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Introdução

A agricultura familiar é constituída por pequenos e 
médios produtores, representa a imensa maioria de 
produtores rurais no Brasil. São cerca de 4,5 milhões 
de estabelecimentos, dos quais 50% no Nordeste. O 
segmento detém 20% das terras e responde por 30% da 
produção global, segundo Portugal [1]. 

Além de está presente em grande parte das famílias 
brasileiras, a agricultura familiar, é responsável por 
uma ampla fatia da produção de alimentos do país. 
Alguns produtos básicos da dieta do brasileiro como o 
feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos 
animais são responsáveis por 60% da produção, sendo 
assim torna-se uma das principais fontes de renda para 
essas famílias.

Paloschi [2] afirma que a produção primária e o 
beneficiamento de produtos agropecuários são os 
maiores responsáveis na geração de renda, tributos e 
ocupação da força de trabalho.

Os agricultores familiares continuam enfrentando 
enormes dificuldades na estruturação de suas 
estratégias básicas de sobrevivência, trabalho e 
produção. 

Para concluir o processo e escoar toda produção, 
normalmente, as famílias passam pela etapa de 
comercialização do produto, tornando-se como um 
grande desafio para a agricultura familiar. Uma série de 
ações são necessárias para dinamizar a comercialização 
dos produtos oriundos da agricultura familiar, no 
sentido de superar os entraves, melhorar sua qualidade 
de vida, aumentar a renda dos agricultores, através da 
organização dos produtores, da qualificação dos 
produtos e da capacitação para acesso aos mercados.

O objetivo desse trabalho foi analisar e compreender
o processo de comercialização da produção agrícola 
das famílias de Miracica-PE, para uma possível 
melhora na comercialização da região visando 
promover a sustentabilidade e desenvolvimento 

econômico da agricultura familiar local, e 
posteriormente, a melhoria da qualidade de vida no 
campo.

Material e métodos

Foram realizadas entrevistas a 335 alunos da Escola 
Municipal Salomão Rodrigues Vilela na vila de 
Miracica, zona rural do município de Garanhuns, 
localizada no Agreste Meridional de Pernambuco, a 
aproximadamente 250 km do Recife. Os alunos 
selecionados para a entrevista são jovens produtores 
rurais, essas entrevistas serviram para diagnosticar a 
comunidade de forma geral e conhecê-la melhor.
Também foram obtidos dados secundários em fontes 
tais como o IBGE e a Secretaria da Agricultura do 
Município.

Algumas variáveis foram consideradas importantes 
para tentar explicar os mecanismos de comercialização 
existentes na comunidade de Miracica. Com por 
exemplo: Você vende o produto? Onde? Quem vende?

O trabalho foi dividido em fases: 1º) entrevista aos 
alunos da escola; 2º) tabulação dos dados obtidos; 3º) 
cruzamentos de informações; 4º) análise das 
informações obtidas. 

Resultados

Buscando identificar os mecanismos de 
comercialização da Agricultura Familiar na 
comunidade de Miracica-PE, algumas perguntas
realizadas nas entrevistas, contribuíram para está 
analise.

Ao serem questionados se comercializavam o que 
produziam, dos 335 entrevistados, 292 responderam 
esse questionamento, que corresponde a 87,16%. 
Desses 292, 215 responderam que comercializam, 75
que não e apenas 02 responderam que às vezes. (Tabela 



1)
Detalhando ainda mais os mecanismos de 

comercialização, foi perguntado onde são vendidos os 
produtos. Boa parte dos produtos comercializados 
diretamente com atravessadores (34%), na Feira de 
Garanhuns (23%) e na própria Feira de Miracica 
(14%). Também são vendidos no comércio (3%), 
comércio na própria comunidade (6%), em Saloá (5%), 
Brejão (1%), outros lugares (11%) e alguns não 
souberam responder (3%). Sendo assim, se forma uma 
rota onde escoa toda a produção da comunidade, 
passando por outras comunidades rurais e cidades 
vizinhas. (Figura 1)

Discussão

Analisando as respostas dos alunos entrevistados, 
percebemos que a maioria dos agricultores familiares 
da comunidade rural de Miracica vendem seus produtos 
para atravessadores, possivelmente por um baixo valor, 
pois os atravessadores compram produtos mais barato 
para vendê-los mais caro em outros lugares.

Segundo Hoffmann et al. [3] além dos produtores e 
consumidores, estão envolvidos no processo de 
comercialização: intermediários, organizações 
auxiliares e indústrias de transformação.

Portanto, percebemos que se faz necessário uma 
capacitação de Comercialização para os produtores da 
comunidade, pois ao produzirem, muitos não têm 
noção de comercialização e acabam vendendo por um 
baixo valor toda sua produção, perdendo assim a 
oportunidade de ampliar sua renda e conseqüentemente 

melhorar a qualidade de vida.
A lógica das ações e dos objetivos que envolvem o 

processo de comercialização está em identificar o 
melhor momento e a melhor forma para vender os 
produtos e garantir o mínimo de lucratividade 
necessária à permanência na atividade. Esforços são 
mobilizados para alcançar elevados índices produtivos 
e de produtividade podem ser desperdiçados, se houver 
falhas na etapa da comercialização. Então, conhecer o 
mercado, como também o comportamento histórico dos 
preços de determinado produtos e obter informações 
sobre tendências dos preços futuros, torna-se 
fundamental para se obter êxito no momento da 
comercialização.
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Tabela 1. Comercialização da produção

Quem comercializa a produção? Nº Alunos
Comercializam 215

Não comercializam 15

Às vezes comercializam 02

Figura 1. Rota de escoamento da produção da agricultura familiar da comunidade de Miracica-PE. 


