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1. RESUMO: 

Os agricultores familiares têm enfrentado muitas dificuldades no desenvolvimento 

econômico, ambiental sustentável e social. Dentre elas, destaca-se a baixa 

competitividade devido ao pouco acesso às inovações tecnológicas. Por isso, esse 

estudo tem o intuito de mostrar como um Arranjo Produtivo Local (APL) agrícola 

pode facilitar o acesso às tecnologias e com pesquisas que valorizam as 

especificidades regionais propondo inovações e alternativas às práticas agrícolas 

tradicionais. A pesquisa é descritiva e qualitativa quanto à abordagem do problema e 

baseada no estudo de um APL agrícola sediado no município de Araxá-MG. Sob o 

viés de uma revisão bibliográfica e análise dos resultados preliminares da pesquisa 

em andamento apontamos melhorias significativas na produção dos sujeitos da 

pesquisa. 
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2. INTRODUÇÃO 

A mudança tecnológica é compreendida como um campo de disputa que 

envolve processos culturais eeconômicosde valorização e desvalorização das 

formas sociais da agricultura familiar (MOREIRA, 1999).  

De acordo com Zandstra, Swanberg e Zulbert (1975, p.2) para que aconteçam 

consideráveis mudanças no sistema de produção do pequeno agricultor é preciso 

reduzir suas limitações. O pequeno produtor tem demonstrado ser eficiente em sua 

tomada de decisões, ao adaptar seu método de produção às condições existentes 

equilibrando suas possibilidades e limitações. Essa pesquisa tem o propósito de 

mostrar como o Arranjo Produtivo Local pode contribuir com a transferência de 

tecnologia aos agricultores familiares de Araxá e região. A transferência de 

tecnologia, segundo Roman (1983), é um processo de coleta, disseminação e 

documentação da informação técnica e científica a um recebedor através de 

mecanismos, formal e informal, passivo e ativo.  

Este processo inicia-se quando se percebe que um avanço tecnológico tem 

significativa relevância em outro local ou ambiente, para a mesma ou semelhante 

aplicação e que uma necessária adaptação pode ser feita, ocorrendo naturalmente 

entre os participantes quando estes entendem o que tem que ser feito para permitir 

a efetiva utilização.  



Além disso, tem o propósito de uma análise dos gargalos enfrentados pelos 

gestores nestes Arranjos Produtivos Locais que consistem conforme Suzigan (2006), 

em um sistema de agentes econômicos, políticos e sociais ligados a um mesmo 

setor ou atividade econômica, que possuem vínculos produtivos e institucionais 

entre si, de modo a proporcionar aos produtores um conjunto de benefícios 

relacionados com a aglomeração das empresas. 

 

3. OBJETIVOS 

Analisar as principais vantagens de se criar um Arranjo Produtivo Local e sua 

contribuição na transferência de inovações tecnológicas aos agricultores familiares 

de Araxá e região e descrever os obstáculos enfrentados. 

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa é descritiva, pois tem o intuito de descrever a transferência das 

inovações tecnológicas aos agricultores familiares e como os arranjos produtivos 

locais contribuem para que isto seja possível, além de apresentar os problemas 

enfrentados na gestão dos APLs Quanto à abordagem do problema é qualitativa, 

pois tem a preocupação com o processo e não simplesmente com os resultados. O 

meio de investigação utilizado nesta pesquisa é a coleta de dados “verdadeiramente, 

os questionários, entrevistas, etc., são meios neutros que adquirem vida definida 

quando o pesquisador os ilumina com determinada teoria.” (Triviños, 1987, p.137), 

contando também com entrevistas semiestruturadas. As unidades de observação 

são a Fazenda Experimental de Araxá (FEAX/EPAMIG), a Prefeitura Municipal de 

Araxá, Empresa de sucos Maguary e produtores agrícolas do Município de Araxá. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em 2009 iniciou-se um projeto em Araxá onde empresas e instituições se 

agruparam formando um APL de fruticultura desenvolvendo atividades de produção 

e comercialização que distribuiu um total de71.535 mudas de maracujá a211 

produtores dos municípios de: Perdizes, Pratinha, Pedrinópolis, Tapira, Tapiraí, Ibiá, 

Campos Altos, Medeiros e Araxá. Em entrevista um produtor constatou o seguinte: 

 

“A vida do agricultor familiar não é fácil, antes do “projeto 

maracujá” eu não tinha oportunidades para inserir no mercado. 



Hoje com todo apoio do projeto, consegui pagar todas as 

minhas dívidas e criar um capital para dar continuidade a 

plantação e comercialização” (J. A. S.). 

 

Em entrevista o engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal de Araxá, 

enfatiza que não há necessidade de buscar trabalho fora uma vez que o produtor 

tem condições de se manter na propriedade.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Durante as entrevistas com os produtores e lideranças do projeto nota-se que 

grande parte deles não possui conhecimento sobre o significado de um APL, as 

lideranças utilizam o termo sistema produtivo local, porém de uma forma geral os 

APL’s agrícolas, mesmo que estes sejam direcionados a uma única atividade 

produtiva, são vistos com grande importância para o fortalecimento da agricultura 

regional. 

Dos 30 produtores que comercializavam maracujá para a empresa inclusa no 

APL em 2009 apenas 33,33% continuam ativos em 2014. O motivo principal 

apontando foi à falta de assistência técnica, inovações tecnológicas e mão-de-obra. 

Entre os que receberam assistência técnica e tiveram acesso a tecnologias, 100% 

não tiveram maiores problemas com a produção e continuam ativos. 
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