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Resumo: O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil da produção agropecuária 
no município de Teófilo Otoni/MG, fazendo uma caracterização geral da sua 
comercialização na região, identificando sua situação e importância enquanto 
estratégia produtiva para os agricultores e pecuaristas do município e mapeando o 
comportamento do consumidor e seus hábitos de consumo. Para tanto, foi realizada 
uma pesquisa exploratória e descritiva, de caráter quantitativo, contando com 3 
amostras: 39 produtores rurais/comerciantes, 37 comerciantes não-produtores e 62 
consumidores. Os dados foram coletados em 3 feiras-livres, de forma não 
probabilística, por acessibilidade e de forma individual. Os resultados mostram que 
a produção do pequeno produtor rural local é sem agrotóxicos, portanto, saudável 
e de maior qualidade que dos comerciantes. Ainda, esse modelo de 
comercialização proporciona a subsistência do produtor e não os lucros 
empresariais como prevê os comerciantes não produtores. De tal forma, auxilia no 
desenvolvimento socioeconômico local. 

Palavras–chave: Produção agropecuária. Caracterização. Comércio e consumo. 
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Introdução 
 

O desenvolvimento de uma região está essencialmente relacionado à capacidade 
produtiva de seus atores industriais e sociais. Minas Gerais é um estado com 
grande parte do seu setor produtivo imbrincado na produção agrícola, sendo 
considerado um dos principais polos agropecuários do país, destacando-se na 
produção de café, pecuária de corte e leite, cana de açúcar e florestas plantadas, 
em especial no âmbito da agricultura familiar (SALAZAR, 1999; SILVA; SILVA 
JUNIOR, 2010; SANTOS; MITJA, 2012). Batella (2013) explica que, a despeito da 
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importância desse setor na economia do Vale do Mucuri, são escassos os estudos 
que dimensionam ou ressaltam a participação das atividades agropecuárias nos 
arranjos produtivos na microrregião de Teófilo Otoni. Assim, este trabalho objetiva 
identificar o perfil da produção agropecuária no município de Teófilo Otoni/MG, 
fazendo uma caracterização geral da sua comercialização na região, identificando 
a situação e importância para os agricultores e pecuaristas do município e 
mapeando o consumidor e seus hábitos de consumo. 

 

 

Material e Métodos 
 
Para a realização do estudo, foi desenvolvido um instrumento de pesquisa, 
englobando questões sobre: (1) produtos comercializados ou comprados; (2) 
frequência e horário de ida à feira; (3) qualidade e satisfação; (4) importância da 
feira; dentre outras. Participaram da pesquisa 138 pessoas no total, dentre os quais 
39 produtores rurais/comerciantes, 37 comerciantes não-produtores e 62 
consumidores. Os dados foram coletados em 3 feiras-livres no município de Teófilo 
Otoni/MG, de forma não probabilística, por acessibilidade e de forma individual. Os 
dados foram processados no software IBM/SPSS 21. Procedeu-se às análises de 
estatística descritivas de parametrização simples (e.g., frequência, percentual, 
média e desvio-padrão). Utilizou-se como base analítica a evidenciação empírica 
indutiva, decorrente do formato como os dados foram tratados e como os resultados 
foram interpretados à luz do objetivo proposto. 
 
 
Resultados e Discussão 
 

Foram encontrados resultados que mostram, predominantemente, que a atividade 
de comercialização é realizada por mulheres (71,8%), em geral, acompanhadas por 
seus cônjuges. Tal relação denota que grande parte da produção rural é de caráter 
familiar. Além disso, 94,9% dos entrevistados não recebem assistência técnica. 
Logo, vê-se que são muitas as dificuldades enfrentadas pelos produtores, como: 
precariedade das estradas; o clima; e a grande falta de chuva. Especificamente, a 
falta de transporte desses produtos para a feira é o grande problema. 

Quanto ao perfil dos comerciantes que atuam com a agropecuária, compreende-se 
que a situação ocupacional dos entrevistados é o trabalho informal, abrangendo 
37,8% da amostra. 86,5% dos comerciantes recebem menos de um salário mínimo, 
o que significa que a comercialização na feira-livre é a sua única fonte de renda.  

Quanto aos Consumidores, apesar das feiras-livres terem tido o seu espaço 
reduzido por outros canais de comercialização, como os supermercados, o 
consumidor acredita que os produtos dos produtores rurais são mais saudáveis e 
de maior qualidade. Observa-se que a feira ainda desempenha um papel 
fundamental na consolidação socioeconômica da agricultura familiar, sob a 
perspectiva do feirante. 
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Conclusões 
 

A partir dos objetivos estabelecidos para este projeto, foram encontrados resultados 
que mostram que o setor agropecuário da microrregião de Teófilo Otoni está focado 
predominantemente na agricultura familiar, reconhecendo as feiras-livres como o 
principal mecanismo de escoamento dessa produção. Isso significa que políticas e 
programas sociais devem ser estabelecidos para a manutenção do produtor rural, 
por 3 fatos de alta relevância: 

1. A produção é sem agrotóxicos, portanto, saudável e de maior qualidade; 

2. Sua comercialização proporciona a subsistência do produtor e não lucros 
empresariais; 

3. Auxilia no desenvolvimento socioeconômico local. 

O estudo apresenta limitações, especialmente, referentes ao tamanho amostral, 
que ocorreu devido às dificuldades de acesso aos comerciantes e produtores rurais. 
Como agenda de estudos futuros, buscar-se-á investigar o setor produtivo e a sua 
influência para o desenvolvimento econômico de polos de porte médio, como é o 
caso da cidade de Teófilo Otoni. 
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