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Resumo:
O presente trabalho teve como objetivo estudar os canais de distribuição de hortifruti oriundos da
agricultura familiar no município de Humaitá/AM. Foi realizado um estudo de caso dos canais utilizados
pelos agricultores. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de janeiro e março de 2017, sendo
aplicado questionários estruturados para os principais agricultores que abastecem mercados, restaurantes
e feira da cidade. Para a análise dos dados adotou-se uma abordagem quantitativa e descritiva do estudo,
onde de acordo com os resultados, foi possível identificar que os canais são compostos por
intermediários varejistas, que fazem diretamente a distribuição para o consumidor final. Observou-se
ainda que a maioria dos agricultores que fazem o uso de intermediários, também comercializam seus
produtos em pontos de venda próprio, adotando esta estratégia como contrapartida à concorrência, pois
há diversos agricultores produzindo a mesma variedade de hortifruti no município.
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Family farming an exploratory study of the distribution of
hortifruti marketed in the municipality of Humaitá/AM
Abstract
The present work had as objective to study the distribution channels of hortifruti from the family
agriculture in the municipality of Humaitá/AM. It was carried out a case study of the channels used by
farmers. The research was carried out between January and March 2017, and structured questionnaires
were applied to the main farmers supplying markets, restaurants and the city's fair. For the analysis of
the data, a quantitative and descriptive approach was adopted, where according to the results, it was
possible to identify that the channels used by farmers are composed of retail intermediaries, which
directly distribute to the final consumer. It was also observed that most farmers who use intermediaries,
also market their products in their own sales outlets, adopting this strategy as a counterpart to the
competition, as there are several farmers producing the same variety of hortifruti in the municipality.

Key-words: Family agriculture, Distribution channels, Hortifruti.

1 Introdução
No Brasil, a logística está se firmando como uma importante ferramenta de competitividade
dentro das organizações, com as rápidas mudanças, influenciadas pela tecnologia, manter-se
nesta evolução torna-se uma questão de sobrevivência no mercado.
As formas como as empresas estruturam seus canais de distribuição têm se alterado
substancialmente nas últimas décadas, fruto do ambiente cada vez mais competitivo,
da maior atenção dirigida ao consumidor final, do uso crescente da tecnologia da
informação, da maior diversificação da demanda e da distribuição física mais ágil e
mais confiável (NOVAES; 2004, p.112).

Com efeito, os canais de distribuição devem estar estruturados para que o produto seja
comercializado com qualidade, atendendo as expectativas dos clientes e minimizando as perdas
nos processos. Cabe salientar que o ramo hortifrutícola necessita ser desenvolvido com
qualidade e agilidade, pois, está direcionado a produção de hortaliças e frutas, atividades estas
que requerem cuidados específicos em seu acondicionamento e transporte. Os produtos que
estão enquadrados como perecíveis merecem atenção redobrada na elaboração das estratégias
de deslocamento (GOBE ET AL. 2004, p. 181). Em Humaitá, os agricultores familiares são
responsáveis pela produção e distribuição de hortifruti, definindo o melhor canal, para que não
haja perdas no processo, visto a perecibilidade do produto e a exigência da qualidade por parte
dos clientes.
O presente trabalho apresenta um estudo de caso atual dos canais de distribuição utilizados
pelos agricultores familiares no município de Humaitá/AM, onde os mesmos por meio de
intermediários realizam a comercialização do hortifruti. A partir deste estudo possíveis
melhorias no sistema de distribuição dos agricultores podem ser desenvolvidas, para que o
consumidor final obtenha um produto de qualidade. Como afirma Machado e Silva (2004),
“sabe-se que um produtor informado sobre aspectos como canais de distribuição disponíveis,
preços e condições de mercado, consumo, qualidade e embalagem possui maiores
possibilidades de vender melhor sua mercadoria, conseguindo lucros superiores.”
Neste contexto, o objetivo deste trabalho é estudar os canais de distribuição de hortifruti
oriundos da agricultura familiar no município de Humaitá/AM, a fim de caracterizar
socioeconomicamente os agricultores familiares; detalhar a logística de distribuição do
hortifruti; e identificar os principais problemas dos agricultores familiares para distribuir o
hortifruti.
2 Fundamentação Teórica
2.1 Agricultura Familiar
A agricultura familiar tem um papel importante na sociedade brasileira por impulsionar o
desenvolvimento sustentável e local, bem como contribuir com a segurança alimentar dos que
consomem os produtos provenientes deste segmento. Seu crescimento provém da
conscientização do consumidor, que geralmente preocupados com a segurança alimentar,
optam por produtos que agridem menos o meio ambiente e que fomentem o desenvolvimento
local. Este estudo, para conceituação da agricultura familiar, adotou a definição da Lei nº
11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Na forma da lei,
considera-se agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,
simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detenha, a qualquer título, área maior do que 4
(quatro) módulos fiscais; utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual mínimo
da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou
empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; e dirija seu estabelecimento ou
empreendimento com sua família.
O último Censo elaborado da agricultura familiar, que apresenta estatísticas da situação desta
atividade no Brasil e nos estados, foi realizado em 2006 pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). No Censo Agropecuário de 2006, foram identificados 4 367 902
estabelecimentos da agricultura familiar, o que corresponde a 84,4% dos estabelecimentos
brasileiros. Ocupando uma área de 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área ocupada
pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. A pesquisa ainda destacou que o valor médio
da produção anual da agricultura familiar foi de R$ 13,99 mil. No que diz respeito ao uso da
terra, dos 4,3 milhões de estabelecimentos de agricultores familiares, 3,2 milhões de produtores
tinham acesso às terras na condição de proprietários. Outros 170 mil produtores declararam
acessar as terras na condição de “assentado sem titulação definitiva”. Entretanto, outros 691 mil
produtores tinham acesso temporário ou precário às terras, seja na modalidade arrendatários
(196 mil produtores), parceiros (126 mil produtores) ou ocupantes (368 mil produtores). Em
relação à mão-de-obra o Censo registrou 12,3 milhões de pessoas vinculadas à agricultura
familiar (74,4% do pessoal ocupado) em 31.12.2006, com uma média de 2,6 pessoas, de 14
anos ou mais, ocupadas.
No Amazonas o Censo registrou 61.843 estabelecimentos familiares, que correspondem a uma
área de 1.477.045 hectares. As receitas obtidas pelos estabelecimentos declarados (51.979)
foram de R$ 495.743 mil. Os dados apresentados confirmam o crescimento deste segmento no
Brasil. Silva (2013), acrescenta que “a agricultura familiar vem demonstrando a possibilidade
de unir o rendimento econômico e social colaborando para uma melhoria nas condições de vida
tanto do agricultores familiares, quanto das populações urbanas.”
2.2 Canais de distribuição
Segundo Arnold (1999, p. 356), “um canal de distribuição corresponde a uma ou mais empresas
ou indivíduos que participam do fluxo de produtos e/ou serviços desde o produtor até o cliente
ou usuário final.” Com isso, ao que concerne organizações dispõem sejam de serviços ou
produtos para consumidores finais envolvidos assim em um processo de distribuição, buscando
eficiência no ciclo logístico da cadeia de suprimento. E de acordo com Gobe et al. (2004, p.
168), é um fluxo cronológico que um produto percorre desde a origem da matéria-prima
passando pela produção, até sua oferta no ponto-de-venda.
Segundo Novaes (2004, p. 116), “a escolha do canal não é realizada ao fim do processo de
planejamento da empresa, mas deve ser formulada como uma parte integrante de sua estratégia
competitiva geral.” Com efeito, o canal optado deve ser analisado com atenção para obtê-lo
como um diferencial competitivo em meio ao planejamento empresarial.
Gobe et al. (2004, p. 171) enfatizam que os canais de distribuição são compostos por
fabricantes, intermediários e consumidor final. Sendo os fabricantes ressaltados neste estudo
como o agricultor familiar, têm-se neste sentido o fabricante como elo inicial do canal de
distribuição, sendo o responsável pela produção e criação de valor ao produto.
A melhoria no desenvolvimento do fluxo logístico no canal de distribuição até o consumidor
final, deve ser baseada na oferta do produto no mercado, por meio de intermediários que
desenvolvem esta atividade com eficiência na cadeia de suprimento (NOVAES, 2004, p.112).
Sendo assim os intermediários participam diretamente da distribuição do produto e o
disponibilizam no mercado, podendo ter um contato mais próximo com o consumidor final.
Como afirma Gobe et al. (2004, p. 171), a solução mais viável encontrada pelas organizações é

exatamente a inclusão de intermediários, podendo ser ou não exclusivos, que realizam o
trabalho de distribuição dos bens ou serviços como principal atividades de seus negócios.
Os intermediários encontrados como sujeitos integrantes do canal de distribuição nesta
pesquisa, foram identificados como varejistas. Os intermediários varejistas, de acordo com
Churchill (2012, p. 424):
se dedicam principalmente a vender para consumidores finais, após comprar a
mercadoria de fabricantes ou atacadistas, dedicam-se a vendas individuais, quer
operem ou não em lojas. São organizações como loja de especialidades,
supermercados, podem ser varejo sem loja como marketing direto, venda direta e
telemarketing.

Ainda segundo Churchill (2012, p. 425), “os varejistas proporcionam benefícios tanto para os
fornecedores (produtores e atacadistas) quanto aos compradores. Aos primeiros porque lhes
oferecem um modo eficiente de colocar os produtos à disposição dos consumidores, e do ponto
de vista do comprador, os varejistas podem criar valor por colocar os produtos à disposição em
horários e épocas do mês ou do ano convenientes.” Com isso, o intermediário varejista cria um
ciclo logístico de confiabilidade na distribuição do produto, fazendo um uso da logística de
distribuição eficiente e de qualidade.
Como enfatiza Gobe et al. (2004, p. 170) “são os intermediários que proporcionarão grandes
quantidades de determinado produto que tenha uma variedade limitada. Já no outro ponto dessa
cadeia de distribuição está o consumidor, com sua necessidade de baixa quantidade de produtos,
mas com grande variedade deles.” Sendo os consumidores por sua vez, os agentes finais
presentes no canal de distribuição podendo assim receber o produto de maneira mais prática e
ágil no mercado.
3 Metodologia
Este estudo consiste em uma pesquisa de campo com caráter exploratório. Embora existam
diversos estudos sobre agricultura familiar, nenhum aborda o objeto deste trabalho, que se
delimita no município de Humaitá/AM, caracterizando assim esta pesquisa como exploratória.
Foram realizadas entrevistas com agricultores familiares que estão diretamente envolvidos com
a área pesquisada, levantamento bibliográfico e comparação entre os casos já pesquisados para
uma melhor compreensão. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de janeiro e março
de 2017. Os sujeitos da pesquisa são constituídos pelos principais agricultores familiares que
por meio de sua produção de hortifruti abastecem os supermercados e vendem seus produtos
na feira de Humaitá/AM.
Humaitá, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
população é de 50.230 habitantes, com área de 33.129,13 Km², localizada ao sul do Estado do
Amazonas à margem esquerda do Rio Madeira. A multimodalidade está presente na cidade por
via fluvial (hidrovia do Madeira) e rodoviário (BR-319 e BR-230), facilitando a distribuição
nas operações logísticas.
O Instituto de Desenvolvimento do Amazonas (IDAM), indicou os agricultores familiares de
forma aleatória, fornecendo nome e endereço. A partir destes dados levou-se em consideração
alguns critérios para escolha dos sujeitos, tais como: produzir frutas e hortaliças, serem
agricultores familiares que abastecem mercados, restaurantes e vendem seus produtos na feira
da cidade e agricultores que produzem e comercializam hortifruti no perímetro urbano. Após a
averiguação das possibilidades e levando em consideração fatores como custo e tempo para se
aplicar a pesquisa no perímetro urbano e no perímetro rural, optou-se apenas por trabalhar com

o perímetro urbano, visto que desta forma torna-se mais viável tecnicamente executar os
objetivos levantados por esta pesquisa.
Para compreender a estrutura de distribuição dos agricultores, foi aplicado um questionário
impresso, com caráter estruturado, constituído por quinze perguntas, sendo cinco fechadas e
dez abertas, relacionadas a identificação dos canais de distribuição de hortifruti, a
caracterização dos agricultores e a configuração de seus processos de distribuição, sendo
aplicado para treze agricultores familiares. Estima-se que existe cerca de quinze agricultores
familiares, que produzem variedades de frutas e hortaliças no perímetro urbano. Destes quinze,
foram apenas entrevistados treze, por questões de localização correta dos agricultores os demais
não puderam ser entrevistados. Para análise dos dados será adotado uma abordagem
quantitativa e descritiva.
4 Resultados e discussão
4.1 Características dos agricultores familiares de hortifruti
Para estudar os canais de distribuição de hortifruti no município de Humaitá/AM, elaborou-se
um questionário, que foi aplicado aos agricultores familiares com o objetivo de conhecer a área
em que se fundamenta esta pesquisa. Foi realizado um levantamento de dados junto ao Instituto
de Desenvolvimento do Amazonas (IDAM), para identificar a quantidade de agricultores
familiares existentes no município que possuem plantação no perímetro no urbano.
O questionário, foi elaborado e aplicado pelas pesquisadoras. Após a análise das questões
propostas, buscou-se caracterizar o agricultor familiar, detalhando sua logística de distribuição
para conhecer os canais existentes e identificando as principais dificuldades para a
comercialização do hortifruti.
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Figura 1: Sexo dos agricultores entrevistados.

Diante dos resultados expostos acima, no que se refere ao sexo predominante na agricultura
familiar, o homem aparece em maior quantidade, mas destaca-se que há um percentual
significativo na figura da mulher como agricultora. Outros estudos apontam uma diferença
significativa entre os sexos, sendo o homem o principal agente na agricultura, como pode ser
observado no estudo de Nayara Souza, na Universidade Federal de Viçosa, no curso de
Geografia, em seu artigo intitulado “Agricultura Familiar: Caracterização dos Agricultores
que comercializam seus produtos na Feira de Sábado À Avenida Santa Rita, Viçosa-MG”.
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Figura 2: Faixa etária.

Como apresentado na figura 2, a maioria dos agricultores familiares encontram-se na faixa
etária entre 36 a 50 anos. Estando o mais novo com 31 anos e o mais velho com 58 anos. A
maioria dos entrevistados afirmam que são agricultores há aproximadamente 20 anos, e
seguiram este segmento pela influência de familiares que atuavam na área.
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Figura 3: Escolaridade dos agricultores.

Diante dos resultados observados acima, pode se perceber o grau de escolaridade dos
agricultores familiares entrevistados, sendo que sete não possuem ensino fundamental
completo, um dos entrevistados é analfabeto, e apenas três possuem o ensino médio completo.
Entre os agricultores familiares nesta pesquisa identificou-se também um agricultor tendo o
ensino superior completo, e um com curso técnico referente à área agrícola.
Nº de agricultores de
familiares
13

Área
(média)
14,08 ha

Nº de hortifruti
identificados
17

TABELA 1: Características gerais dos agricultores familiares de Humaitá/AM.

Em Humaitá, a área dos agricultores visitados variam entre 0,01 hectare até 5,5 hectares. De
acordo com a tabela 1, foram identificados 17 tipos de hortifruti, com variedades de rúcula,
goiaba, maxixe, açaí, dentre outros. Os agricultores familiares produzem mais de um tipo de
hortifruti.

4.2 Canais de distribuição identificados
Os agricultores familiares realizam a distribuição do hortifruti por meio de intermediários, que
são os varejistas, identificados na pesquisa por feiras, supermercados e clientes empresariais do
ramo das refeições coletivas. Kotler (2000), p. 540, afirma que o varejo inclui todas as
atividades relativas à venda de produtos ou serviços diretamente aos consumidores finais, para
uso pessoal e não-comercial.
Durante a pesquisa observou-se que além desses agentes varejistas há também o contato do
agricultor familiar com o consumidor final, através da venda porta-a-porta. Outra forma de
distribuição identificada, foi a venda dos produtos, por meio de licitação, para o setor de
merenda escolar do município. A frequência de escoamento da produção (venda e entrega) do
hortifruti é diário, não possuindo uma quantidade fixa, em virtude de que produtos
hortifrutícolas são perecíveis, e a demanda por parte do consumidor final varia. O fluxo dos
canais identificados podem ser observados na figura 1.
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FIGURA 1: Fluxo dos canais de distribuição de hortifruti em Humaitá/AM.

A partir da figura 1, com os canais identificados, foi quantificado o número de agricultores que
distribuem os produtos para os agentes varejistas. Para a feira há um total de seis agricultores
fazendo essa distribuição. No ramo das refeições coletivas atuam três agricultores. E nos
pequenos/médios supermercados o fornecimento dos produtos é realizado por sete agricultores.
Além dos canais citados, dois agricultores fazem a venda porta-a-porta, e quatro fazem a
distribuição para a merenda escolar.
4.3 Feiras
Segundo o dicionário de Língua Portuguesa (2008), a feira é um espaço público ao ar livre,
onde são expostas mercadorias para compra e venda. Em Humaitá, a feira está localizada no
mercado municipal Hélio Lôbo, na rua Monteiro, s/nº no centro da cidade. O mercado funciona
todos os dias, com uma maior movimentação de clientes aos finais de semana. Ofertando uma
variedade de produtos, com bancas de hortifruti, açougue, peixaria, restaurante, artesanato entre
outros. A comercialização do hortifruti é feita em uma pequena parte do mercado, e quem
comercializa não é necessariamente o agricultor familiar, destacando que este canal não é de
exclusividade dos mesmos. Muitos feirantes adquirem os produtos dos agricultores familiares
para colocá-los à venda em suas bancas.

4.4 Refeições coletivas
Segundo Machado e Silva (2004), o mercado de alimentação compreende as refeições feitas
em casa ou fora de casa. No ramo de refeições coletivas, observou-se que são poucos os
produtores que distribuem por este canal, visto a quantidade de restaurantes no município, pois
a estimativa é de existam cerca de dez estabelecimentos atuando nesta área. Na pesquisa foram
identificados que apenas três agricultores realizam esta distribuição direta por este canal.
Apesar de haver a utilização deste canal, destaca-se que há pouca demanda deste setor por
produtos oriundos da agricultura familiar. Dados da pesquisa confirmam que essa demanda é
baixa em virtude de que empresas de refeições coletivas fazem aquisição do hortifruti
diretamente na feira.
4.5 Pequenos/Médios Supermercados
De acordo com Novaes (2004, p. 6) “em lugar de ser atendido pelo varejista do armazém, que
antes conservava com o consumidor e o auxiliava na escolha de produtos e marcas, o cliente do
supermercado faz suas compras sozinho, apanhando as mercadorias e pagando ao sair do
estabelecimento.” Com isso, pode-se entender o supermercado como um local onde o poder de
escolha está no consumidor, que decide e anseia por produtos e cria um ciclo comercial com o
varejista.
Como enfatiza Bertaglia (2009, p.145), o modelo de supermercados está relacionado às vendas
de altos volumes, preço baixo e margem baixa. Para tanto, buscam trabalhar a cadeia de
abastecimento com custos significamente competitivos. Estima-se que o município de Humaitá
possui cerca de dez estabelecimentos que se enquadram como pequenos/médios
supermercados. Este setor é abastecido por sete agricultores familiares, e segundo os mesmos
a frequência de distribuição é diária. Nos pequenos supermercados a quantidade de hortifruti
distribuída é fixa, já nos médios supermercados essa quantidade varia.
O desconto por perda dos produtos que não foram vendidos é feito pelos médios supermercados
através de um acordo entre as partes. O agricultor enfatiza que esta medida é tomada para
manter a qualidade dos produtos ofertados, pois estes estabelecimentos não possuem um local
adequado para armazenamento do hortifruti.
4.6 Logística de distribuição
Para ser comercializado o hortifruti, o primeiro contato do agricultor com o varejo é realizado
por meio do pedido, normalmente concretizado pessoalmente no momento da entrega do
produto que já foi solicitado. Há casos ainda em que são feitos os pedidos via telefone,
informando ao agricultor a quantidade desejada de hortifruti. O contato por telefone ocorre
geralmente a partir das dezoito e trinta horas, e a distribuição física do hortifruti para
pequenos/médios supermercados são entregues pela parte da manhã, bem como para as
empresas do ramo de refeições coletivas. Já para a feira essa distribuição começa a partir das
cinco horas, levando em consideração o horário de abertura do mercado (seis horas), e segundo
o agricultor, o horário é propício para manusear o hortifruti e manter os produtos em uma
temperatura estável, pois o meio de transporte utilizado não possui refrigeração.
Após a colheita do hortifruti, que é realizada diariamente pelo agricultor, no horário entre ás
18:00 e 19:00 horas, inicia-se o processo de embalagem do produto. As hortaliças são
higienizadas e amarradas em maços, com exceção da pimenta que é colocada em redinhas. A
embalagem para distribuição é feita em sacos plásticos grandes, onde são acondicionadas todas
as hortaliças. As frutas, são embaladas para a distribuição em caixas de plástico, papelão,
madeira e em sacos capa-fardo. Em média os agricultores levam meia hora para distribuir o

hortifruti aos seus clientes. Na figura 4 é quantificado os tipos de embalagens utilizadas pelos
agricultores familiares.
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Figura 4: Tipos de embalagens.

O transporte é realizado na maioria das vezes pelo agricultor, onde o mesmo utiliza o seu meio
de transporte particular para distribuir o hortifruti. Como já destacado, a distância percorrida
para a entrega dos produtos é curta, logo o meio de transporte não é refrigerado. A realização
do transporte em outros casos é feita pelo comprador que vai até o agricultor, em um horário já
combinado entre os mesmos, e faz o recolhimento da mercadoria. Identificamos na pesquisa,
que os meios de transporte mais utilizados pelos agricultores são: moto com carrocinha; carro;
carrinho de mão e bicicleta elétrica. Na moto com carrocinha, foi observado que um agricultor
adaptou uma caixa d’água à carrocinha, onde o mesmo acondicionava as hortaliças para serem
transportadas, que segundo ele preservaria melhor o produto contra injúrias em relação a
temperatura. Como pode ser observado na figura 5.
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Figura 5: Meios de transporte.

4.7 Dificuldades para a comercialização do hortifruti
A perecibilidade dos produtos hortifrutícolas exige que o agricultor familiar desenvolva práticas
adequadas para manusear o produto em todas as etapas, para detectar possíveis injúrias e falhas
nas atividades, contribuindo para a melhoria da qualidade do produto ofertado. Como afirma
Chitarra (2005, p.187):

As perdas pós-colheita podem ocorrer a partir do ato da colheita pelo manuseio
incorreto e continuar nas etapas subsequentes até a mesa do consumidor, devendo ser
identificadas em cada local, para cada produto, visando à melhoria das condições de
manuseio e uso de tecnologias adequadas à fisiologia do produto.

Dentre as etapas para comercializar o hortifruti, destaca-se a embalagem, que por sua vez ajuda
a preservar a integridade física do produto. A embalagem é responsável pela proteção e pela
conservação do produto desde o campo até o consumidor, com a função de contenção, proteção,
transporte, conservação, informação e venda (CHITARRA, 2005, p. 289). Dados da pesquisa
apontam que os agricultores familiares entrevistados não fazem a embalagem individualmente
de seus produtos, como não há a armazenagem do hortifruti, após a colheita são geralmente
acondicionados em sacos plásticos grandes para serem distribuídos, segundo os agricultores
nesta etapa é extraviado muitas vezes o produto, tornando-se um empecilho para a
comercialização. O transporte também destaca-se por ser uma das etapas que pode alterar a
qualidade do hortifruti, em algumas vezes resultando em perdas significativas. A maioria dos
agricultores alegou que muitos produtos são extraviados por causa das condições do transporte,
enfatizando a distância percorrida e as condições climáticas da região para manter a integridade
física do hortifruti. Para manter o produto com boa aparência os agricultores optam por iniciar
a distribuição do hortifruti entre às 05:00 e 08:00 horas da manhã, horário que segundo eles a
temperatura encontra-se mais amena.
Na pesquisa além das dificuldades discorridas sobre as etapas que estão diretamente ligadas à
distribuição do hortifruti, os agricultores ainda destacaram outros fatores que influenciam na
comercialização, tais como: falta de clientes, falta de assistência técnica e concorrência.
5 Conclusão
A distribuição do hortifruti produzido por agricultores familiares em Humaitá/AM, tem como
principais agentes intermediários varejistas, feiras, pequenos/médios supermercados e
empresas do ramo de refeições coletivas. Foi observado ainda que a maioria dos agricultores
que fazem o uso de intermediários, também buscam outras formas para comercializar o
hortifruti, tais como: em pontos de venda próprio, para o setor de merenda escolar municipal e
venda porta a porta.
O principal canal utilizado pelos agricultores é a feira, destacando-se por seu contato direto com
o consumidor final, e por ser o ponto mais procurado para aquisição do hortifruti. Apesar de ser
o canal mais utilizado, não é de exclusividade dos agricultores familiares, por esta razão há a
presença do intermediário para disponibilizar o produto ao consumidor. Dos agricultores
entrevistados, identificou-se que apenas três distribuem o produto para o setor de refeições
coletivas, sendo o canal com menos perspectivas de expansão em virtude da baixa demanda por
produtos e pouca quantidade de empresas deste ramo no município.
Os pequenos/médios supermercados adquirem o hortifruti dos agricultores familiares
diariamente, em quantidade fixa, medida tomada para controlar o abastecimento do produto e
evitar desperdícios. Em alguns casos, o hortifruti não vendido é devolvido ao agricultor, sendo
um ponto a ser analisado na escolha deste canal, pois ainda há custos com transporte e
embalagem, o que pode inferir no lucro do agricultor.
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