_CLI): (1)(2)(3)(4). 

(A/a) Mobilização de vizinhos para 

viabilização da produção 

(VIZ_PRO): (3)(4). 

(B/b) Mobilização de vizinhos para 

viabilização da comercialização 

(VIZ_COM): (1)(2)(3)(4). 

(D/d) Tem a iniciativa de participar 

de organizações coletivas 

(ORC_INI): (1)(3). 

 

Poder (sucesso) a*b*c*D*E*f + 

a*b*C*d*E*f*G + 

A*B*C*d*e*F*G + 

A*B*c*D*E*f*G 

Não há Não há Todos os itens Não há 

Inovatividade 

(insucesso) 

b*C*d + a*b*d + 

a*b*C + a*B*c*D 

 

Não há Não há Todos os itens Não há 

Inovatividade 

(sucesso) 

A*c + A*D + B*d 

 

Não há Não há 

(A/a) Incorpora processos e produtos utilizados por 

vizinhos (NOV_VIZ) 

(B/b) Incorpora processos e produtos não utilizados 

por vizinhos (NOV_NVI) 

(C/c) Melhorou resultado da produção a partir de 

mudanças (MUD_PRO); 

(D/d) Melhorou resultado da comercialização a 

partir de mudanças (MUD_COM) 

Não há 

Nota. Fonte: dados da pesquisa.
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6.4.4 Configuração da dinâmica produtiva e comercial 

Os agricultores cuja produção é voltada para o mercado praticamente não fizeram 

referência a aspecto relacionado ao capital natural. Apenas um agricultor apontou que a 

falta de água limita a ampliação de sua produção. Nos casos vinculados ao Grupo 1, as 

menções ao capital natural foram mais frequentes e relacionadas ao fato de os lotes 

estarem situados em áreas de proteção ambiental e à falta de água para produção. Esses 

apontamentos reforçam o problema de vincular os meios de vida de agricultores à 

agricultura desenvolvida exclusivamente ou preponderantemente em período chuvoso. 

Percebe-se, ainda, problema no planejamento da política de concessão de terra ao fazê-lo 

em espaço com restrições ambientais. Destaca-se que as falas dos entrevistados coadunam 

com a QCA enfocada no capital natural, a qual evidenciou que a predominância de 

produção em período chuvoso leva ao insucesso. 

“Às vezes eu planto horta com pouca água, mas não é uma quantidade 

que, vou falar assim, se eu tivesse água eu ia plantar três vezes, quatro 

vezes a mais. Mas eu não tenho água, vou plantar pouco (...)” 

NCA_LC. 

“Mas o maior gargalo que a gente tem aqui é para produzir, porque o 

assentamento até hoje não foi licenciado e a gente produz aqui, dentre 

as árvores, aqui nos pedacinhos porque a gente não pode ainda abrir 

local para produzir” PEW_AG. 

A análise do capital financeiro foi associada às respostas de perguntas 

concernentes às dificuldades para o desenvolvimento da produção e da comercialização, 

às formas de enfrentamento a essas dificuldades e aos custos de produção e de 

comercialização. O conjunto de respostas em ambos os grupos apontou que o processo 

de aquisição de insumos (adubos, sementes, mudas e produtos naturais e sintéticos para 

combate de pragas e doenças) é o que mais demanda recursos financeiros. 

“Então, às vezes, você tem que comprar o adubo e, quando você não 

pode fazer, você compra o adubo orgânico, né. Tudo isso é caro”. 

15A_JG. 

“(...) então mais e mais é o insumo porque o insumo está um absurdo, 

quando é orgânico então. Insumo, muda, essas coisas”. CON_MA. 

A principal referência a custos relacionados à comercialização diz respeito ao 

transporte, principalmente ao gasto com manutenção e combustível. Máquinas e 

equipamentos foram mencionados por apenas dois agricultores do Grupo 1, enquanto, 

dentre os do Grupo 2, identificaram-se quatro referências. Chama atenção o fato de dois 

produtores (um de cada grupo) destacarem o dispêndio financeiro com mão de obra. 

Importante mencionar que os assentados não têm acesso a crédito para custeio de suas 
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atividades. Ainda que utilizem recursos de outras fontes para financiamento da atividade, 

informaram que a receita de comercialização tem sido suficiente para cobertura dos 

custos. 

“O que a gente mais gasta na propriedade é com a mão de obra. A 

gente tem uma pessoas que faz três diárias pra gente por semana. É 

nisso e no frete, na gasolina, só isso”. OZI_FI. 

Ainda que as respostas não permitiram identificar diferenças no capital humano 

entre os conjuntos de agricultores associados aos dois grupos, chama atenção, entre os 

casos do Grupo 2, a demanda por mão de obra contratada e a necessidade de 

desenvolvimento de habilidades voltadas ao relacionamento com os clientes. Nesse 

sentido, é preciso considerar que a mão de obra exclusivamente familiar impõe restrições 

ao atendimento da demanda e que os agricultores necessitam desenvolver habilidades 

associadas ao fortalecimento do relacionamento com seus clientes.  

“(...) a gente sempre precisa aprender, a gente sempre precisa estar 

disposto a agradar o cliente porque a nossa base é o cliente. Sem o 

cliente, a gente não vai para lugar nenhum, então a gente sempre tem 

que está se adequando a situações e coisas para atender o nosso cliente 

melhor possível”. CON_MA. 

Apesar da complexidade envolvendo o capital social, as falas dos agricultores 

ajudam a compreender a sua dinâmica no contexto dos assentados do Distrito Federal. 

Entre os agricultores do Grupo 1, apenas quatro fazem referência à colaboração dos 

vizinhos para a comercialização da produção. Já no Grupo 2, esse tipo de parceria é 

unânime, seja por meio de troca de produtos, seja por meio de compra. 

“A questão dos vizinhos, queira ou não, hoje, na prática, por exemplo, 

se não fosse os vizinhos nosso aqui, nem nós aqui e nem eles 

conseguiria, principalmente na questão da estrutura, transporte, 

principalmente. A gente não conseguiria bancar, que o transporte 

(...)”. PEW_AN. 

Esse tipo de operação ou compartilhamento desenvolve-se no âmbito das relações 

informais, ainda que os agricultores façam parte de organizações coletivas. Associações 

e cooperativas são importantes, mas não têm presença significativa na operacionalização 

das vendas. Atuam principalmente na articulação junto a parceiros, procurando meios à 

viabilização de pelo menos parte das vendas. No grupo voltado aos mercados, também 

chama atenção as referências aos laços de proximidades construídos com seus clientes 

(quatro casos). 

“(...) conseguir cativar os coagricultores que eu tenho desde 2016. Que 

estão comigo, nunca saíram, estão comigo até hoje. É amizade e 
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companheirismo dos coagricultores que ajudam muito a gente também, 

eles ajudam muito a gente, no meu caso”. OZI_DO. 

“Às vezes, a gente tem uma parceria aqui dentro, vamos dizer eu tenho 

pouco produto, como a gente faz algumas feiras diferentes eu posso 

pegar o produto do vizinho lá, levar. Ele pode pegar quando eu estou 

tendo bastante, entendeu? Então tem uma parceria dentro do 

assentamento nessa questão”. PEW_AG. 

Além de análises específicas dos capitais, as entrevistas possibilitaram que, a 

partir das argumentações contextualizadas dos agricultores, fossem identificadas 

associações entre os capitais (Tabela 23). 
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Tabela 23 

Associação entre aspectos específicos dos capitais a partir dos relatos dos entrevistados 

 
Capitais Natural Financeiro Humano Social 

Natural --- ---  --- 

Financeiro 

Insucesso 

- Falta de recurso para construção 

de poço artesiano. 

 

 

--- 

Insucesso 

- Informação técnica vinculada à aquisição de insumo 

(orientação de vendedores). 

 

 

Insucesso 

- Máquinas e equipamentos aos quais têm 

acesso foram doados pelo governo do Distrito 

Federal à cooperativa. 

- A cotização entre vizinhos viabilizou a 

perfuração de poço artesiano. 

Sucesso 

- Falta de recurso para construção 

de poço artesiano. 

 

Sucesso 

- O acesso a máquinas e equipamentos viabilizou 

aprendizagem, reduzindo o nível de esforço e 

permitindo adoção de novas técnicas de produção. 

- A reduzida disponibilidade de mão de obra familiar 

exige a contratação de trabalhadores. 

- Contratação de mão de obra como aspecto 

fundamental ao desenvolvimento da produção. 

 

Humano 

--- --- --- 

Insucesso 

- Acesso à formação técnica por meio de 

movimentos sociais. 

- Aprendizagem a partir da interação com 

outros agricultores. 

- Associação como articuladora das 

capacitações junto à EMATER. 

 

   

Sucesso 

- Aprendizagem a partir da interação com 

outros agricultores. 

- Associação como articuladora das 

capacitações junto à EMATER e ONGs. 

Social --- --- --- --- 

Nota. Fonte: dados da pesquisa
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Note-se que a falta de recurso financeiro, necessário ao acesso à água para 

produção, é citado em ambos os grupos. Todavia, esse problema pôde ser resolvido em 

um dos casos por meio de organização de vizinhos, como mostrado nas citações 

relacionadas à interação entre capital financeiro e social. Essa solução para a falta de água 

foi mencionada por agricultor inserido no Grupo 1. Também chamam atenção as distintas 

situações associadas à interação entre capital financeiro e capital humano. No Grupo 1, 

destaca-se a relevância de lojas de revenda de produtos agropecuários como fonte de 

informação, ou seja, o acesso à informação vincula-se à disponibilidade de recursos 

financeiros para a compra de insumos. Por sua vez, no Grupo 2, o capital financeiro 

associa-se ao capital humano, mas funcionando como viabilizador da força de trabalho, 

seja pela contratação de mão de obra, seja permitindo o acesso a novas técnicas de 

produção. A interação entre capital humano e capital social funciona de maneira 

semelhante para os dois grupos de produtores. Em ambos os grupos, as organizações 

coletivas se mostram viabilizadoras da formação dos agricultores. 

No tocante à variável poder, as falas dos agricultores revelam que as estratégias 

de relacionamento adotadas com vistas à conquista de influência sobre outras pessoas, 

notadamente vizinhos, estão vinculadas à comercialização. 

“Sempre que eu preciso de uma coisa que eu não tenho, ele me cede. 

Às vezes, ele tem uma coisa que eu não tenho e eu consigo com ele. Eu 

embalo com nossa embalagem, com nosso rótulo e eu comercializo. 

Então, o vizinho está sempre nos ajudando”. 15A_JG 

“Olha, com os vizinhos é bem importante. Assim, o vizinho que não tem 

CSA, que não tem como escoar o seu produto, né, a gente não consegue 

produzir todos os itens que a gente precisa, a gente compra do vizinho, 

sabendo do vizinho, tendo a certeza de que o vizinho está usando 

orgânico mesmo nos seus produtos né, e não um agrotóxico”. OZI_DO 

Apesar dessa característica ser verificada em ambos os grupos, é mais evidente 

entre os casos de sucesso (Grupo 2). Nesse grupo, um dos agricultores não vinculou os 

vizinhos à comercialização e/ou à produção, outro agricultor citou apenas a participação 

de vizinhos em mutirões. Veja-se que esse processo está mais vinculado à necessidade de 

diversificação que de volume de produção. Aqui cabe mencionar que, na análise QCA, o 

indicador mobilização de vizinhos para viabilização da comercialização (VIZ_COM) foi 

o único ausente na equação indicativa dos casos de insucesso. 

Ainda a respeito das relações de poder, chama atenção a disposição de agricultores 

do Grupo 2 em participarem de projetos voltados ao desenvolvimento da produção e da 

comercialização. Essas iniciativas muitas vezes são vistas com desconfiança, e a 
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integração nesses projetos acarreta aos agricultores se colocarem de forma afirmativa 

diante de um objetivo, mesmo que isso requeira disposição em superar obstáculos, quais 

sejam mudança nos padrões de produção e comercialização. 

“(...) sempre quis trabalhar, mas não tinha ... não sabia como começar, 

não tinha condição financeira também. Então, quando esse projeto vêi 

a gente já, né ... encaixou como (...) e aí a gente começou a trabalhar. 

(...). Então, tipo, foi uma iniciativa nossa porque a gente quis ... a gente 

também já desejava isso. Como a gente mora numa chácara e precisa 

e trabalhar fora, sendo que a gente tem uma terra pra isso, né?!! (...) 

Foram feitos vários convites, mas foram poucos que toparam”. OZI_FI 

Outro aspecto que chama atenção nas relações de poder entre os agricultores diz 

respeito à disposição deles em buscar, individualmente ou por meio de organizações 

coletivas, novas formas de comercialização. Essa circunstância está presente na fala de 

cinco agricultores do Grupo 2. No Grupo 1, esse posicionamento foi evidenciado por 

apenas um agricultor. 

“Procuramos! Nós procuramos e entramos. Nós falamos para ele: nós 

temos o produto e não pode perder porque nós vive disso daqui. 

Entramos e conseguimos o lugar para trabalhar.” 15A_LA 

“A questão também de sempre está buscando o espaço e clientes 

diferentes, que a gente tem aqueles clientes que são clientes individual 

nosso, mas também tem muitos que se não fosse via cooperativa, 

associação, a gente não conseguia né”. OZI_AN 

As referências a aspectos relativos à inovatividade revelam distinção entre os 

agricultores dos Grupos 1 e 2. A reprodução das formas usuais e precárias de produção e 

comercialização (vender os produtos nas proximidades da feira ou para vizinho 

atravessador), a desistência de projetos em função de restrições financeira ou de falta de 

apoio coletivo, tais como vizinhos e associação, são os principais argumentos dos 

agricultores de insucesso (Grupo 1) em relação ao baixo nível de inovações. Já entre os 

casos de sucesso (Grupo 2), as inovações estão relacionadas principalmente à dinâmica 

produtiva. Nesse contexto, chama atenção a produção orgânica/agroecológica como 

principal aspecto modificador da dinâmica produtiva e comercial. A busca e acesso a 

novos canais de comercialização, por meios individuais ou mediados por organizações 

coletivas, também merece destaque nesse grupo.  

“Eu vou atrás e começamos lá na feira da Fercal e, mesmo meus 

produtos sendo orgânicos, eu vendia como convencional e aí foi onde o 

Jeferson e uma moça chegou, se chama (...) o Jeferson e a Fabiana, né. 

E ela estava à procura de pessoas que estava vendendo orgânico pra 

levar para o sítio deles, e aí foi onde que surgiu a oportunidade”. 

CON_MA 
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“Acho que uma coisa que mudou muito também aqui, é ... foi porque 

antes a gente focava muito só na feira em si (...). A gente viu que a feira 

estava caindo e a feira era um dia na semana só ... você mandava a 

produção e tinha muitos produtos que perdia né, porque são muito 

rápidos. (...) Então, a gente começou trabalhar a questão das entregas, 

cestas e tudo.” PEW_AN 

A complementariedade identificada na QCA para os casos de sucesso envolvendo 

inovatividade também são identificadas nas falas dos agricultores. As relações entre poder 

e inovatividade acontecem no âmbito coletivo e são mediadas por associações e 

cooperativas, e/ou ocorrem a partir de ações individuais (Tabela 24). Neste caso, as 

articulações acontecem por iniciativa dos próprios agricultores, mas em ambas as 

situações as relações entre vizinhos revelam-se importantes. Também cabe enfatizar que, 

não obstante o papel das organizações coletivas na adoção de novas formas de produção 

e comercialização, via de regra a venda se efetiva individualmente. 

Tabela 24 

Associação entre indicadores de sucesso e insucesso relacionados à competência 

empreendedora a partir dos relatos dos entrevistados 

 
Competência 

Empreendedora 
Poder 

Inovatividade 

Insucesso 

- Postura individualista vinculada à manutenção de formas tradicionais 

de produção e comercialização. 

- Disposição em participar de projetos voltados à qualificação para a 

produção orgânica viabilizou a comercialização por meio de CSA. 

- Atuação junto à associação como aspecto fundamental ao 

convencimento de atuação na busca de pontos de venda. 

Sucesso 

-  Parceria entre vizinhos viabilizou o incremento da produção e da 

comercialização. 

- Busca (iniciativa) individual levou ao acesso a novos pontos de 

comercialização. 

- Busca (iniciativa) individual por parceiros comerciais proporcionou 

participação de novas redes de comercialização. 

- Disposição em participar de projetos voltados à qualificação para a 

produção orgânica viabilizou a comercialização por meio de CSA. 

- Articulação junto à cooperativa permitiu aumentar o volume de 

comercialização. 

Nota. Fonte: dados da pesquisa. 

 

6.5 Discussão 

 O esforço para explicação acerca da relação de capitais e competência 

empreendedora com a produção enfocada nos mercados mostrou que a comercialização 

de agricultores familiares se concretiza preponderantemente por meio de circuitos curtos 
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de comercialização. Apesar de não serem constituídos por canais associados à escala 

produtiva, no Distrito Federal, têm possibilitado que pequenos agricultores familiares 

superem a comercialização parcial e desenvolvam atividade agrícola orientada para 

mercados. Importante notar que mesmo a literatura vinculando o capital financeiro às 

FSC (Gasques et al., 2017; Barrett, 2008), os resultados desta pesquisa evidenciaram que 

esse capital também é fundamental para a viabilização de circuitos curtos. Note-se que, 

no âmbito dos circuitos curtos, o capital financeiro se consubstancia principalmente por 

meio de uso de tecnologias poupadoras de mão de obra, de equipamentos de irrigação e 

na aquisição de insumos, mas esse em menor quantidade, haja vista parte dos insumos 

serem produzidos na propriedade. 

 Maior vinculação aos mercados depende de interações com clientes e 

fornecedores. Portanto, não se deve inferir que circuitos curtos são per si mecanismo 

promotor de autonomia, tal como sugerido por Brasil (2019). Na medida em que se 

intensifica a produção, também cresce a necessidade de interação com fornecedores, e a 

falta de mão de obra passa a ser um problema. Essa dinâmica é importante, pois revela 

convergência entre SFSC e FSC, haja vista não haver cadeia de fornecimento de insumos 

voltada exclusivamente aos circuitos curtos. Nesses casos, como destacado por Thomé et 

al. (2021), a operacionalização dos circuitos curtos exige acesso a fornecedores 

vinculados aos FSC. A demanda por mão de obra não familiar indica mais um ponto de 

convergência entre SFSC e FSC e revela que a principal característica da categoria, ou 

seja, a mão de obra familiar, se mostra como gargalo à expansão da produção orientada 

para os mercados. 

Outro aspecto relevante acerca da consolidação da produção orientada para o 

mercado é que esse processo se vincula às iniciativas dos agricultores. O incremento da 

comercialização por meio de circuitos curtos depende da busca de oportunidades pelos 

próprios agricultores, haja vista seus canais de comercialização oferecerem espaço de 

convergência entre necessidade e oportunidade. Essa constatação reforça a pertinência da 

agência humana no âmbito da agricultura familiar e consoante às reivindicações de 

autores como Huggins & Thompson (2020) e Si et al. (2020) acerca do potencial do 

empreendedorismo para o fomento do desenvolvimento rural. 

Como destacado por Renting et al. (2003), de fato, circuitos curtos são adequados 

à participação de agricultores com baixa capacidade de investimento. Isso porque valoriza 

produtos e processos acessíveis aos agricultores, a exemplo de produtos saudáveis 
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(orgânicos) e interações entre clientes e agricultores baseadas em relações de confiança. 

Todavia, alguns de seus canais, tais como “propriedade” e “atravessadores”, convergem 

para o que Maluf (2004) chama de mercados marginais. Nesses casos, os agricultores não 

são provocados a melhorarem sua produção e permanecem produzindo produtos de baixa 

qualidade e de preço reduzido. 

Vale lembrar que o processo de inserção em mercados mais exigentes como o de produtos 

orgânicos pode ser iniciado e intensificado pela aprendizagem. Trata-se de um caminho 

voltado ao reconhecimento de oportunidades e de instrumentalização de ações capazes de 

efetivar a integração aos mercados e a reorientação produtiva necessária a esse fim. No 

caso dos agricultores do Distrito Federal, essa estratégia ocorre sobremaneira a partir de 

participação em projetos enfocados na qualificação para produção orgânica, desenvolvido 

por organizações não governamentais – ONG e/ou pela Emater/DF. Essa constatação 

alinha-se ao que Si et al. (2020) chamam de inovação disruptiva, na medida em que 

mudanças comportamentais decorrentes de processo de aprendizagem, associadas a 

especificidades dos capitais natural, financeiro, humano e social, estão viabilizando um 

novo tipo de produção e o acesso a novos mercados. Diferentemente do que aponta 

Rodríguez & Riveros (2016), os circuitos curtos não se configuram apenas como primeiro 

passo à comercialização, mas viabilizam-se como estratégia perene de promoção do 

desenvolvimento. 

A interação entre agricultores e mercado é permeada preponderantemente por 

relações informais. Considerando que capital social não é algo que pertença a alguém, a 

conversão desse recurso em resultado prático não é automática e depende das iniciativas 

dos próprios agricultores, mesmo naquelas situações em que se vincula às práticas de 

vizinhos e/ou do aprender fazendo. A orientação para os mercados exige capacidade de 

agência de agricultores. Também pode-se verificar que essa perspectiva utilitária do 

capital social é potencializada pelo incremento do capital humano, pois facilita a adoção 

de novas práticas produtivas e comerciais, além de funcionar como mecanismo 

viabilizador de organizações coletivas voltadas à facilitação da comercialização. 

 

6.6 Conclusão 

Os achados desta pesquisa indicam que SFSC, além de funcionar como primeiro 

passo à comercialização, também devem ser pautados como estratégia permanente de 
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promoção do desenvolvimento rural. No entanto, é preciso considerar que em 

determinadas situações vincula-se a canais de comercialização, a exemplo da venda na 

propriedade e para atravessadores, que tendem a reforçar modelos de produção e 

comercialização pouco inovadores. 

À medida que as operações logísticas e de adequações da qualidade no âmbito dos 

circuitos curtos (feiras e CSA) se aproximam de padrões associados ao FSC, avança-se 

na superação da comercialização parcial. Nesse sentido, percebe-se a convergência, ainda 

que em menor escala, entre SFSC e FSC no que tange à demanda por mão de obra e às 

tecnologias de produção. Portanto, ações públicas concernentes à oferta de mão de obra 

e de acesso a tecnologias de produção devem ser orientadas também à agricultura 

familiar. Objetivamente, para que os agricultores superem a produção parcial, eles 

precisam utilizar irrigação e máquinas e equipamentos poupadores de mão de obra, 

participar de treinamentos e incorporar produtos e processos utilizados por vizinhos.   

Mas é preciso considerar que a ação empreendedora se revela fundamental para 

que os agricultores familiares consigam superar a produção parcial. Nessa conjuntura, 

novas formas de produção e de comercialização, sobremaneira a partir de parceria entre 

vizinhos, têm se destacado. À vista disso, ações enfocadas na promoção do 

desenvolvimento rural não podem desconsiderar a incorporação do empreendedorismo 

em seu escopo, principalmente a partir da promoção de formação orientada para os 

mercados. 

Este estudo contribui com a literatura ao avançar em relação aos trabalhos de 

Bebbington (1999), Huggins & Thompson (2020) e Si et al. (2020), mostrando como a 

convergência entre aspectos específicos dos capitais natural, financeiro, humano e social, 

associados à agência humana (competência empreendedora) levam à superação da 

comercialização parcial. Evidencia ainda que o desenvolvimento de agricultores 

familiares assentados da reforma agrária do Distrito Federal é factível à medida que 

consigam identificar e prospectar oportunidades de mercados baseados em qualidade, 

comumente vinculadas a circuitos curtos, bem como reorientar sua atividade para esses 

mercados. 
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7 Discussão geral 

Ainda que o perfil produtivo e comercial de agricultores familiares seja marcado 

pela heterogeneidade (Schneider & Cassol, 2014; Guanziroli et al., 2012), a identificação 

de clusters de agricultores favorece o apontamento de caminhos mais assertivos ao 

desenvolvimento rural (Rodgers et al., 2020; Banerjee & Duflo, 2009). Embora nem todos 

os agricultores familiares assentados da reforma agrária do Distrito Federal desenvolvam 

suas atividades enfocadas nos mercados, os resultados de pesquisa mostram que o 

funcionamento dos mercados não é incompatível com a lógica produtiva de assentados 

da reforma agrária (Chiodi et al., 2020; Mattei, 2016; Sabourin, 2008). A identificação de 

mercado ou de canal de comercialização propensos a esses agricultores revela-se o 

caminho mais factível ao desenvolvimento. 

Nota-se que à proporção que se atinge melhores níveis de comercialização nas 

feiras, nos mercados institucionais e nas CSA, há evidências de melhoria na base de 

recursos sociais e materiais de agricultores, consubstanciando-se em melhoria de suas 

condições de vida. Acrescenta-se, todavia, que o indicativo é de que a busca de alternativa 

à comercialização não alinhada ao padrão convencional (Schneider & Niederle, 2010) 

está associada à dinâmica socioeconômica do Distrito Federal e à capacidade de alguns 

agricultores se beneficiarem dessa realidade. 

Não obstante a constatação de que a comercialização está associada ao conjunto 

dos capitais (meios de vida explicam 19% da comercialização), à medida que os capitais 

humano e social se destacam em relação aos demais capitais, confirma-se a perspectiva 

de Ploeg (2016), Niederle & Wesz Junior (2018) e Souza & Caldas (2018) segundo os 

quais canais curtos são mais apropriados à comercialização de agricultores familiares.  

Nesses contexto, a priorização do capital financeiro, enquanto principal instrumento de 

desenvolvimento rural (Gasques et al., 2017; Navarro, 2016; Alves & Souza, 2015), não 

se mostra opção mais adequada. Isso não implica desqualificação desses capitais, mas 

sugere que as ações promotoras do desenvolvimento devem ser associadas aos capitais 

humano e social. Todavia, é preciso considerar que intervenções enfocadas no 

fortalecimento dos capitais humano e social são complexas e requerem identificação de 

especificidades a partir das quais possam ser desenvolvidas ações associadas a resultados 

efetivos. 

A comprovação de que competência empreendedora eleva o poder de explicação 

da relação entre meios de vida e comercialização (antes 18,9% e agora passar a ser de 
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23,3%), corrobora estudos de Pindado & Sánchez (2017) e Sinyolo & Mudhara (2018) 

que apontam a competência empreendedora como útil ao desenvolvimento rural, pois 

potencializa o uso dos recursos disponíveis e aproxima agricultores dos mercados. No 

entanto, torna ainda mais difícil a estruturação de ações promotoras de desenvolvimento 

visto que insere aspectos vinculados à dinâmica de ações individuais e comportamentais. 

De todo modo, mostra-se consoante às reivindicações de mudança nas estratégias de 

intervenção no meio rural. 

Nesse contexto, cabe considerar que a dinâmica de operacionalização dos capitais 

pelos agricultores está associada à busca de canais de comercialização adequados à sua 

realidade. Em razão disso, vinculam-se a canais pouco exigentes em termos de volume e 

que valorizam a diversidade produtiva. Ademais, esses canais aceitam flexibilidade de 

oferta e funcionam devido a uma relação direta entre comprador e produtor. São canais 

nos quais agricultores conseguem boas condições de negociação e entendimento. Essa 

situação possibilita a superação de barreira de entrada à comercialização, mesmo não 

acessando o crédito rural, principal política de fomento à agricultura no Brasil. 

Aqui é importante resgatar os resultados do capítulo 1, em que foi apontado que 

feiras e CSA são canais com melhores níveis de comercialização e com indicativo de 

melhoria na base de recursos sociais e materiais de agricultores. No entanto, esses canais 

são restritivos, haja vista a necessidade de transporte e de planejamento em função da 

sazonalidade de vendas, bem como a valorização de produtos orgânicos. Nota-se que a 

venda na propriedade e para atravessadores funciona de maneira que agricultores se 

limitam a responderem à demanda, ao passo que feiras e CSA exigem maior nível de 

proatividade e capacidade de articulação com clientes e instituições públicas e privadas 

de apoio e fomento. 

Seguindo esforço explicativo acerca da operacionalidade dos capitais, mesmo que 

Gasques et al. (2017) e Navarro (2016) associem os capitais financeiro e humano às 

grandes cadeias e Miloni & Ventura (2016), Ploeg (2016) e Niederle & Wesz Junior 

(2018) relacionem circuitos curtos e capital social, os resultados desta pesquisa revelam 

que essa distinção é equivocada. Foi evidenciado que, nos circuitos curtos, capital 

financeiro é necessário à substituição de mão de obra e à aquisição de equipamentos de 

irrigação. Por sua vez, capital humano mostra-se fundamental à reconversão produtiva 

enfocada na produção de qualidade, em especial na produção orgânica. Capital social, 
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apesar de pouco institucionalizado, atua nas redes informais no sentido de promover uma 

colaboração entre vizinhos voltada ao atendimento da demanda de clientes. 

Portanto, o desenvolvimento de agricultores familiares assentados da reforma 

agrária do Distrito Federal é factível à medida que consigam identificar e prospectar 

oportunidades de mercados baseados em qualidade, comumente vinculadas a circuitos 

curtos, bem como reorientar sua atividade para esses mercados. A análise sobre os meios 

de vida dos produtores revelou que as estratégias de apoio à agricultura familiar não 

podem ser enfocadas em apenas um recurso, tal como crédito. O acesso a tecnologias de 

produção é importante e não deve ser desconsiderado, mas deve ser associado a outros 

recursos materiais e sociais, tais como capital humano e social. 

Reforça-se a importância de se orientar esses capitais para reconversão produtiva 

enfocada em produtos que apresentem algum tipo de diferenciação, especialmente 

aqueles vinculados à qualidade e à identidade como produto saudável. Nesses termos, as 

ações de caráter estrutural devem ser associadas ao fomento do empreendedorismo rural. 

Chama atenção o fato de que os agricultores familiares do Distrito Federal não 

têm problema de demanda, mas os canais mais exigentes impõem restrições logística, 

exigem diversidade produtiva e adotam padrões de qualidade mais rigorosos, 

especialmente a adoção de produção orgânica. São espaços em que a comercialização se 

vincula fortemente à construção de laços entre agricultores e clientes. Isso implica que 

ações de desenvolvimento devem instrumentalizar agricultores a realizarem reconversão 

produtiva enfocada na qualidade, bem como a atuar além da porteira, identificando e 

respondendo de maneira adequada às exigências dos clientes. 
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8 Conclusão geral 

A partir da análise acerca da relação entre capitais, competência empreendedora e 

comercialização, descobrimos que: 

Capítulo 1: feiras, mercados institucionais e CSA são canais em que há maior nível 

de comercialização e também melhores níveis de capitais.  

Capítulo 2: o conjunto de capitais identificados como meios de vida influenciam 

positiva e significativamente (0,434; p < 0,05) a comercialização, explicando-a em 19%.  

O capital humano (capital humano ➔ meios de vida ➔ comercialização = 0,123; p < 

0,05) e, principalmente, o capital social (capital social ➔ meios de vida ➔ 

comercialização = 0,255; p < 0,05) são os capitais que mais contribuem individualmente 

para a comercialização. 

Capítulo 3: a inserção da variável mediadora competência empreendedora na 

relação meios de vida ➔ comercialização eleva o poder de explicação de 

comercialização, que antes era de 19% e agora passa a ser de 23,3%. A relação entre 

meios de vida e comercialização no modelo original (0,434; p < 0,05), apesar de ainda 

positiva, deixa de ser significante (0,223; p > 0,05), tendo em vista a mediação total de 

competência empreendedora. Além disso, a análise dos efeitos indiretos evidencia que os 

efeitos dos capitais humano e social são maiores que os dos capitais natural e financeiro 

nas relações entre meios de vida, competência empreendedora e comercialização. 

Capítulo 4: a venda na propriedade e para atravessadores é favorável às situações 

de produção instável e de baixa qualidade. Por sua vez, feiras e CSA exigem que o 

agricultor transporte seus produtos até o ponto de comercialização e impõem observância 

de melhores padrões de qualidade, comumente vinculada à produção orgânica, além de 

requererem planejamento da produção. Acrescenta-se que a superação da 

comercialização parcial está associada ao uso de irrigação, de maquinário poupador de 

mão de obra, de participação constante em treinamentos e da incorporação de produtos e 

processos utilizados por vizinhos. Também se insere nesse contexto de superação da 

comercialização parcial a iniciativa de buscar novas formas de produção e de 

comercialização e o estabelecimento de parceria com vizinhos. 

Diante disso, conclui-se que circuitos curtos são factíveis à promoção do 

desenvolvimento rural, haja vista oferecerem condições para que agricultores familiares 

orientem suas atividades para os mercados, sobremaneira a partir de reconversão 
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produtiva enfocada em qualidade. Mas, para que isso ocorra, é necessário reforço do 

capital humano por meio de capacitação voltada às esferas produtivas e comerciais, e do 

capital social, mediante fortalecimento de laços sociais entre vizinhos orientados para o 

atendimento das demandas dos mercados. Acrescenta-se a relevância do acesso à 

irrigação e aos equipamentos poupadores de mão de obra associados ao capital financeiro. 

Em resumo, a combinação entre esses aspectos específicos dos capitais financeiro, 

humano e social é fator determinante ao alcance do desenvolvimento de agricultores 

familiares. 

Esta tese avança em relação aos trabalhos de Scoones (2009, 1998), Ellis (2000),  

Chambers (2006), entre outros, na medida em que mensura os efeitos dos capitais e da 

competência empreendedora na comercialização da produção de agricultores familiares. 

Desse modo, apresenta caminhos factíveis à promoção do desenvolvimento rural. 

Ao apontar especificidades dos capitais e da competência empreendedora mais 

relevantes à comercialização no âmbito da agricultura familiar, responde-se a Bebbington 

(1999), Huggins & Thompson (2020), Si et al. (2020) e Ploeg (2016) em relação a como 

os capitais e o empreendedorismo são utilizados pelos agricultores para acessarem os 

mercados. Também vale ressaltar que, ao contrariar as perspectivas de autores como 

Chiodi et al. (2020), Mattei (2016), Sabourin (2008) acerca da relação entre agricultura 

familiar e os mercados, reforça-se sa necessidade de repensar as políticas de reforma 

agrária e de desenvolvimento rural no Brasil. 
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Apêndice 1 Formulário 

 

Parte 01 - questões preliminares 

1.Assentamento: 
 

2.Respondente: 
 

3.Vínculo: 1(  ) assentado 2( ) arrendatário 3(  ) meeiro 4( ) comprou do assentado 5(  ) outro 

 

4.Tempo de assentamento: 1(   ) menos de 5 anos 2(   ) entre 05 e 10 anos 3(   ) mais de 10 anos 
 

5.Viveu em acampamento antes de ser assentado: 1(   ) sim 2(   ) não 
 

6.Situação do lote: 1(   ) sem documento 2(   ) ccu 3(   ) escriturado 
 

7.Atividade anterior ao assentamento: 
1(   ) trabalhador rural 2(   ) arrendatário 3(  ) meeiro 

4(   ) trabalhador urbano 5(   ) outro:  
 

8.Residentes no lote: 
1(   ) apenas o assentado 2(   ) esposo e esposa 3(  ) casal e filhos 

4(   ) casal, filhos e agregados 5(   ) outro:  
 

9.Idade: 
Esposo: 10.Escolaridade: Esposo: 

Esposa: Esposa: 
 

11.Organizações que participa 

(associado/filiado): 

1(   ) associação 2(   ) movimento social 

3(   ) cooperativa 4(    ) sindicato                             5 (   ) outro: 

 

12.Tamanho do lote:                 ha 13.Tamanho da reserva legal:         ha   1(   ) individual   2(   ) coletiva 

 

14.Assistência técnica 
1(   ) Emater 2(   ) Cooperativa 3(   ) ONG 

4(   ) Associação 5(   ) Outro: 
 

15.Tipo de produção: 
1(   ) convencional 1(   ) certificada          2 (   ) não certificada 

2(   ) orgânica 1(   ) certificada          2 (   ) não certificada 

3(   ) agroecológica 1(   ) certificada           2(   ) não certificada 
 

16.Nível de inserção comercial 
1(   ) Não comercializa, pois produz 

apenas para o consumo da família 

2(   ) Comercializa de forma 

esporádica 

3(  ) A produção está voltada 

para o mercado 
 

Produtos 
Prod Ven 

Qde 

Vendida Onde vende (local) Para quem vende (clientes) 
Como vende (individual 

ou coletivamente - citar) 
S N S N Par Tot 

Grãos (milho, 

feijão, soja, etc.) 

         

Hortaliças 

 

         

Mandioca 

 

         

Outros produtos 

agrícolas 

         

Leite in natura          

Gado de corte          

Suíno (porco) 

 

         

Frango caipira 

 

         

Frango de granja          

Outros animais 

 

         

Queijos          

Doces e 

compotas 

         

Embutidos          

Outros          
 

Qual é o seu principal canal de venda?_________________________________________ 

Você tem planos de comercializar seus produtos para outros clientes? (   ) sim   (   ) não. Quais?____________ 
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Parte 02 do instrumento: questões base 

Após cada afirmação, o respondente deverá optar por uma das alternativas de resposta, conforme a escala. 

1 2 3 4 5 

Discordo Totalmente Discordo Neutro Concordo Concordo Totalmente 
 

PP01 A qualidade da sua produção (aparência, tamanho, sanidade do produto) atende às 

exigências d@ (                                ). 

1 2 3 4 5 

PP02 A quantidade produzida por você atende às exigências d@ (                                ). 1 2 3 4 5 

PP03 O custo de produção de seus produtos permite que você consiga vender para @                 

(                                ) de forma lucrativa.  

1 2 3 4 5 

PP04 Você diversifica sua produção (produz vários produtos) para atender às exigências d@ 

(                                ). 

1 2 3 4 5 

PP05 Você especializa sua produção (produz um ou poucos produtos) para atender às 

exigências d@ (                                ). 

1 2 3 4 5 

PP06 Você agrega valor aos produtos (classificação, processamento, 

embalagem/apresentação) para atender às exigências d@ (                                ). 

1 2 3 4 5 

PP07 Você não para de produzir os produtos comercializados para @ (                                ) 

porque essa é uma exigência desse canal. 

1 2 3 4 5 

 

 

IM01 @ (                                ) fornece insumos necessários à sua produção e você efetua o 

pagamento com produtos. 

1 2 3 4 5 

IM02 Os laços de amizade e o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido por você são 

características presentes nos negócios realizados com @ (                                ). 

1 2 3 4 5 

IM03 Você consegue negociar preços, prazos de entrega, formas de pagamento, de forma 

mais vantajosa quando comercializa a produção para @ (                                ). 

1 2 3 4 5 

IM04 A formalização de contrato, por escrito, é uma condição exigida pel@                                     

(                                ) para a compra de sua produção. 

1 2 3 4 5 

IM05 A venda da produção é mais vantajosa para você quando realizada para                                   

(                                ). 

1 2 3 4 5 

IM06 O uso de redes sociais como Whatsapp e Facebook contribui para o aumento das suas 

vendas, quando a comercialização é realizada para (                                ). 

1 2 3 4 5 

 

 

CN01 
A área disponível para produção é suficiente para garantir a sobrevivência de sua 

família. 
1 2 3 4 5 

 

CN02 
A fertilidade do solo do seu lote favorece a produção de produtos demandados 

pelos mercados. 
1 2 3 4 5 

 

CN03 
O relevo (declividade) do seu lote favorece a produção de produtos demandados 

pelos mercados. 
1 2 3 4 5 

 

CN04 
A disponibilidade de água para irrigação no seu lote atende à sua necessidade de 

produção. 
1 2 3 4 5 

 

CN05 
O clima da região (distribuição de chuva, temperatura média) favorece o tipo de 

produção desenvolvido por você. 
1 2 3 4 5 

 

CN06 A coleta de produtos do Cerrado contribui para aumentar a renda de sua família. 1 2 3 4 5  

 

CF01 
A obtenção dos resultados produtivos desejados por você somente é possível 

com o uso de insumos (químicos ou naturais). 
1 2 3 4 5 

 

CF02 
O uso de irrigação é indispensável à obtenção dos resultados produtivos 

desejados por você. 
1 2 3 4 5 

 

 

CF03 

O uso de máquinas na produção é indispensável à obtenção dos resultados 

produtivos desejados por você. 
1 2 3 4 5 
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CF04 

A infraestrutura de seu lote (cercas, currais, locais de produção, armazenagem 

de água, da produção) permite que você consiga produzir a quantidade 

demandada pelos compradores. 

1 2 3 4 5 

 

CF05 

A infraestrutura de seu lote (cercas, currais, locais de produção, armazenagem 

de água, da produção) permite que o padrão de qualidade exigido pelos 

compradores seja atendido. 

1 2 3 4 5 

 

CF06 Sua produção é desenvolvida com a utilização de crédito bancário. 1 2 3 4 5  

CF07 
A venda da produção gera renda suficiente para que você realize investimentos 

em máquinas, equipamentos e infraestrutura de produção. 
1 2 3 4 5 

 

 

CH01 
O seu conhecimento técnico lhe permite produzir de acordo com as exigências dos 

mercados. 
1 2 3 4 5 

CH02 
A aprendizagem de novos métodos e novas técnicas de produção, através de cursos, 

palestras e dias de campo, contribui para que você melhore a qualidade da produção. 
1 2 3 4 5 

CH03 
A aprendizagem de novos métodos e novas técnicas de produção, através de cursos, 

palestras e dias de campo, contribui para que você aumente a quantidade produzida. 
1 2 3 4 5 

CH04 
Sua experiência em atividades agropecuárias adquirida antes de se tornar assentado 

contribui para que consiga atender às exigências dos compradores. 
1 2 3 4 5 

CH05 
Suas condições de saúde (físicas e psicológicas) são adequadas à sua necessidade de 

produção. 
1 2 3 4 5 

 

CS01 A assistência técnica recebida por você ajuda no desenvolvimento da sua produção. 1 2 3 4 5 

CS02 
A participação em cooperativa, associação, movimentos sociais ou ONGs é 

importante para melhoraria da comercialização de seus produtos. 
1 2 3 4 5 

CS03 
A participação em cooperativas, associações, sindicatos, movimentos sociais ajuda 

na resolução de problemas relacionados à sua produção. 
1 2 3 4 5 

CS04 
A sua atuação em grupo (com outros assentados) ajuda na solução de problemas e 

dificuldades comuns aos assentados. 
1 2 3 4 5 

CS05 
O respeito às decisões estabelecidas em grupo (associações, cooperativas, sindicatos 

etc.) contribui para melhoria da sua produção. 
1 2 3 4 5 

CS06 
O respeito às decisões estabelecidas em grupo (associações, cooperativas, sindicatos 

etc.) contribui para melhoria das condições de comercialização da sua produção. 
1 2 3 4 5 

CS07 
A sua participação em associações, cooperativas, sindicatos é definida pelo nível de 

confiança que você tem nessas organizações. 
1 2 3 4 5 

 

PR01 
Para tomar decisões importantes quanto à produção ou comercialização dos 

produtos você busca informações de especialistas. 
1 2 3 4 5 

 

PR02 
Antes definir o que e quanto produzir você verifica os possíveis problemas que 

serão enfrentados com aquela produção. 
1 2 3 4 5 

 

PR03 
Você faz orçamentos de compras dos insumos e equipamentos necessários à 

produção para identificar as melhores opções (preço e qualidade). 
1 2 3 4 5 

 

PR04 
Antes de aplicar os recursos financeiros disponíveis, você analisa as melhores 

opções em termos de retorno financeiro. 
1 2 3 4 5 

 

PR05 
Para definir o canal de venda de sua produção, você coleta informações em 

termos de preço e facilidade de entrega de todas as opções de canal. 
1 2 3 4 5 

 

 

RE01 Você insiste em seus projetos mesmo diante de resultados iniciais não satisfatórios. 1 2 3 4 5 

RE02 
Você avalia o risco de suas ações na produção e na comercialização por meio da 

coleta de informações junto a pessoas, empresas e organizações atuantes no setor. 
1 2 3 4 5 

RE03 
Você participa de negócios arriscados (relacionados à produção e comercialização) 

desde que a taxa de lucro seja elevada. 
1 2 3 4 5 

RE04 
Você se envolve pessoalmente nas atividades de produção e comercialização de 

forma a garantir que o resultado esteja em conformidade com as suas expectativas. 
1 2 3 4 5 
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RE05 
Você sempre entrega o produto na condição combinada, mesmo que tenha prejuízo 

financeiro. 
1 2 3 4 5 

RE06 
Você coordena as pessoas que atuam na produção e na comercialização (família ou 

contratados) de forma a atingir níveis de produção satisfatórios. 
1 2 3 4 5 

 

PO01 
Você busca influenciar outras pessoas (vizinhos, compradores, lideranças locais etc.) 

para que sejam parceiros em seus projetos. 
1 2 3 4 5 

PO02 
Você procura participar e fortalecer redes de relacionamento de forma a viabilizar a 

seus projetos. 
1 2 3 4 5 

PO03 
Você procura assumir posições de liderança nas atividades desenvolvidas 

coletivamente. 
1 2 3 4 5 

PO04 
Você sempre se empenha para que seus projetos ganhem reconhecimento da 

comunidade. 
1 2 3 4 5 

PO05 
Você costuma descumprir as regras e normas coletivas quando entende que elas 

atrapalham seus projetos. 
1 2 3 4 5 

 

IN01 
Você costuma buscar novos produtos de forma a melhorar o retorno financeiro 

da sua atividade. 
1 2 3 4 5 

 

IN02 
Você costuma buscar novos canais de comercialização de forma a melhorar o 

retorno financeiro da sua atividade. 
1 2 3 4 5 

 

IN03 Você consegue se adaptar ao cenário atual alterando a forma como produz. 1 2 3 4 5  

IN04 
Você consegue se adaptar ao cenário atual alterando a forma como vende a 

produção. 
1 2 3 4 5 

 

IN05 
Você adota práticas bem-sucedidas utilizadas por vizinhos ou outro membro da 

comunidade. 
1 2 3 4 5 

 

IN06 
Você procura novos mercados através da divulgação de seus produtos para 

potenciais compradores. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Parte 03 do instrumento: questões de fechamento 

Fontes de renda Sim Não 

 

Faixa salarial Sim Não 
Bolsa família   Menor que 01 SM   
Aposentadorias e/ou auxílios por incapacidade física e/ou mental   Entre 01 e 02 SM   

Emprego fora da propriedade (serviço público, empregados em 

comércio, outras fazendas etc.) 

  Entre 02 e 03 SM   

Venda da produção   Entre 03 e 04 SM   
Outros   Entre 04 e 05 SM   

Maior que 05 SM   
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Apêndice 2 Formulários para QCA 

 

Formulário nº: ____________ Data:____________________ Assentamento:_____________________ 

Respondente:__________________________________________ Fone: _________________________ 

 

1 - Dimensão: Capitais 

1.1 - Indicador: Capital natural 

1.1.1 - A área/tamanho do seu lote é suficiente para garantir a sobrevivência da família em condições 

desejáveis? (   )   sim   (   ) não 

1.1.2 - A sua produção é desenvolvida em área plana (ou seja, sem aclive/declive)? (   )   sim   (   ) não 

1.1.3 - A sua produção é desenvolvida preponderantemente no período de chuvas? (   )   sim   (   ) não 

1.2 – Indicador: Capital financeiro 

1.2.1 - Os insumos (adubos, produtos para combate de pragas e doenças) utilizados na produção são 

adquiridos (50% ou mais) por meio compra (ou seja, não são doados)? (   )   sim   (   ) não 

1.2.2 - Sua produção atual (50% ou mais) é realizada por meio do uso de irrigação? (   )   sim   (   ) não 

1.2.3 - São máquinas/equipamentos utilizadas por você (pode marcar mais de uma opção): 

 1.2.3.1 – (   ) máquinas agrícolas de porte médio e grande (tratores, colheitadeiras etc.). 

 1.2.3.2 – (   ) máquinas agrícolas de pequeno porte como tratoritos, tobatas, roçadeira costal etc. 

 1.2.3.3 – (   ) outras: _________________________________ 

1.3 – Indicador: Capital humano 

1.3.1 - As suas decisões acerca da produção e da comercialização são pautadas (pode marcar mais de uma 

opção): 

 1.3.1.1 – (   ) no conhecimento prático/experiência. 

 1.3.1.2 – (   ) no conhecimento adquirido em cursos, palestras e orientações técnicas etc. 

 1.3.1.3 – (   ) outras: _________________________________ 

1.3.2 - Você participa com frequência de cursos e treinamentos (pelo menos 01 curso por semestre) 

voltados à produção e/ou comercialização? (   )   sim   (   ) não 

1.4 – Indicador: Capital social 

1.4.1 - A sua produção (50% ou mais) é entregue às seguintes organizações para que ela faça a 

comercialização (pode marcar mais de uma opção): 

 1.4.1.1 – (   ) cooperativa 

 1.4.1.2 – (   ) associação 

 1.4.1.3 – (   ) outras: _________________________________ 

1.4.2 - A participação em organizações coletivas (associações e/ou cooperativas) é importante pois, lhe 

permite ter acesso (pode marcar mais de uma opção): 

 1.4.2.1 – (   ) a novas tecnologias e/ou novos produtos e/ou novas variedades 
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 1.4.2.2 – (   ) a máquinas e implementos agrícolas 

 1.4.2.3 – (   ) a insumos de produção (adubos, produtos para combate de pragas e doenças etc.) 

 1.4.2.4 – (   ) outras: _________________________________ 

1.4.3 - As organizações coletivas (cooperativas, associações) das quais participa atuam principalmente 

(pode marcar mais de uma opção): 

 1.4.3.1 – (   ) na mobilização de instituições públicas em favor das demandas locais 

 1.4.3.2 – (   ) na mobilização dos associados para enfrentamento das demandas locais 

 1.4.3.3 – (   ) outras: _________________________________ 

1.4.4 - O apoio das organizações coletivas (cooperativas, associações) das quais participa contribui mais 

para (pode marcar mais de uma opção): 

 1.4.4.1 – (   ) melhorar os resultados da produção (produzir mais e/ou em melhor qualidade) 

 1.4.4.2 – (   ) melhorar os resultados da comercialização (vender mais e a melhores preços) 

 1.4.4.3 – (   ) outras: _________________________________ 

1.4.5 - Você participa das organizações coletivas (cooperativas, associações) porque (pode marcar mais 

de uma opção): 

 1.4.5.1 – (   ) confia na equipe diretiva (diretoria) 

 1.4.5.2 – (   ) elas proporcionam vantagens financeira e/ou produtiva 

 1.4.5.3 – (   ) outras: _________________________________ 

 

2 - Dimensão: Competência Empreendedora 

2.1 – Indicador: Poder 

2.1.1 - A sua atuação junto aos vizinhos (outros assentados), convencendo-os a trabalhar em grupo 

permitiu (pode marcar mais de uma opção): 

 2.1.1.1 – (   ) viabilizar sua produção (50% ou mais) 

 2.1.1.2 – (   ) viabilizar sua comercialização (50% ou mais) 

2.1.2 - A sua participação em organizações coletivas (cooperativas, associações) é resultado de (pode 

marcar mais de uma opção): 

 2.1.2.1 – (   ) convite de outras pessoas (assentados, técnicos etc.) 

 2.1.2.2 – (   ) de iniciativa própria (ou seja, você buscou essas organizações) 

 2.1.2.3 – (   ) outras: _________________________________ 

2.1.3 - Você exerce algum tipo de liderança nas organizações coletivas (cooperativas, associações) das 

quais participa? (   )   sim   (   ) não 

2.1.4 - Ao produzir e/ou vender seus produtos, você busca o reconhecimento (pode marcar mais de uma 

opção): 

 2.1.4.1 – (   ) de vizinhos e demais assentados 

 2.1.4.2 – (   ) de clientes 

 2.1.4.3 – (   ) outras: _________________________________ 
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2.2 – Indicador: Inovatividade 

2.2.1 - Você costuma incorporar à sua produção (pode marcar mais de uma opção): 

 2.2.1.1 – (   ) novos produtos e/ou processos produtivos já desenvolvido com sucesso por vizinhos 

 2.2.1.2 – (   ) novos produtos e/ou processos produtivos pouco conhecido pelos seus vizinhos 

2.2.2 - Ao implementar mudanças, você obteve melhores resultados (pode marcar mais de uma opção): 

 2.2.2.1 – (   ) na produção (a adoção de novos produtos e/ou processo lhe proporcionou melhoria 

da produção) 

 2.2.2.2 – (   ) na comercialização (a mudança na forma de vender lhe permitiu aumentar seu lucro) 
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Apêndice 3 Roteiro de entrevista 

 

Entrevista nº: ____________ Data:___________________ Assentamento:_____________________ 

Respondente:__________________________________________ Fone: _________________________ 

 

Parte 01: geral 

 

Para você (família) qual é a importância da comercialização? 

Quais são as principais dificuldades que você enfrenta para conseguir produzir e comercializar? 

Como você procura enfrentar essas dificuldades? 

Comente acerca da importância de parcerias (apoio) de vizinhos e de organizações como associações e 

cooperativas para a comercialização de sua produção. 

Você atribui o atual nível de produção e comercialização às suas iniciativas ou são resultados de ação 

envolvendo outros assentados e/ou parceiros? Explique. 

Como você obtém os recursos necessários à viabilização da produção e da comercialização? Onde esses 

recursos são investidos? 

Quais tipo de conhecimento (áreas) você precisou dominar para conseguir atingir o atual nível de 

comercialização? Esse nível de conhecimento está adequado ou precisa melhorar? Explique. 

A comercialização de sua produção decorreu de que algum tipo de inovação, ou seja, de alteração no 

processo produtivo e/ou comercial? Se sim, quais inovações e como teve acesso? 

No que se refere à produção e, principalmente, à comercialização, o que o diferencia dos demais 

assentados?  

 

Parte 02: específicas       ---------       Canal: _____________________________________ 

 

O que o levou a comercializar nesse canal (_____________________)? 

Quais são as vantagens e as desvantagens de comercializar nesse canal (_____________________)? 

Quais são as principais exigências desse canal (_____________________)? 

Quais são os principais agentes e quais são os seus papéis nesse canal (_____________________)? 

Como você se comunica (envio e recebimento de informações acerca de demanda/oferta, volume, preço, 

pagamento etc.) com os agentes que operam nesse canal (_____________________)? 

Qual a importância dessas informações para a comercialização de sua produção? 

A comercialização de sua produção nesse canal (_____________________) está vinculada a outra pessoa 

e/ou organização (associação, cooperativa etc.)? Se sim, qual é o papel dessa pessoa/organização? 

Descreva como ocorre a venda (processo) nesse canal (_____________________)?
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Anexo 1 Termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE 
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Anexo 2 Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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