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Resumo: Este trabalho é integrante de um estudo maior sobre a
gestão nas atividades da agricultura familiar no município de
Dom Pedrito-RS, e teve por objetivo discutir os desafios da
logística na distribuição da produção oriunda da agricultura
familiar, vinculada aos agricultores participantes da Feira Livre
de Dom Pedrito. Para atingir os objetivos deste trabalho, foi
realizada uma pesquisa qualitativa através de entrevistas com
observação participativa em estudo de casos múltiplos,
executada no primeiro semestre de 2018 e interpretada através
a
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de análise textual de discurso. Participaram deste estudo
dezesseis agricultores familiares com um principal fator em
comum, ter sua comercialização de produtos na Feira Livre de
Dom Pedrito/RS, onde através de entrevistas foram apontados
os principais desafios enfrentados por estes agricultores para
poderem comercializar seus produtos. Os principais resultados
apontam sobre a deficiência na infraestrutura de estradas que
ligam o interior do município ao local de venda, ou seja, da
propriedade até a feira realizada no centro da cidade,
principalmente levando em consideração fatores climáticos
como chuva e alagamentos. Problemas com logística causam
dificuldades aos agricultores familiares de Dom Pedrito, alguns
grupos sentem melhores condições de infraestrutura e
conseguem

manter

suas

atividades

produtivas

e

de

comercialização na Feira, mas para outros agricultores, são
graves os problemas enfrentados como más condições de vias,
falta de manutenção nas estradas, falta de pavimentação e fatores
climáticos. Essas condições interferem no aspecto ligado à Feira,
por vezes impossibilitando o agricultor de efetuar suas vendas,
acarretando em perda de produção, aumento de custos e
diminuição de renda à família.
Palavras-chave:

Logística.

Infraestrutura

Agricultura familiar. Dom Pedrito.

em

estradas.

