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Resumo:
Este artigo apresenta uma discussão prática sobre a agricultura familiar e suas políticas públicas, como
também a necessidade de controle econômico e financeiro da atividade. Foi realizada uma pesquisa de
campo na AFPRM, com uma abordagem qualitativa de 17 questionários respondidos. Essa
investigação tem como objetivo geral verificar os fatores que influenciam os produtores da agricultura
familiar a comercializar seus produtos na associação, para isso busca-se descrever o perfil
socioeconômico dos agricultores familiares; processos de produção e comercialização; formas de
controle da produção e venda; se apuram o resultado; e se têm acesso às políticas públicas. Todos
esses fatores influenciam os produtores, de forma positiva ou negativa, dependendo também das
decisões de cada agricultor. Verificou-se que o governo federal tem cumprido com seu compromisso
de apoiar a agricultura familiar, disponibilizando o acesso às linhas de créditos: PRONAF, PAA, e
PNAE, que auxiliam os agricultores familiares no investimento da atividade e em seu custeio. A
pesquisa empírica aponta que tanto a Prefeitura quanto a EMATER auxiliam os produtores familiares
no acesso a essas políticas públicas. Os resultados desse estudo de caso também demonstraram a falta
de controles de custos, despesas e resultados, desse modo, salienta-se que sejam incentivados cursos
de práticas administrativas. Como também, sugere-se que a AFPRM disponibilize: modelos de
formulários para controles de entradas e saídas de recursos dos produtores; um contador que os oriente
no gerenciamento de suas atividades; entre outras melhorias fundamentais para o empreendimento.
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Políticas Públicas, EMATER, Feira do Produtor, Controle
Econômico e Financeiro.
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Abstract
This article presents a critical discussion of family farming and public policies, as well as the need for
economic and financial control of the activity. A field research in AFPRM was conducted with a
qualitative approach 17 completed questionnaires. This research has the general objective to verify the
factors that influence the family farmers to market their products in the association, for it seeks to
describe the socioeconomic profile of farmers; production and marketing processes; ways to control
the production and sale; to calculate income; and have access to public policies. All these factors
influence the producers, positively or negatively, depending also on the decisions of each farmer. It
was found that the federal government has fulfilled its commitment to support family farming,
providing access to credit lines: PRONAF, PAA and PNAE that help family farmers in investment
activity and its funding. Empirical research shows that both the City as EMATER helps family farmers
access to these public policies. The results of this case study also demonstrated the lack of cost
controls, costs and results, thus it is noted that they are encouraged to administrative practice courses.
As well, it is suggested that AFPRM make available: standard forms for controls input and output
capabilities of the producers; an accountant to guide them in managing their activities; among other
fundamental improvements for the project.
Key-words: Family Farming, Public Policy, EMATER, Fair Producer, Economic and Financial
Control.

1 Introdução
No princípio das civilizações os homens eram nômades, alimentavam-se da caça,
pesca e alimentos das plantações já existentes na natureza. Com o desenvolvimento das
civilizações os indivíduos passaram a cultivar seus mantimentos. No decorrer do tempo o
homem dominou as técnicas agrícolas aumentando a produção. Com o aumento populacional
houve demanda por mais alimentos, ocorrendo às primeiras trocas comerciais a partir dos
excedentes gerados pelas colheitas. No início do século XX, o Brasil passa pelo processo de
urbanização em razão da industrialização, o que resulta em mudanças nas características das
propriedades. A menos de cinco décadas passaram de subsistência para produção em escala.
Esse fato contribuiu para a necessidade de insumos, máquinas, serviços, mão de obra, infraestrutura (estradas, portos, e armazéns) para escoar a produção, e políticas públicas para
atender os produtores rurais (OLIVEIRA, 2011; SOUZA, 2006).
No Brasil, conforme relata Grisa (2012, p. 18), as décadas de 60 e 70 foram marcos da
intervenção do Estado na agricultura, com objetivo de transformar o meio rural e modernizar
a agricultura criou-se políticas públicas, como: financiamento da produção pelo Sistema
Nacional de Crédito Rural; Política de Garantia de Preços Mínimos – PGPM; transferência de
tecnologia e assistência técnica pela Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão
Rural; inovações tecnológicas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; e seguro
agrícola pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO. Nesse
contexto, os grupos sociais privilegiados foram os de tradição comercial, principalmente os
destinados à exportação.
Como consequência, coube aos produtores rurais de baixa renda, “o endividamento, o
desemprego, a perda da terra, o êxodo rural e agrícola, e a degradação dos recursos naturais”.
Para minimizar esses resultados e buscar responder às necessidades particulares desse grupo
social, durante os anos 1980 a 1990 o Estado executou programas específicos e regionalizados
para os pequenos produtores, porém, somente a partir de 1990 os pequenos agricultores
tiveram acesso com maior intensidade às políticas públicas. Até então, não existiam políticas

com abrangência nacional voltadas ao atendimento específico desse segmento social (GRISA,
2012, p. 19). Isso só foi possível quando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, juntamente com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura – FAO, classificaram a produção agrícola brasileira em dois modelos: patronal e
familiar (BIANCHINI, 2005). Desse modo, os agricultores com pequena área agrícola
passaram a ser conhecidos como agricultores familiares. Essa classificação culminou com a
Lei 11.326/2006, a qual define em seu Art. 3° agricultor familiar aquele que não possui
propriedade rural maior do que quatro módulos fiscais; utiliza essencialmente mão de obra de
sua família nas atividades econômicas desenvolvidas em seus empreendimentos; possua
percentual mínimo de renda familiar originada das atividades econômicas do seu
estabelecimento; e dirija-o com sua família, permitindo assim o acesso às políticas públicas.
A agricultura familiar tem se firmado como um segmento estratégico para a
população, pois conforme dados do último censo agropecuário do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, a agricultura familiar é responsável por 70% da produção de
alimentos no Brasil, representando 10% do PIB nacional e 75% da mão de obra no campo
(IBGE, 2006). Embora exista domínio do processo produtivo pelo produtor, a maior
dificuldade dos agricultores familiares encontra-se justamente na comercialização, além da
importância de saber definir os preços dos produtos, também é fundamental saber o local
ideal para comercializá-los, logo, as feiras livres e as feiras dos produtores são pontos de
comercialização da agricultura familiar, contudo, a Feira do Produtor Rural é a melhor
alternativa, pois aumenta os ganhos por meio da comercialização direta ao consumidor final,
eliminando os atravessadores que encarecem os custos dos produtos.
Diante da relevância apresentada da agricultura familiar e formas de comercialização,
o estudo tem como objetivo geral responder a seguinte questão de pesquisa: Quais são os
fatores que influenciam os agricultores familiares a comercializar seus produtos na
Associação da Feira do Produtor Rural de Maringá – AFPRM? Para respondê-la, esta
pesquisa busca atender os seguintes objetivos específicos: descrever o perfil socioeconômico
dos agricultores familiares que comercializam os produtos na associação; seus processos de
produção e comercialização; suas formas de controle da produção e venda; se apuram o
resultado; e se os mesmos têm acesso às políticas públicas. Essa pesquisa empírica foi
desenvolvida no mês de outubro de 2015, com a distribuição de 84 questionários semiestruturados e com retorno de 17 questionários respondidos.
Este artigo está organizado em cinco seções: a primeira consta a introdução do estudo,
problema de pesquisa e questão que orienta o estudo; a segunda aborda o referencial teórico,
dando suporte para as análises; a terceira se refere à metodologia, caminho percorrido para
atender o objetivo; a quarta descreve as características do objeto empírico; e a última
apresenta as considerações finais e recomendações para estudos futuros.
2 Referencial teórico
2.1 Agricultura familiar e políticas públicas
O termo agricultura familiar, para Junqueira e Lima (2008), assume ares de inovação
pelas mudanças que vêm ocorrendo no País, tanto na área macroeconômica (estabilidade dos
preços e aumento dos investimentos), como no contexto político (criação do Ministério do
Desenvolvimento Agrário – MDA, e fortalecimento dos movimentos sociais). Percebe-se que
na agricultura familiar não há separação entre gestão da atividade e execução do trabalho,
ambas estão sob a responsabilidade do produtor e de sua família. Muitas terminologias têm

sido empregadas historicamente para se referir ao mesmo sujeito, como: camponês, pequeno
produtor, lavrador, agricultor de subsistência e agricultor familiar. A substituição de termos
obedece, em parte, à própria evolução do contexto social e às transformações sofridas por esta
categoria (GUERRA et al, 2007).
Historicamente, as principais dificuldades para o desenvolvimento da produção
agrícola familiar no Brasil, segundo Bianchini (2005), é a baixa capitalização, acesso às linhas
de créditos oficiais, acesso à tecnologia e assistência técnica, disparidade produtiva interregional, e acesso aos mercados modernos, além das características como multisetoriedade
rural, diversidade produtiva (sistemas integrados de produção animal, vegetal, e manejo
florestal), e tipo de mão de obra utilizada na produção. A partir das características elencadas,
refletiu-se sobre a base de um projeto nacional de desenvolvimento para este segmento rural
brasileiro, por meio da implementação de uma política pública que atenda as especificidades
da agricultura familiar no Brasil.
Em razão dos problemas enfrentados pela agricultura familiar no Brasil, as
especificidades do setor requerem políticas públicas pertinentes, que viabilizem estes
pequenos empreendimentos produtivos, promovam a fixação do produtor rural no campo –
evitando novos fluxos de êxodo rural – e contribuam para o desenvolvimento regional
(JUNQUEIRA; LIMA, 2008). Desse modo, compreende-se que as políticas públicas são
essenciais para a agricultura familiar, principalmente levando em consideração que a função
do Estado no decorrer do tempo sofreu inúmeras transformações. No século XVIII e XIX, seu
principal objetivo era a segurança pública e a defesa externa em caso de ataque inimigo.
Entretanto, com o aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do
Estado se diversificaram. Atualmente, é comum afirmar que a função do Estado é promover o
bem estar da sociedade, para tanto, ele necessita desenvolver uma série de ações e atuar
diretamente em diferentes áreas, tais como saúde, educação, meio ambiente e agricultura, ou
seja, criar mecanismos de políticas públicas para atender a sociedade (SEBRAE-MG, 2008).
A definição de política pública para Dye (1984) apud Souza (2006, p. 24-26), é “o que
o governo escolhe fazer ou não fazer”, porém, a definição mais conhecida é a de Laswell, que
menciona que decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes
questões: “quem ganha o quê, por que e que diferença faz”. Portanto, política pública é o
campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo “colocar o governo em ação e analisar
essa ação”, e, quando necessário, propor mudanças no rumo dessas ações. A partir da
identificação das necessidades específicas do setor de produção familiar, estabeleceu-se a
base do projeto nacional, ou seja, a política pública para o desenvolvimento da agricultura
familiar no Brasil. Essa política está amparada na Lei 11.326, de 24/07/2006, que estabelece
as diretrizes da Política Nacional da Agricultura Familiar e seus Empreendimentos.
Esses empreendimentos são realizados nas propriedades rurais familiares, que
conforme a definição da Lei 4.504/64 – Estatuto da Terra são imóveis rurais explorados
diretamente pelos agricultores e suas famílias, que lhes absorve toda a força de trabalho,
garantindo-lhes condição de vida digna, com área máxima fixada para cada região e seu tipo
de exploração, podendo eventualmente, utilizarem mão de obra de terceiros. Posteriormente, a
Lei 11.326/06 caracterizou a agricultura familiar como aquela desenvolvida em propriedades
rurais de até 04 (quatro) módulos fiscais, onde predomina o trabalho familiar sobre a mão de
obra total do estabelecimento, com o valor da unidade “módulo fiscal” fixado pelo INCRA,
podendo variar de município para município, com base nos critérios do Art. 4° do Decreto
84.685/80 (BIANCHINI, 2005).

A Constituição de 1988 introduziu novos mecanismos de gestão social das políticas
públicas, visando democratizar o acesso dos beneficiários aos recursos públicos, o que
garantiu a Universalização da Seguridade Social (MATTEI (2005). Diante desse cenário, foi
criado em 1996 o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.
Essas duas políticas (Universalização da Seguridade Social, e PRONAF) vêm ao encontro das
necessidades do agricultor familiar, uma vez que a primeira garante benefícios sociais
equiparados aos dos trabalhadores urbanos, e a segunda garante crédito ao investimento e à
produção agrícola.
A finalidade do PRONAF é o apoio financeiro das atividades agropecuárias e não
agropecuárias exploradas mediante emprego direto da mão de obra do trabalhador rural e de
sua família. Sua criação foi considerada um marco na política pública, pois ao financiar a
agricultura familiar passou a ser uma referência social e política no cenário do
desenvolvimento rural brasileiro. A consolidação do PRONAF ocorreu a partir do ano 2000
com a criação do MDA, e atualmente essa política pública disponibiliza as seguintes
modalidades: Agroindústria; Floresta; Semiárido; Mulher; Jovem; Custeio e Comercialização
de Agroindústrias Familiares; Cotas-Partes; Microcrédito Produtivo Rural; Agroecologia;
Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar; Eco – Investimento em Energia
Renovável e Sustentabilidade Ambiental; Programa Nacional de Crédito Fundiário; Programa
Nacional de Reforma Agrária; e Mais Alimentos. Dentre essas modalidades, destaca-se o
PRONAF Jovem, que visa incentivar e apoiar os jovens a investirem na atividade agrícola
familiar, pois o governo tem a preocupação com a sucessão da agricultura familiar.
Para Bianchini (2005), o estudo mais importante sobre agricultura familiar e sua
contribuição ao desenvolvimento rural, foi realizado por meio de um projeto de cooperação
entre: a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO e o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Esse projeto FAO/INCRA
iniciou-se em 1994 e foi complementado em 2000, dividindo os agricultores familiares em 4
tipologias de acordo com a renda, assim representados: tipo A – agricultores familiares
capitalizados; tipo B – agricultores familiares em processo de capitalização; tipo C –
agricultores familiares em níveis de reprodução mínima; e, tipo D – agricultores familiares
abaixo da linha de pobreza. Essa divisão por tipologia é referencial importante para a
implementação de políticas públicas, diferenciadas a cada categoria. Desta forma, em 13 de
junho de 2003 pelo Decreto 4.739, o governo federal criou dentro do programa PRONAF o
sub-programa de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, em nível Estadual, que visa
gerar renda e ao mesmo tempo sustentabilidade, coordenada pela Secretaria da Agricultura
Familiar – SAF, ligada ao MDA, e voltada para os agricultores familiares, assentados,
quilombolas, pescadores artesanais, povos indígenas, seringueiros, povos de florestas, e
outros (DATER/SAF/MDA, 2007).
Foi constituída em 2003 a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural –
PNATER, em nível Federal, consolidando a proposta de desenvolvimento sustentável
centrado na agricultura familiar. Foram feitas algumas inovações em relação ao público da
extensão rural, como a exclusividade para a agricultura familiar e a atuação junto aos
quilombolas, indígenas, extrativistas e ribeirinhos. As políticas de extensão rural passaram a
ser executadas por prefeituras, instituições do governo, organizações não-governamentais –
ONGs, e por parcerias de empresas privadas (MDA, 2015). O controle social desse serviço a
nível Estadual (ATER), no Paraná, é realizado pelo Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural – EMATER/Pr, criado em 2005 quando houve a mudança do
regime jurídico, passando de empresa para a condição de autarquia (EMATER/PR, 2015).

Existem várias políticas públicas que auxiliam os agricultores familiares, como já
observado o PRONAF é o mais utilizado devido à maior necessidade de financiamento da
atividade rural, porém existem outras políticas públicas que também são utilizadas como o
Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar
– PNAE (EMATER/PR, 2015). O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA destina a
entrega da produção para: hospitais, creches, escolas, restaurantes universitários, restaurantes
populares, etc. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE contribui para o
desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos de escolas públicas fornecendo-lhes alimentos
saudáveis, assim destina a entrega da produção para os alunos de: educação infantil, ensino
fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Ambos os programas favorecem e
ajudam os agricultores familiares a continuarem na atividade rural, já que o governo compra
suas produções garantindo-lhes as vendas (EMATER/PR, 2015).
2.2 Controle de custos nas propriedades rurais
O controle de custos da produção agrícola é uma excepcional ferramenta de
gerenciamento das atividades produtivas, e é essencial para a geração de importantes
informações para subsidiar as tomadas de decisões dos produtores rurais. Para administrar
com eficiência e eficácia uma unidade produtiva agrícola, é imprescindível dentre outras
variáveis, o domínio da tecnologia e do conhecimento dos gastos com os insumos e serviços
em cada fase produtiva da lavoura, que tem no custo um indicador importante. A produção na
atividade agrícola, pelas suas particularidades exige escolhas racionais e utilização eficiente
dos fatores produtivos, esse processo de tomada de decisão reflete no seu custo total, que por
sua vez, impacta em resultados ótimos da atividade (OLIVEIRA, 2011).
Administrar uma propriedade significa utilizar um conjunto de atividades dirigidas à
utilização eficiente e eficaz dos recursos, no sentido de alcançar um ou mais objetivos ou
metas organizacionais (SILVA, 2005). Para o autor, na agricultura a propriedade rural exige
tecnologias e conhecimentos para lidar com os riscos e incertezas próprias do setor, tais
como: legislação, política, economia, instabilidade da renda em razão da produtividade e
preços internos e externos, variações de preços, dificuldades de comercialização na safra,
crédito muitas vezes problemáticos, perecibilidade dos produtos agrícolas, além da própria
complexidade da produção agrícola (local, tempo, espaço, clima, meio ambiente, solo, etc.).
Para maximizar os resultados é preciso utilizar certa combinação dos fatores de
produção. Os resultados ótimos poderão ser conseguidos quando houver a maximização da
produção para um dado custo total, ou minimizar o custo total para um dado nível de
produção. Na produção, o custo mede a renúncia ao emprego dos recursos produtivos
(homens/máquinas) em outro uso alternativo melhor. Assim, o custo total de produção pode
ser definido como o total dos gastos realizados pela propriedade com a combinação mais
econômica dos fatores, por meio da qual é obtida determinada quantidade de produtos
(VASCONCELOS e GARCIA, 2004).
Portanto, o controle de custos constitui uma das ferramentas importantes para a
administração e tomada de decisão em qualquer ramo de negócio, principalmente na
agricultura em razão de suas particularidades frente a qualquer outro empreendimento, seja
em termos de seus custos e receitas, do fator tempo entre produção e venda, e dependência do
mercado. Na agricultura, os custos são todos aqueles gastos relacionados direta ou
indiretamente com a cultura (plantio, manutenção e colheita), tais como: sementes, adubos,
defensivos, combustíveis, mão de obra, etc.
Santos (2005, p. 3) afirma que “o conhecimento do custo operacional e o seu reflexo
em todo produto ou serviço são condições preponderantes de sobrevivência em qualquer

negócio com ou sem fins lucrativos”. Portanto, conhecer os custos é levar em consideração os
tipos de custos, e também requer a existência de métodos de custeio para que ao final do
processo de produção seja possível obter o valor a ser atribuído ao produto.
3 Metodologia da pesquisa
Para o desenvolvimento dessa investigação foi selecionado intencionalmente como
objeto empírico a Associação da Feira do Produtor Rural de Maringá – AFPRM, pois os
objetivos do estudo são de descrever: o perfil socioeconômico dos agricultores familiares que
comercializam os produtos na associação; seus processos de produção e comercialização; suas
formas de controle da produção e venda; se apuram o resultado; e se os mesmos têm acesso às
políticas públicas. Diante disso, o estudo se enquadra quanto aos objetivos em pesquisa
descritiva, e quanto a natureza do problema em aplicada em razão de aplicar conhecimentos
existentes em uma realidade sem interferir, mas apontar seus resultados visando sugerir
soluções aos problemas.
No aspecto a abordagem do problema, por não utilizar dados estatísticos evitando
obter e generalizar conclusões, é uma pesquisa qualitativa que analisa com profundidade o
elemento estudado (BEUREN et al, 2010; GIL, 2006). Com relação aos procedimentos
técnicos é estudo de caso, que consiste no estudo profundo e exaustivo do objeto, de maneira
que possibilite seu amplo e detalhado conhecimento. O método de abordagem é o dedutivo,
por utilizar conceitos e normas já existentes para elaborar as análises, e o ambiente da
pesquisa é de campo, pois a coleta dos dados é no local onde acontecem os fenômenos
(ANDRADE, 2009; SILVA, 2010).
4 Apresentação dos dados e análise dos resultados
4.1 Associação da feira do produtor rural de Maringá – AFPRM
A comercialização dos produtos da agricultura familiar é relevante, pois oferece à
sociedade alimentos frescos e saudáveis. No Brasil o comércio desses mantimentos teve
origem no período Colonial por meio das feiras livres, momento em que se multiplicaram
rapidamente, cumprindo a função de abastecimento de alimentos aos primeiros adensamentos
humanos, e exercendo também o papel de verdadeiro elemento estruturante da organização
social e econômica das populações (ANJOS et al, 2005). Mascarenhas e Dolzani (2008, p.
75), mencionam que a “feira livre no Brasil [...] constitui modalidade de mercado varejista ao
ar livre, de periodicidade semanal, organizada como serviço de utilidade pública pela
municipalidade e voltada para a distribuição local de gêneros alimentícios e produtos
básicos”. Porém, com o desenvolvimento da sociedade, além das feiras livres desenvolveramse a comercialização em mercados e quitandas, gerando e fazendo circular a economia.
Contudo, tanto os mercados e quitandas como também as feiras livres possuem a figura do
atravessador (sem generalização), o que encarece os custos dos produtos.
Diante disso, buscou-se melhorar o comércio de produtos agrícolas, assim a partir do
conceito da feira livre criou-se a Feira do Produtor Rural. Esta auxilia os agricultores
familiares diminuindo suas dificuldades para comercializar seus produtos; eliminando a
dependência de intermediários; e os fortalecendo para enfrentarem a concorrência com
empresas de maior porte. A Feira do Produtor Rural é reconhecida pela sociedade, pois ao
vender direto ao consumidor final, além dos produtores rurais terem maiores ganhos também
aumenta a confiança de seus clientes em relação à origem dos alimentos, sendo um diferencial

no mercado. Ao coletar dados dos arquivos junto à EMATER/Pr (2015), constatou-se que a
primeira Feira do Produtor Rural de Maringá teve 121 produtores inscritos e destes 48
produtores participavam da mesma. Entretanto com o transcorrer dos anos, depois de ser
transformada em associação houve crescimento do número de participantes, atualmente são
258 cadastrados e destes participam ativamente 126. Sendo apenas 12 não produtores rurais
(feirantes de pastéis, lanches, pães, defumados...), logo os demais (114) são considerados
produtores rurais, os quais esse estudo objetivou entrevistá-los para responder a questão de
pesquisa.
4.2 Achados da pesquisa
A pesquisa teve como objeto de estudo 114 produtores rurais participantes da
AFPRM, no momento da entrega dos questionários não estavam todos os presentes, por esse
motivo só foram distribuídos 84 questionários semi-estruturados, sendo que destes teve-se
apenas o retorno de 17 questionários respondidos. Porém, os 17 respondentes deixaram
algumas questões sem respostas, por conseguinte analisaram-se cada questão separada,
analisando somente os respondentes de cada questão, e por isso para cada análise aparecerá
uma quantidade diferente de respondentes.
A aplicação dos questionários buscou primeiramente identificar o perfil dos produtores
rurais da AFPRM: no tocante à idade, 15 informaram a idade e 2 não e, observou-se que a
idade desses agricultores concentra-se na faixa etária de 40 a 49 e 50 a 59 anos; no quesito
escolaridade os dados apontam que dos 17 respondentes 88% concentram-se no ensino
fundamental e médio; sobre o tempo de atividade agrícola os 12 respondentes situam no
período de 1965 a 1996, perfazendo mais de 16 anos de atividade agrícola e alguns já
chegaram há 40 anos de atividade.
Com relação à localização das propriedades rurais dos entrevistados, os dados
apontam que todas as propriedades estão localizadas em regiões próximas à Maringá. Outro
dado observado é o tamanho da propriedade, que se situa entre 0,7 até 29,66 hectares, com
diversas culturas. Dos 17 respondentes, 5 produtores têm funcionários em suas propriedades e
3 produtores têm funcionários para trabalhar na AFPRM. No tocante aos investimentos na
propriedade e na feira, os dados demonstram que dos 16 respondentes, 12 fizeram
investimentos. Questionados sobre as orientações recebidas para iniciarem às atividades na
AFPRM, dos 15 respondentes 67% tiveram orientações como: ler as orientações do Estatuto
Social da Feira e cumprir suas normas, entre as regras vale ressaltar a de que os associados
precisam pagar uma mensalidade de R$100,00 para fazer parte da associação. Com relação ao
inicio das atividades na AFPRM a maioria começou há mais de 15 anos.
Questionados sobre as vantagens de comercializarem na AFPRM, destacam-se o fato
de ser venda direta ao consumidor e recebimento a vista como os mais relevantes. Com
relação aos pontos positivos da participação na associação elencaram que a localização na
região central, amplo espaço físico, banheiros públicos e organização das barracas; já os
pontos negativos são por ser o espaço não coberto e falta de estacionamento para clientes. No
tocante à concorrência 87% dos respondentes disseram haver uma cooperação e parceria entre
os agricultores. Sobre a importância da AFPRM para os agricultores destacaram os aspectos
de geração de renda e convívio social.
Analisado aspectos de gerenciamento da atividade 71% afirmam definir os preços de
seus produtos mediante pesquisa de mercado e margem de lucro; 83% conhecem seus custos e
despesas, e seus resultados econômicos (lucros ou prejuízos); 92% mencionaram ter

conhecimento de seus resultados econômicos, sendo que apenas 83% sabem definir seus
custos e suas despesas, o que leva a deduzir que para os 9% dos respondentes (que afirmaram
saber seus resultados econômicos, mas não sabem seus custos e despesas); os ganhos mensais
dos produtores variam entre R$2.000,00 a R$13.000,00, mas como alguns produtores não
conhecem seus custos e despesas, não tem como saber se esses valores são rentáveis. Com
relação a uso de planilhas ou anotações em papel para efetivação dos controles financeiros,
54% fazem uso;
Questionados sobre o uso de políticas públicas como PRONAF, PAA, e PNAE para
investimento e custeio das atividades 73% afirmaram participar de algum programa de
política pública, destacando-se o PRONAF com o maior número de participantes. Com
relação ao uso da assistência técnica da EMATER 40% alegaram não receber assistência
técnica. A averiguação sobre a participação em eventos voltados à sua atividade 59% afirmou
ser importantes e que já participaram, mas, as justificativas dadas pelos 41% dos entrevistados
que não participaram de eventos, se resumem em: “já tenho prática”, “falta de tempo”, e
“nunca me interessei”. Logo, conclui-se que, embora alguns não façam questão de participar
de eventos, os que participam são beneficiados, pois a pesquisa aponta que os produtores que
participam de cursos anualmente possuem melhores resultados econômicos (lucros).
5 Considerações finais
Com objetivo de responder a pergunta de pesquisa, foram observados vários fatores
externos que influenciam os produtores da agricultura familiar a comercializarem seus
produtos na AFPRM. E dentre esses fatores talvez o que se apresenta com um maior grau de
importância é o fato de serem produtos da agricultura familiar, pois, dados do IBGE 2006
demonstram que 70% dos alimentos consumidos no Brasil são da agricultura familiar, e que
sua produção representa 10% do Produto Interno Bruto brasileiro. O que comprova a
importância da mesma na distribuição de alimentos que fazem parte da mesa do brasileiro,
além disso, gera empregos, diminui o êxodo rural e contribui para a economia dos pequenos
municípios.
Nota-se que em comparação aos agricultores patronais os agricultores familiares
possuem mais desafios em relação a pouca produção, devido à necessidade de maquinários,
equipamentos, insumos, mão de obra, etc. Entretanto, para sanar essa desigualdade o governo
elaborou políticas públicas, porém, é necessário que esses programas sejam de inclusão para
todos, pois embora a pesquisa aponte que o PRONAF é o mais utilizado pelos entrevistados,
tanto para investimento quanto para custeio, ainda têm produtores que não participam de
nenhuma política pública, conclui-se, portanto, que deve existir uma maior divulgação, ou
então, deve haver uma maior atenção para sanar as dificuldades dos não participantes a essas
políticas públicas.
Foi possível perceber que a EMATER também influencia a atividade agrícola familiar,
pois esta é um órgão que auxilia os produtores a participarem das políticas públicas, caso
queiram participar ela fornece a certidão: Declaração de Aptidão – DAP, que é obrigatória
para terem acesso às políticas, atestando se são produtores familiares. Além disso, esse órgão
também gerencia a Feira do Produtor, dando apoio em relação às orientações necessárias à
atividade. E se tratando de Feira do Produtor, conclui-se que a AFPRM se consolida como
uma das principais políticas públicas para comercializar os produtos da agricultura familiar,
onde os produtores além de obterem suas rendas, proporcionam aos consumidores qualidade
de vida, pois ofertam produtos saudáveis e, em alguns casos, orgânicos.

Por outro lado, essa pesquisa apontou que não são todos os agricultores familiares que
têm conhecimento sobre seus custos, despesas e resultados. Além disso, têm produtores que
nem anotam seus gastos, como também não separam as despesas particulares das despesas da
atividade, assim pode-se deduzir que alguns atuam no “escuro”. Daí surge à preocupação de
como o agricultor familiar pode ter sucesso na atividade com essa falta de gerenciamento.
Desse modo, conclui-se que essa carência pode estar relacionada à falta de cursos na área
administrativa, com isso pode-se advertir a necessidade de incentivos à educação financeira,
influenciando-os positivamente. Embora essa pesquisa não tenha abordado uma pergunta
voltada para a contabilidade rural, já que as pequenas propriedades estão desobrigadas a
manter escrituração contábil, com certeza a contabilidade gerencial auxiliaria no
gerenciamento da atividade oferecendo informações para o planejamento a curto e longo
prazo, por exemplo, aquisição de maquinários e investimentos em produtos orgânicos.
Para melhorar o gerenciamento das atividades agrícolas familiares, sugere-se que a
AFPRM disponibilize modelos de formulários para controles de custos, despesas,
investimentos, e fluxo de caixa, que possibilite controlar as entradas e saídas, já que a
atividade é sazonal esse fato exige atenção especial na administração dos recursos financeiros.
E também se sugere que a associação tenha um contador para orientar os produtores na
elaboração das: Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) e Declaração de
Imposto Territorial Rural (DITR); e se possível, que façam suas demonstrações contábeis
como: Demonstração do Resultado (DR) e Balanço Patrimonial (BP); já que os produtores
pagam uma mensalidade, e é fundamental para qualquer empreendimento conhecer os custos
de produção, despesas, margem de rentabilidade, inclusive analisar os investimentos
realizados e o retorno dos mesmos por meio das demonstrações contábeis.
Outra sugestão é que a AFPRM entre em contato com a UEM, para elaborar projetos
com os alunos da engenharia de alimentos para desenvolverem técnicas de aproveitamento de
produtos, e com os alunos de marketing para desenvolverem uma marca dos produtos
comercializados na AFPRM, como um selo de garantia de produtos da agricultura familiar.
Por fim, as limitações dessa investigação referem-se a falta de materiais científicos que
abordam a utilização da contabilidade na agricultura familiar. Diante disso, recomenda-se
para trabalhos futuros a realização de estudos de casos em propriedades rurais familiares,
implantando um controle contábil, econômico e financeiro, o que confirmará que a
contabilidade por meio de suas informações, contribui para o desempenho de qualquer
empreendimento.
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