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Resumo

Este artigo apresenta os resultados de uma ação coletiva para aquisição 
de um tanque de resfriamento de leite, encarado inicialmente por um 
grupo de 20 assentados do PA Santa Clara Furadinho, em Unaí, MG, 
como forma de inserção favorável na dinâmica do desenvolvimento 
local. Foram acompanhados mensalmente, por cinco anos agrícolas, 
dados técnicos, econômicos e sociais de três agricultores assentados 
desse grupo. Houve aumento nas receitas e despesas dos lotes, 
reposicionamento da utilização da mão-de-obra familiar e diminuição da 
atividade agrícola. A intensificação da atividade pecuária leiteira sinaliza 
uma especialização da atividade produtiva nesse assentamento. 

Termos para indexação: agricultura familiar, especialização, leite.



Collective Action for 
Insertion of Familiar 
Farmers in the Productive 
Chain of the Milk: case 
study in a registration of 
land reform

Abstract

This article presents the results of the collective action to acquisition 
of a milk cooling tank by a group of twenty small farmers established 
ones of the PA Santa Clara Furadinho, in Unaí – MG, as a form of 
favorable insertion in the dynamic’s local development. Three small 
farmers production systems were accompanied monthly, for five 
agricultural years, with aim to analyse technical, economical and social 
data’s systems. There was increased the incomes and outcomes in the 
systems, changes of the familiar labour and reduction of the agricultural 
activity. The cattle dairy activity intensification’s signals a specialization 
to milk production.

Index terms: family farming, specialization, milk.
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Introdução

A presença da produção leiteira em cerca de dois milhões de 
estabelecimentos rurais, em praticamente todas as regiões do país, é 
um dos indicadores da importância da atividade. Além disso, o leite 
tem grande potencial de ocupação da força de trabalho, envolvendo 
atualmente cerca de 3,6 milhões de pessoas. Nesse cenário, ganha 
destaque a produção familiar de leite. O produto está presente em 
cerca de 80% dos estabelecimentos agrícolas familiares brasileiros e 
exerce um papel histórico na estruturação das unidades, não apenas 
pela capacidade de ocupação da força de trabalho, mas, principalmente, 
pela oportunidade de ingressos monetários de curto prazo e pela 
possibilidade de diversificação de renda com a venda de animais, tendo 
o gado o papel de poupança para os agricultores familiares (PINHEIRO, 
2007).

A política de bonificação ao produtor foi outro aspecto de grande 
impacto para a produção de leite, em função da quantidade de leite 
vendida e da qualidade microbiológica do produto, aplicada pelos 
compradores (laticínios, cooperativas e outros). A medida, de um 
lado, serviu de estímulo ao aumento da produção, mas, de outro, 
foi limitante à sua expansão, tendo em vista os custos tecnológicos 
envolvidos. Por serem unidades isoladas, os agricultores, principalmente 
os familiares, enfrentam restrições financeiras para a incorporação de 
equipamentos, especialmente para resfriamento do leite na propriedade, 
transporte a granel do produto e cumprimento da legislação sobre os 
indicadores de qualidade. Com isso, ampliaram-se os incentivos para a 
organização da comercialização coletiva do leite, atendendo à exigência 
de escala mínima de produção. O latão, tradicionalmente usado na 
coleta e transporte do leite, praticamente deixou de existir e, devido a 
mudanças na legislação, não poderá mais ser utilizado para o transporte 
de leite comercial (PINHEIRO, 2007).

Esse quadro é particularmente relevante em Minas Gerais, estado onde 
estão as principais bacias leiteiras do país. Das vinte mesorregiões 
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produtoras de leite no Brasil, nove são mineiras: Triângulo Mineiro/
Alto Paranaíba, Sul/Sudoeste de Minas, Zona da Mata, Central Mineira, 
Oeste de Minas, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, 
Campos dos Vertentes e Noroeste de Minas. Na mesorregião noroeste 
de Minas, por exemplo, o volume de produção aumentou em 111% no 
período de 1990 a 2004 (FAEMG, 2006). 

O Município de Unaí, MG, faz parte dessa mesorregião Noroeste de 
Minas, concentrando um grande número de explorações familiares 
que têm na venda do leite uma de suas principais fontes de renda. 
Particularmente, para os assentados de reforma agrária do município, 
essa atividade tem se revelado de grande importância, tanto por sua 
participação na composição da alimentação das famílias, quanto pela 
relevância na formação da renda dos agricultores.

O fato de estarem inseridos numa importante bacia leiteira influencia 
sobremaneira os sistemas de produção  dos agricultores familiares, em 
particular os assentados da reforma agrária. A diversidade dos sistemas 
e a lógica geral de diferenciação relacionam-se à busca de acumulação 
de um patrimônio familiar representado pelo rebanho e na estratégia de 
inserção no mercado por meio da comercialização do leite.

Um dos maiores desafios que os produtores familiares rurais enfrentam 
é dinamizar a produção, o beneficiamento e a comercialização de forma 
associativa num contexto de crescente competitividade em que a 
qualidade e a disponibilidade dos produtos são indispensáveis para uma 
efetiva inserção no mercado (SCHMITZ et al., 2007).

O processo de assentamento rural se expressa por um 
conjunto de acontecimentos e práticas que denunciam formas 
de descontentamentos, razão pela qual canaliza protestos e 
encaminhamentos de reivindicações. Enquanto ação coletiva, sua 
viabilidade depende do engajamento e da convergência entre uma 
pluralidade de agentes sociais. O engajamento pressupõe a produção 
de sentido orientador da construção de um novo estilo de vida ou da 
preservação de uma ordem social desejada. A convergência se torna 
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possível pela capacidade de os agentes em jogo se apresentarem 
como portadores de intenções de cooperação para reconhecimento de 
reivindicações (NEVES, 1999).

A ação coletiva implica enfrentamento e defesa de interesses com 
direcionamento para ampliá-los do nível individual ao coletivo, do self 
como reator ao sujeito como ator. A ação coletiva dispõe de natureza 
agregacional contestatória; cria um espaço político propriamente dito, 
dada a conjunção de forças, geralmente em conflito (ARAÚJO, 2006).

Diante do desafio e da necessidade de dinamizar a produção, o 
beneficiamento e a comercialização, considerando a qualidade do 
produto e a crescente competitividade do mercado, este trabalho teve 
como objetivo analisar os impactos de uma ação coletiva em torno de 
tanques comunitários de resfriamento de leite em um assentamento de 
reforma agrária do Município de Unaí, MG. Primeiramente explicitam-se 
as principais características do assentamento em termos produtivos e 
organizacionais. Em seguida, detalham-se os processos utilizados para a 
aquisição de tanques coletivos de resfriamento de leite como prioridade 
para os assentados. Os resultados são analisados considerando-se os 
problemas enfrentados e os objetivos estabelecidos no projeto dos 
agricultores. Ao final, enfatizam-se as potencialidades e limitações da 
ação coletiva para viabilizar a produção dos agricultores assentados. 

Material e Métodos

O trabalho ora apresentado fez parte de um projeto de pesquisa, 
norteado pelo enfoque de pesquisa e desenvolvimento, definido como 
a experimentação em escala real e em colaboração estreita com os 
produtores dos melhoramentos técnicos, econômicos e sociais dos 
sistemas de produção e das modalidades de exploração do meio 
(JOUVE, MERCOIRET, 1989). O projeto de pesquisa em questão 
selecionou três assentamentos de reforma agrária de Unaí, MG, que 
representavam a diversidade de sistemas de produção e agroecológica 
(principalmente de tipos de solos). Os dados ora apresentados foram 
coletados no Assentamento Santa Clara Furadinho, localizado a  
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54 km da sede do Município de Unaí, MG, formado por 43 famílias, em 
sua maioria da própria região, das quais 30 produzem leite e vendem 
o produto para a Cooperativa Agropecuária de Unaí Ltda – Capul 
(GASTAL et al., 2003).

A metodologia participativa proposta constituiu de diversas fases 
complementares.

Diagnóstico Rápido e Dialogado 
(DRD)

Inicialmente realizou-se um Diagnóstico Rápido e Dialogado (DRD), que 
consiste no conhecimento, análise e interpretação da maneira como se 
estrutura e se viabiliza o espaço rural na escala dos assentamentos de 
reforma agrária, por meio de seus componentes: sistemas de produção, 
recursos naturais e organização social. A noção de diálogo e rapidez 
é importante porque permite suscitar uma nova dinâmica no grupo, 
colocando elementos para análise de problemas e busca de soluções 
(GASTAL et al., 2002). 

O DRD, realizado em outubro de 2002, permitiu aos assentados 
identificar os problemas enfrentados e os potenciais que poderiam 
ser explorados para apoio ao processo de planejamento. Os dados 
coletados foram analisados e restituídos aos agricultores.

Planejamento Estratégico 
Participativo (PEP) 

Após a restituição, iniciou-se a fase de Planejamento Estratégico 
Participativo (PEP). O PEP é um método que permite às organizações 
desenvolver e implementar, disciplinada e participativamente, um 
conjunto de estratégias, decisões e ações fundamentais, não só 
para sua sobrevivência institucional, mas também para o alcance 
dos objetivos maiores definidos pelos integrantes das organizações 
(TURNES, 1997). 



11Ação Coletiva para Inserção de Agricultores Familiares na Cadeia...

O PEP foi realizado em janeiro de 2003 e possibilitou às famílias dos 
assentados identificar, priorizar, implantar, acompanhar e avaliar 
as propostas e ações necessárias à construção do seu processo de 
desenvolvimento. 

Para cada uma das linhas básicas de ação, foram planejadas e 
executadas ações específicas. Para isso, empregou-se a ferramenta 
5W1H da Qualidade Total, que permite levantar “o que, onde, quando, 
quem, como e por que fazer”, ou seja, tudo que torna possível a 
execução daquela ação da forma mais eficiente possível (ROCHA et al., 
2001). 

Rede de Estabelecimentos de 
Referência (RER)

Durante a fase de experimentação e validação de propostas inovadoras 
(técnicas ou organizativas), utilizou-se a rede de estabelecimentos de 
referência (RER) e o grupo de interesse (GI).

A rede de estabelecimentos de referência (RER) é um dos dispositivos 
utilizados no enfoque de P&D e fundamenta-se em uma reflexão 
comum entre técnicos e produtores, de acordo com a realidade, com o 
objetivo de identificar as práticas dos agricultores e suas implicações, 
identificar os problemas dos sistemas de produção, testar e validar 
inovações tecnológicas e acompanhar a evolução dos sistemas de 
produção (BONNAL et al.1994; GASTAL et al., 2002).

A RER foi estruturada por técnicos e produtores com o intuito de 
representar as principais situações em termos de aspectos ambientais 
(fundamentalmente os tipos de solo) e sistemas de produção (por 
meio de uma tipologia). A escolha dos estabelecimentos foi feita por 
meio de um processo de diálogo e negociação com os assentados. 
Os sistemas de produção foram definidos (com base no DRD) e 
os agricultores estratificados em cada sistema de produção que 
participavam, e o acompanhamento dos estabelecimentos efetuado 
ao longo de cinco anos agrícolas (de 2002/2003 a 2006/2007). 
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Inicialmente foram selecionados sete agricultores, sendo que apenas 
três permaneceram durante os cinco anos agrícolas acompanhados. 
Foram novamente discutidas as informações sobre a diversidade dos 
sistemas de produção, a necessidade de mais conhecimento sobre o 
funcionamento desses sistemas, os objetivos da rede e os resultados 
que ela deveria gerar para beneficiar os agricultores, a importância da 
representatividade da rede e o perfil necessário aos seus integrantes. 

Na RER, foram levantados dados estruturais, de funcionamento e de 
resultados, nos níveis técnico, social e econômico. Os dados estruturais 
foram coletados no início e no final de cada ano agrícola e dizem 
respeito à situação patrimonial e à família (área da propriedade e sua 
distribuição, composição do núcleo familiar, tamanho do rebanho, 
equipamentos, benfeitorias e estoques de produtos e insumos). Os 
dados relacionados ao funcionamento e aos resultados foram coletados 
mensalmente e dizem respeito à caracterização do processo produtivo.
Foram coletados dados sobre os fluxos de caixa (ingressos e gastos 
do sistema de produção), os itinerários técnicos dos cultivos, o uso 
de mão-de-obra, o manejo do rebanho e informações pluviométricas 
(GASTAL et al., 2002; XAVIER et al., 2007). É importante ressaltar 
também que técnicos e produtores participaram da coleta de dados 
e de informações. Ao final do ano agrícola, foram feitas sínteses 
dos resultados dos estabelecimentos acompanhados, colocando-
se os principais problemas e discutindo-se as possíveis margens de 
progresso, as quais foram transformadas em validações tecnológicas e 
incorporadas ao processo de acompanhamento.

As informações foram tratadas com o objetivo de produzir referências 
para dar suporte aos grupos de agricultores, visando obter melhorias no 
processo produtivo. Todos os dados econômicos foram corrigidos pelo 
Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP – DI) da Fundação 
Getúlio Vargas, tomando como base o mês de outubro/2002.

Como resultado do PEP, os agricultores formaram um Grupo de 
Interesse (GI) para viabilizarem a aquisição de um tanque coletivo 



13Ação Coletiva para Inserção de Agricultores Familiares na Cadeia...

de resfriamento de leite. O Grupo de Interesse reúne os produtores 
motivados por um tema preciso na base da adesão voluntária. É um 
lugar de reflexão, de aprendizagem mútua, de acesso a serviços e 
informação e de diálogo entre produtores, agentes de desenvolvimento 
e pesquisadores em torno de problemas identificados anteriormente ou 
durante o diagnóstico inicial.

Na fase de elaboração do projeto, merece destaque o processo de 
construção do regulamento de funcionamento dos tanques, motivo de 
diversas reuniões e muitas horas de reflexões. 

Nessa fase do trabalho, visando o avanço organizacional das famílias, 
realizou-se um laboratório de desenvolvimento interpessoal, objetivando 
conhecer a realidade do grupo dos produtores assentados, bem 
como promover o seu desenvolvimento pessoal e interpessoal, com 
foco central no processo grupal e não na tarefa, com destaque na 
questão da liderança. O laboratório de desenvolvimento interpessoal 
foi composto de dez encontros temáticos/oficinas no referido 
assentamento, para fortalecer os pontos fracos da organização, facilitar 
o grupo a aproveitar melhor as oportunidades do ambiente e minimizar 
o efeito das ameaças apontadas pelos assentados. 

As oficinas foram realizadas de forma vinculada ao processo como um 
todo. Adotou-se a estratégia de, na primeira metade de cada encontro, 
tratar do tema específico relacionado ao processo organizativo. Na 
segunda metade, procedia-se à continuidade do plano de ação, ou seja, 
momentos de tomada de decisão, nos quais se relacionavam conflitos, 
problemas e aspectos positivos que surgiam nas técnicas de dinâmica 
de grupo vivenciadas na primeira parte do encontro (OLIVEIRA et al., 
2009).

Resultados e Discussão

O DRD permitiu reunir informações para a caracterização do 
Assentamento Santa Clara Furadinho. O tamanho dos lotes variou de 
13,3 ha a 33 ha e os sistemas de produção predominantes constituíam-se 
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em combinações de agricultura com pecuária. No caso da agricultura, 
predominavam os cultivos de milho (48,5 ha) e arroz (7,5 ha), 
prioritariamente destinados à alimentação da família, com venda do 
excedente, sendo o milho também usado na alimentação de animais. 

A pecuária, de maneira geral, era orientada para a produção de leite, 
já que o município é uma importante bacia leiteira. Aproximadamente, 
30 famílias produziam leite, sendo a maioria da produção vendida in 
natura e parte em forma de queijo, para atravessadores. A produção 
por família na época das chuvas era, em média, de 40 L/dia, ao passo 
que, na seca, essa produção ficava em torno de 30 L/dia (GASTAL et al., 
2003).

Na fase do PEP, a análise do ambiente interno da comunidade mostrou 
aspectos relacionais como pontos fracos para o desenvolvimento 
do assentamento. Entre os aspectos relacionais, citam-se: a falta de 
união da comunidade; inadimplência no pagamento das mensalidades 
devido à falta de dinheiro entre os sócios; dificuldade para dividir e 
assumir responsabilidades; a falta de compreensão entre os associados; 
dificuldade para trabalhar em grupo; pouca objetividade e motivação 
nas reuniões; falta de organização da comunidade e dos sócios. 

Na análise do ambiente externo, como ameaças foram colocadas: o 
baixo preço de venda dos produtos, a falta de crédito para aquisição de 
máquinas e insumos, a concorrência na produção e a exploração dos 
atravessadores.

Foi nesse contexto que a instalação de um tanque de expansão  
coletivo surgiu como a mais importante proposta estratégica para 
os assentados, recebendo 81 pontos no processo participativo de 
priorização (Tabela 1). A consciência dos problemas organizativos não 
foi impedimento à priorização de uma ação coletiva. Ao contrário, a 
percepção das famílias foi da necessidade de superação da fragilidade 
da organização dos assentados, como condição para a conquista de 
avanços na esfera produtiva.
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Tabela 1. Propostas priorizadas no PEP do Assentamento Santa Clara 
Furadinho, realizado em janeiro de 2003.

Prioridade Propostas Pontos

1 Conseguir um tanque de expansão 81

2 Buscar apoio financeiro para produzir 59

3 Construir uma ponte no Rio Canabrava 35

4 Construir uma área de lazer na associação 33

A prioridade de implementar um tanque de resfriamento de leite iniciou 
um processo de discussão junto às famílias. De maneira geral, haviam 
três tipos de participantes nesse processo de discussão:

•  Os produtores de leite mais consolidados do assentamento, com 
produção média de mais de 50 litros de leite dia, que estavam sendo 
muito penalizados pelo baixo preço.

•  Os produtores de leite de porte médio, com produção de leite 
variando de 10 L/dia a 50 L/dia, que viam no projeto uma 
possibilidade de crescimento de sua produção.

•  Os pequenos produtores de leite, com produção menor de 10 L/
dia, alguns inclusive não obtinham produção o ano todo, que 
vislumbraram no projeto um caminho para viabilizá-la.

Após o processo de discussão, elaborou-se um planejamento operativo 
com as atividades que deveriam ser realizadas para a implantação da 
proposta estratégica, transformada em um projeto com três linhas 
básicas de ação inter-relacionadas: (a) a implantação do tanque; (b) 
melhorias na organização; (c) melhorias na produção, produtividade e 
qualidade do leite (OLIVEIRA et al., 2006).

O projeto foi estruturado para atingir aos seguintes objetivos:

1. Aumentar a renda dos assentados a partir de uma estratégia coletiva 
para elevar o preço recebido pelo leite.
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2.  Fortalecer a organização dos assentados por meio da implantação de 
uma atividade coletiva que permitisse o aprendizado prático sobre a 
gestão de infraestrutura coletiva.

3.  Estimular o aumento da produção e produtividade dos assentados na 
atividade leiteira.

4.  Gerar uma referência socioeconômica sobre a implantação e manejo 
de equipamentos coletivos.

No processo de planejamento, os participantes chegaram à conclusão 
que seria mais viável a aquisição de dois tanques, instalados em locais 
estratégicos, em virtude das distâncias entre os estabelecimentos. 
É importante ressaltar a relevância de tal decisão, pois revelou a 
capacidade dos envolvidos em analisar e propor alternativa adequada 
às suas realidades. Na falta de tal reflexão e mantendo-se a ideia inicial 
de um único tanque, as dificuldades de entrega de leite poderiam levar 
à desistência de parte das famílias e ao insucesso do trabalho. Dessa 
maneira, considera-se que a própria estratégia de instalação de dois 
tanques já revelou avanços na capacidade organizativa do grupo.

Para os produtores mais consolidados, havia urgência na viabilização da 
proposta. O ritmo da construção coletiva do projeto e a possibilidade 
de demora para aprovação pelas instituições financiadoras mostraram-
se lentos demais para eles, que passaram a não participar das reuniões 
e viabilizaram tanques particulares ou em sociedade com um vizinho. 
Alguns dos assentados que produziam apenas uma pequena quantidade 
de leite diminuíram a participação em virtude da pouca importância 
do leite na sua renda e da necessidade de tempo para participar das 
reuniões. Por fim, foram os produtores de produção mediana e alguns 
pequenos que permaneceram num grupo, em torno de 10 pessoas, e 
que dinamizaram os trabalhos.

O processo de construção do regulamento de funcionamento dos 
tanques, motivo de diversas reuniões e muitas horas de reflexões, 
apresentou-se como um forte elemento de capacitação para os 
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assentados, tanto na compreensão do projeto, quanto na reflexão sobre 
sua organização. A busca de consenso sobre aspectos práticos, como, 
por exemplo, a forma de remuneração dos agricultores responsáveis 
pela manutenção dos tanques, foi essencial para o amadurecimento do 
grupo e fortalecimento da organização das famílias.

Nesse momento optou-se pela realização do laboratório de 
desenvolvimento interpessoal, que se mostrou bastante útil, pois 
permitiu que os participantes integrassem as reflexões propiciadas pelas 
técnicas de dinâmica de grupo ao seu comportamento e atitude. Em 
muitos momentos, atitudes relacionadas aos pontos fracos identificados 
no planejamento estratégico participativo se manifestaram. Os 
facilitadores, então, relacionavam aquele momento específico às 
conclusões tiradas durante as técnicas de dinâmica de grupo.

A aprovação do projeto por parte do agente financeiro e a chegada 
dos tanques deram um novo impulso à participação das pessoas. Em 
um tanque, inicialmente, 12 assentados colocavam a produção leiteira 
diária, e em outro, oito assentados faziam o mesmo. Esse número 
variou ao longo dos anos, como pode ser visualizado na Tabela 2.

Tabela 2. Produtores que entregam leite nos tanques coletivos de resfriamento 
de leite do Assentamento Santa Clara, Furadinho, Unaí, MG, conforme 
quantidade e percentual de produção.

Ano

Categorias de produção

1 L a 10 L 11 L a 50  L 51 L a 100 L 101 L a 200 L Total

Nº % Nº % N° % Nº % Nº %

2003 8 40 8 40 2 10 2 10 20 100

2004 8 42,11 8 42,11 1 5,25 2 10,53 19 100

2005 3 15 11 55 6 30 0 0 20 100

2006 4 14,28 12 57,15 5 28,57 0 0 21 100

2007 0 0 14 60,87 9 39,13 0 0 23 100
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Como o grupo de produtores de leite ligados ao tanque coletivo utiliza 
uma única matrícula para a realização das compras com a cooperativa, 
a organização foi fundamental para que não houvesse conflitos na 
prestação de contas. O grupo avançou nesse processo, fazendo uma 
discussão ampla e detalhada de como deveria ser o melhor instrumento 
para tal, na época da formulação do projeto de aquisição de tanques de 
resfriamento de leite.

Com a maior capitalização devido ao aumento do preço e quantidade 
de leite produzido, os produtores envolvidos no processo dos tanques 
coletivos foram estimulados a melhorar e aumentar a produção. Esse 
estímulo aumentou a preocupação com a alimentação e a qualidade 
zootécnica do rebanho, a higiene na ordenha e a redução de custos 
de produção do leite. Consequentemente, houve uma minimização 
dos efeitos de diminuição da produção de leite na época da seca, em 
virtude da melhor alimentação para o rebanho nesse período.

Com a utilização do PEP (Planejamento Estratégico Participativo) 
houve um processo de capacitação dos participantes em termos 
de aprendizagem institucional (das regras das instituições) e social 
(aprender fazendo). Mas houve também dificuldades em implementar 
as decisões, em dar continuidade, em compartilhar informações 
e recursos, em superar os velhos demônios dos conflitos de 
relacionamentos de poder entre dirigentes e grupos (SABOURIN et al., 
2007).

Na avaliação da Rede de Estabelecimentos de Referência (RER), durante 
os cinco anos agrícolas acompanhados, observou-se um fenômeno 
interessante nos três sistemas de produção acompanhados. Todos os 
dados econômicos apresentados foram corrigidos pelo Índice Geral 
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP – DI) da Fundação Getúlio 
Vargas, tomando como base o mês de outubro de 2002. A lógica de 
produção nos sistemas de produção avaliados é a conversão das áreas 
anteriormente utilizadas para a agricultura (alimentação da família 
e dos pequenos animais prioritariamente), para áreas de pastagens 
para o rebanho leiteiro. Isso se justifica pela relação comercial com a 
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cooperativa local, em que a moeda utilizada é o leite, sendo prática 
comum a compra de suplementação alimentar para o rebanho leiteiro 
na época da seca (abril a outubro) em forma de ração com 22% de 
Proteína Bruta.

Na Figura 1, observa-se um aumento generalizado da mão de obra 
nas atividades de agricultura no ano agrícola 2005/2006 nos três 
produtores acompanhados, em função do estímulo na produção de 
alimento para o rebanho (aumento dos canaviais, principalmente), 
devido à chegada dos tanques de resfriamento de leite no ano de 2004 
e resultados positivos na comercialização do leite com a cooperativa 
local.
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Figura 1. Uso de mão de obra, em dias por ano nas atividades de agricultura, em três 

lotes acompanhados, no PA Santa Clara Furadinho, durante cinco anos agrícolas.

Os sistemas de produção dos três agricultores familiares acompanhados 

apontaram para uma intensificação na produção de leite (Figura 2), 

demonstrando que a cadeia produtiva do leite no Município de Unaí, 

MG é favorável para a inserção dos produtores rurais organizados. 

Merece destaque o aumento significativo a partir do ano agrícola 

2004/2005, coincidindo com o período de início de utilização dos 

tanques de resfriamento coletivo de leite no referido assentamento. 

A queda demonstrada nos Produtores 1 e 3 foi decorrente do manejo 

do rebanho ao longo do ano agrícola, correspondente a 2005/2006 
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e 2006/2007, respectivamente, pois os dois produtores tinham a 

estratégia de manterem no rebanho vacas que não eram dos mesmos 

(gado a meia, com parentes).

Figura 2. Produção anual de litros de leite em três lotes do Assentamento Santa Clara 

Furadinho, em cinco anos agrícolas.

Esse aumento de produção está associado às mudanças signifi cativas 
na alocação de recursos forrageiros e da mão-de-obra familiar, assim 
como pelo fortalecimento organizacional. A organização das famílias 
envolvidas na aquisição de tanques de resfriamento de leite permitiu a 
inserção coletiva no mercado, obtendo melhores preços em virtude da 
quantidade vendida e da qualidade do produto, gerando aumento na 
renda das famílias com melhoria na qualidade de vida das mesmas.

Na Tabela 3, são apresentados os resultados, em reais, da análise da 
exploração familiar dos três sistemas de produção acompanhados, 
e as médias dos cinco anos agrícolas acompanhados. Vale destacar 
que não se pode comparar um produtor com os demais, pois, além 
de analisar o impacto de uma estrutura coletiva para inserção ao 
mercado (tanque de expansão de leite), as estratégias de gestão dos 
sistemas de produção são infl uenciadas por outros fatores. Ao analisar 
os resultados individuais, chama a atenção o valor real sempre maior 
dos ingressos da produção em relação às despesas da produção para 
os três produtores. Cabe ressaltar que os valores são diferentes, pois 
há diferenças nos sistemas de produção e nas estratégias adotadas 
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pelos agricultores na condução das suas atividades produtivas. O que 
também chama a atenção é a pouca variação nos valores de despesas 
familiares ao longo dos cinco anos agrícolas, demonstrando uma 
preocupação maior na viabilização do lote como espaço contínuo de 
produção e sustento da família. O balanço entre ingressos e despesas 
nos sistemas de produção acompanhados demonstra resultado positivo 
para ingressos (Ingressos da Produção + Outros Ingressos – Despesas 
da Produção + Despesas Familiares + Outras Despesas). Isso permite 
aos produtores capacidade de poupança para condições adversas, caso 
aconteçam.

Tabela 3. Análise da exploração familiar de três sistemas de produção 
acompanhados, em cinco anos agrícolas. Assentamento Santa Clara Furadinho, 

Unaí, MG, 2009.

Produtor Ano agrícola
Análise da exploração familiar (R$)

Ingressos da 
produção

Despesas da 
produção

Outros 
ingressos

Despesas 
familiares

Outras 
despesas

1

2002/2003 1.314,80 1.277,61 5.253,06 1.705,26 2.582,30

2003/2004 2.544,34 885,40 2.804,07 2.713,29 888,29

2004/2005 7.066,84 3.922,74 1.498,49 2.767,08 1.641,38

2005/2006 3.551,22 2.765,08 1.820,39 1.494,42 3.048,38

2006/2007 7.290,79 4.669,15 4.712,95 2.905,74 3.597,37

2

2002/2003 1.586,38 1.078,69 5.147,47 4.091,32 1.003,46

2003/2004 970,43 1.860,39 3.687,19 2.653,25 109,46

2004/2005 7.667,55 5.892,70 11.871,88 4.531,88 4.301,59

2005/2006 10.422,45 7.933,13 5.692,46 3.775,9 4.472,21

2006/2007 22.053,72 8.956,84 6.605,41 4.728,12 6.181,42

3

2002/2003 5.443,93 3.156,71 2.158,26 2.060,82 3.406,05

2003/2004 7.754,55 2.532,98 5.433,59 3.219,07 1.327,65

2004/2005 14.212,35 5.330,65 4.819,13 3.996,42 3.073,05

2005/2006 9.763,64 5.553,11 2.790,56 3.410,20 1.807,71

2006/2007     12.465,06      4.594,86      5.097,20    3.064,54       4.926,74
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Houve um reposicionamento das atividades principais nos sistemas de 
produção, devido à intensificação da atividade leiteira. Com isso, era de 
se esperar que a utilização da mão-de-obra nessa atividade crescesse. 
Nos três lotes acompanhados, houve um aumento na utilização da 
mão-de-obra (Figura 3), coincidindo o aumento com a aquisição dos 
tanques coletivos de resfriamento de leite (ano agrícola 2003-2004) 
pela comunidade, onde os três agricultores objeto dessa análise fazem 
parte desse grupo.
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Figura 3. Uso de mão-de-obra na atividade pecuária, em três lotes acompanhados, no 

Assentamento Santa Clara Furadinho, em cinco anos agrícolas, 2009.

A intensificação da produção pecuária impactou os resultados 
econômicos dos sistemas de produção avaliados, gerando um aumento 
dos gastos com a produção. Contudo, o ganho de escala permitiu um 
incremento da renda bruta por hectare, com exceção do Produtor 2 
(Tabela 4), assim como um aumento do uso da mão-de-obra familiar 
disponível destinada a essa atividade (Figura 3). Os produtores 
converteram a maior disponibilidade do tempo para atividades dentro do 
próprio lote.

O aumento do preço verificado foi resultado da entrega de um produto 
de melhor qualidade (leite resfriado), assim como do aumento do 
volume comercializado. Nesse contexto, a estratégia coletiva propiciou 
que agricultores com produções pequenas pudessem competir no 
mercado (OLIVEIRA et al., 2009).
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Tabela 4. Resultados econômicos de três sistemas de produção acompanhados, 
em cinco anos agrícolas. Assentamento Santa Clara Furadinho, Unaí, MG, 
2009.

Produtor Ano agrícola

Resultados econômicos do sistema de produção (R$)

Despesas no processo 
de produção

Renda bruta por 
hectare

Custos totais por 
hectare

1

2002/2003 2.805,78 111,21 226,38

2003/2004 2.344,48 181,68 204,19

2004/2005 4.307,33 393,18 248,81

2005/2006 9.575,12 305,71 607,08

2006/2007 7.784,58 400,54 493,17

2

2002/2003 1.289,60 677,53 319,02

2003/2004 3.686,88 402,05 454,18

2004/2005 9.332,05 974,92 932,98

2005/2006 16.033,79 473,98 1.477,02

2006/2007 13.523,58 359,32 1.188,80

3

2002/2003 5.703,71 504,91 530,17

2003/2004 4.342,40 587,76 443,67

2004/2005 6.874,21 936,65 504,55

2005/2006 11.628,28 537,62 1.002,53

2006/2007 8.385,23 1.989,26 709,79

A utilização de mão-de-obra nos sistemas de produção, ao longo dos 
cinco anos agrícolas acompanhados, mudou sensivelmente. Aliado 
a uma reorientação das atividades produtivas exercidas no lote, 
principalmente a intensificação da atividade leiteira, observou-se um 
incremento na utilização da mão-de-obra nas atividades gerais do 
lote (cuidar dos pequenos animais, afazeres domésticos, hortaliças e 
outros), conforme demonstrado na Figura 4. Isso reforça a importância 
da agricultura familiar mercantil para a reprodução do próprio sistema 
capitalista, pois, conforme Neto (1998), o tempo de trabalho gasto pelo 
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agricultor, comparado ao tempo de trabalho transformado em preço, 
resulta em trabalho fornecido gratuitamente aos demais setores da 
sociedade.
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Figura 4. Uso de mão-de-obra, em dias por ano com atividades gerais, de três lotes 

acompanhados, em cinco anos agrícolas, no Assentamento Santa Clara Furadinho. 

Observa-se que, em diferentes estratégias adotadas nos sistemas de 
produção acompanhados, a venda de mão-de-obra (atividades fora 
do lote) é uma constante na composição da renda familiar (Figura 5). 
Chama a atenção a diminuição drástica dos números de dias com 
atividades fora do lote, ano agrícola 1, do Produtor 2 para os demais. 
Isso está relacionado ao incremento da atividade pecuária de leite no 
sistema de produção como estratégia para intensificar as atividades 
produtivas no lote. Mas esse incremento veio acompanhado de forte 
investimento para produção de leite (aquisição de rebanho mais 
especializado, reforma de pastagens, aumento de canavial).

A venda de mão-de-obra mostra-se uma estratégia comum e muitas 
vezes a única na viabilização do núcleo familiar nos assentamentos, 
onde as políticas públicas nem sempre alcançam ou não são acessadas 
por esses agricultores muitas vezes excluídos dos processos de 
desenvolvimento em curso na sociedade brasileira.
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Figura 5. Uso de mão de obra, em dias por ano de atividades fora do lote, em 

três sistemas de produção acompanhados, ao longo de cinco anos agrícolas, no 

Assentamento Santa Clara Furadinho. 

Esse desempenho da pecuária refletiu-se no sistema de produção 
de diversas maneiras. Houve uma maior participação das atividades 
de produção na composição dos ingressos monetários. Esse fato é 
importante porque, conforme destacado por Gastal et al. (2003), 
nos sistemas em que a produção não é suficiente para garantir a 
manutenção da família, os produtores utilizam outras fontes de 
renda, tais como, a prestação de serviços e a venda de mão-de-obra.  
Contudo, essas fontes possuem elevado nível de risco, pois o produtor 
não tem garantia de haver demanda constante para elas. 

Finalmente, houve uma maior valorização de fatores escassos, tais 
como, a terra e a mão-de-obra familiar, refletidos no incremento da 
renda bruta por hectare (Tabela 4). Exceção feita ao Produtor 2, muito 
em função dos investimentos realizados para o incremento da produção 
leiteira (compra de rebanho especializado, reforma de pastagens, 
aumento de canavial). 

Conclusões

A mudança de postura dos agricultores (da reivindicação passiva à 
proposição e operacionalização) ainda aparece como um desafio a ser 
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superado. Embora o trabalho do grupo indique sinais dessa mudança, 
propiciando os resultados alcançados, ainda se verifica, entre parte dos 
integrantes, uma postura mais cômoda, situação a ser superada para 
permitir o avanço do processo, com uma maior divisão de tarefas e 
responsabilidades.

A experiência vivenciada no Assentamento Santa Clara Furadinho 
aponta para avanços quantitativos, como a elevação da renda das 
famílias. Outro aspecto a ser destacado é o respeito ao princípio 
da participação, compreendida e praticada na perspectiva do 
empoderamento, cujo fundamento está em assegurar que o poder de 
decisão seja sempre do grupo. São indicadores de que tal princípio foi 
praticado o processo dialogado de diagnóstico, que resultou na decisão 
coletiva de adquirir tanques de resfriamento, o processo de elaboração 
do regulamento de funcionamento, a gestão autônoma dos tanques e 
as estratégias adotadas para a solução de problemas. 

O projeto de implantação dos tanques de expansão serviu de elemento 
aglutinador e mobilizador dos assentados, não só do ponto de vista 
da produção, mas também como processo educativo e capacitador no 
aspecto da organização e da inserção mais favorável no mercado. Por 
mais que existam problemas, o próprio funcionamento da ação coletiva 
ou o fato de se ter conseguido equipamentos comuns já constituiu um 
avanço.

A inserção favorável ao mercado não ocorreu somente com o aumento 
do preço do leite comercializado com a cooperativa. Com essa relação, 
foi oportunizada aos assentados a aquisição de insumos e outros bens 
de consumo, tanto para produção quanto para o consumo familiar – o 
que reforça o conceito de que eles se transformaram em agricultores 
familiares, considerados sujeitos em um mercado local, contribuindo 
para criação e fortalecimento da sua identidade de agricultor familiar. 

Ficam como questões de pesquisa a serem consideradas a manutenção 
do processo organizativo, bem como a tendência demonstrada 
de especialização dos sistemas de produção, os quais fugem à 
diversificação, característica marcante da agricultura familiar.
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