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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. A utilização das 

inovações tecnológicas e o acesso ao conhecimento é a principal chave para o 

fortalecimento da agricultura familiar. 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 análise dos 

resultados da pesquisa 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 e econômicos de 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 analisar as principais vantagens de se criar 

um Arranjo Produtivo Local que contribua com a transferência de tecnologias aos 

agricultores familiares de Araxá e região e descrever os obstáculos enfrentados. A 

transferência de tecnologia é o processo de coleta, documentação e disseminação, 

com sucesso da informação técnica e científica a um recebedor, através de certos 

mecanismos, formais e informais, passivos e ativos (ROMAN; PUETT JR., 1983).   

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, será realizada 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 a pesquisa é qualitativa, pois tem a 

preocupação com o processo e não simplesmente com os resultados.   

Os dados a serem utilizados nesta pesquisa são de natureza primária e 

secundária. Os dados primários são obtidos através de pesquisa de campo e 

roteiros de entrevistas semiestruturadas sobre os benefícios e influências que as 

transferências de tecnologia e o arranjo produtivo local os possibilitaram, além de 

fazer uma análise das etapas de processo de produção e comercialização, 

“verdadeiramente, os questionários, entrevistas, etc., são meios neutros que 

adquirem vida definida quando o pesquisador os ilumina com determinada teoria” 

(TRIVIÑOS, 1987, p.137).  

Foram entrevistados com roteiro pré-definido 28 produtores de maracujá 

inseridos no APL de fruticultura na região de Araxá, a avaliação e análise dos 

resultados foram feitas a partir de uma análise tabular e descritiva.  



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 

Para atender ao objetivo principal deste estudo, buscou-se, descrever o 

processo de implantação do Arranjo Produtivo Local agrícola, compreendendo o 

conjunto de etapas envolvidas deste a criação do APL agrícola até a 

comercialização do produto. 

O município possui 1.242 propriedades rurais, sendo 69,80% das 

propriedades com área menor que 100 há (INCRA, 2010).  

Durante as entrevistas com os agricultores familiares foi perguntado o que 

seria necessário para melhorias nas condições das famílias, as necessidades mais 

apontadas por eles foram: valorização de preços seguida de comprometimento da 

assistência técnica, o que indica que a melhoria está diretamente relacionada às 

estratégias agrícolas de reprodução. Em terceiro lugar foi constado a necessidade 

de facilidade de crédito e financiamento. 

Diante desses dados percebe-se que há necessidade de ações de apoio ao 

pequeno produtor e programas de transferência tecnológica, com assistência 

técnica, diversificação, qualificação, equipamentos e incrementos de atividades para 

diversificação da produção. 

Para solucionar estes gargalos, em 2009 iniciou-se um projeto em Araxá onde 

empresas e instituições se agruparam levando a formação de um APL de 

fruticultura, com o objetivo de oferecer uma alternativa de cultivo e agregar valor aos 

produtos a partir do maracujá. 

A cadeia da agricultura familiar no município de Araxá executa o projeto a 

partir do estudo realizado pela Fazenda Experimental de Araxá (FEAX/EPAMIG), 

para decidir o que cultivar, de acordo com as condições dos agricultores e o clima da 

região. Chegaram à conclusão de que o maracujá, apesar de produzir apenas 35 

toneladas por hectare/ano, seria o mais rentável ao menor custo, como diz o 

coordenador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG): 

O maracujá é um investimento menor, você vai gastar 3,5 rolos de arame liso de 
mil metros, umas 270 estacas, mais uns 68 esticadores, então é um 
investimento relativamente pequeno. E você tira tranquilamente umas 35 
toneladas por hectare que vai dar uma faixa de R$ 35 mil hectare/ano. Então 
para a agricultura familiar é um excelente negócio. (M.G.M) 



As mudas foram desenvolvidas por especialistas da Fazenda Experimental de 

Araxá/EPAMIG com o apoio da Prefeitura Municipal de Araxá. Os demais insumos, 

estacas, tratores, defensivos agrícolas, etc., são fornecidos pela Prefeitura Municipal 

de Araxá e a Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá 

(AMPLA). Distribuíram um total de 71.535 mudas de maracujá a 211 produtores dos 

municípios de Perdizes, Pratinha, Pedrinópolis, Tapira, Tapiraí, Ibiá, Campos Altos, 

Medeiros e Araxá.  

Em entrevista a um produtor, constatou-se que: 

A vida do agricultor familiar não é fácil, antes do “projeto maracujá” eu não 
tinha oportunidades no mercado, mas hoje com todo apoio do projeto, 
consegui pagar minhas dívidas e criar um capital para dar continuidade a 
plantação e comercialização (Produtor A). 

Para o engenheiro agrônomo da Prefeitura Municipal, não há necessidade do 

pequeno agricultor buscar trabalho fora, uma vez que o produtor tem condições de 

se manter na propriedade. 

A assistência técnica é realizada por agrônomos e técnicos da Secretaria de 

Agricultura e também pela fábrica de sucos Maguary. 

Os principais canais de distribuição, que concretizam a comercialização, 

gerando ganhos aos agricultores são os estabelecimentos comerciais, mercados, a 

fábrica de sucos Maguary e a feira livre. Todavia, o consumidor pode obter os 

produtos diretamente do produtor, afinal existe diversas formas de agregação de 

valor ao produto, podendo ser vendido na forma de polpa para sucos, in natura, 

doces, entre outros. A eficiência na interação de cada elo da cadeia é essencial para 

que haja harmonia em todo o processo gerando satisfação em todos (BOWERSOX; 

CLOSS, 2001). 

 

6. RESULTADOS  

De fato a facilidade de comercialização foi o item mais apontado durante as 

entrevistas com os agricultores, já que a comercialização tem sido um dos maiores 

problemas enfrentados pelos agricultores familiares.  

Com o projeto do maracujá é muito mais fácil de vender, não compensa 
levar nas feiras e nos mercado porque eles pagam baratinho pra gente e 
ainda tem que ter o trabalho de ir lá na cidade e tentar vender. No projeto o 
caminhão vem toda quinzena e a gente deixa os sacos de maracujá 
arrumado pra eles pegar e pesar lá na AMPLA. Aí é só esperar depositarem 
o dinheiro e a moça do maracujá ligar pra gente pra buscar a nota (Produtor 
A). 



De forma geral, o APL agrícola, mesmo que este seja direcionado a uma 

única atividade produtiva, é visto pelos agricultores beneficiados com grande 

importância para o fortalecimento da agricultura regional. Além disso, 45% dos 

produtores não beneficiados disseram que tem interesse em participar do projeto.  

Os agricultores inseridos no APL conseguiram garantir seu espaço no 

mercado e não possuem nenhum problema com a comercialização, a única 

dificuldade é em aumentar a oferta do produto. 

Além de promover e proporcionar melhorias nas condições de 

comercialização dos produtos, o APL tem facilitado a aquisição de insumos e 

equipamentos, diretamente de fornecedores e a preços mais acessíveis. Os insumos 

para início de plantio são doados pelos órgãos públicos e pelas instituições da 

cadeia produtiva. 

O conhecimento tácito e a transferência de tecnologia é outro importante fator 

que o APL tem proporcionado aos envolvidos. O conhecimento é gerado a partir das 

pesquisas realizadas por parte das agroindústrias, empresas de pesquisa, 

instituições e entidades que atuam no arranjo para que ocorra a transferência 

tecnológica apropriada ao agricultor.  

De acordo com Rogers (2001) o processo de transferência tecnológica para a 

sociedade ocorre através da realização de cursos e palestras e isso foi comprovado 

na fala deste produtor: 

Eles dão cursos e palestras explicando pra gente como plantar e cuidar do 
maracujá. O maracujá é uma fruta ingrata, se não cuidar direito não vai pra 
frente e, se não ensinarem pra gente a gente fica sem saber e não 
desenvolve e não comercializa né? (Produtor A). 

A partir dos resultados obtidos na pesquisa, cabe salientar que é considerável 

o número de agricultores que abandonaram, apesar de todas as vantagens 

apresentadas, a comercialização de maracujá entre 2009 e 2014, devido à carência 

de assistência voltada para o cultivo do maracujá. Como maioria desses produtores 

possui independência produtiva e comercial com outros cultivos, comparados aos 

que continuam ativos, preferiram não continuar com a produção.  

O projeto era bom, só que a gente recebeu as mudas e os insumos, 
plantou, daí os pés começaram a adoecer e eles demoravam pra vim ver o 
que estava acontecendo com a plantação, até que morreu tudo. Aí eu 
preferi mexer só com o gado leiteiro mesmo (Produtor I). 



Mais de 50% dos agricultores tiveram acesso à assistência técnica. Porém, 

42% tiveram pouco ou nenhum acesso, cujos motivos relatados nas entrevistas 

foram negligência das entidades responsáveis pela assistência técnica, dificuldade 

de acesso às propriedades, falta de telecomunicações e problemas políticos já que a 

maior parte da assistência é oferecida pela prefeitura. 

A falta de água em períodos de estiagem, mão de obra, o êxodo rural dos 

jovens, gerando problemas com a sucessão familiar na propriedade no meio rural 

também têm dificultado a permanência dos agricultores no APL. 

Durante as entrevistas com os produtores e lideranças do projetonota-se 

quegrande 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 

agriculturaregional. 

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. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo principal deste estudo é a análise das principais vantagens da 

criação de um Arranjo Produtivo Local mostrando sua contribuição na transferência 

de tecnologias aos agricultores de Araxá e Região. A partir dos resultados 

analisados, é notável a contribuição do APL para o desenvolvimento 

socioeconômico com a geração de emprego e renda; agregação de valor nas 

atividades que envolvem pessoas e matéria-prima produzida no município de Araxá; 

ganhos monetários com a cooperação entre os agentes do APL, além de serem 

reconhecidos por todos os agricultores familiares e agentes envolvidos na cadeia 

produtiva.  

Quanto aos obstáculos enfrentados na gestão destes APL, apesar dos 

enclaves políticos existentes e que precisam ser solucionados para que possam dar 

sequência no projeto maracujá, promovendo cadeias produtivas, que agreguem 

valor aos produtos, é importante que haja mais investimentos em pesquisa e 



desenvolvimento de novas tecnologias, aumento do número de agricultores 

familiares associados no projeto maracujá e principalmente presença de assistência 

técnica. 

Neste sentido percebe-se a necessidade de uma maior participação das 

instituições, como prefeitura, órgãos de extensão e fomento, com os produtores 

locais, com a finalidade de fortalecer o APL e buscar soluções para problemas 

inerentes à produção, gestão, capacitação, crédito, mercado e outros. 

 

8. FONTES CONSULTADAS 

BOWERSOX, D.J.; CLOSS, D.J. Logística empresarial: o processo de integração da 

cadeia de suprimento. São Paulo: Atlas, 2001. 

MOREIRA, José Moreira. Agricultura familiar: processos sociais e 

competitividade. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 

ROGERS, E.M. at al. “Lessons learned about technology transfer”.Technovation, 

8, 253-261, 2001. 

ROMAN, D. D.; PUETT JUNIOR, J. E. International Business and Technological 

Innovation, 1.ed. New York: Elsevier Science PublishingCo., 1983. 

SUZIGAN, W. Identificação, mapeamento e caracterização estrutural de 

arranjos produtivos locais no Brasil. Relatório Consolidado. Rio de Janeiro: IPEA, 

2006. 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Atlas, 

1987. 

ZANDSTRA, H.G.,SWANBERG,K.G. e ZULBERT,C.A., “Venciendo lãs 

limitaciones a La producción Del pequeño agricultor”, Centro Internacional de 

Investigaciones para El Desarrollo, Bogotá,1975. 

 


