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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS - Aos agricultores familiares 

 

- Nome, qual o tamanho da sua propriedade, condição do produtor, se proprietários da terra, 

meeiro, parceiro ou arrendatário e, especificação dos responsáveis pela gestão do 

estabelecimento. 

- Local de residência, quantos membros da família moram e trabalham no estabelecimento 

rural, quanto membros da família migraram, quais as razões e local de destino. 

- Fatores de produção utilizados, tipo da mão-de-obra empregada e máquinas e implemento 

utilizados e especificação da origem dos rendimentos que compõem a renda familiar  

- Para você, porque a agroindústria canavieira veio para a região?   

- Você acha bom ou ruim a vinda da agroindústria para região, por quê? 

- Você acha que a vinda da agroindústria canavieira para região muda alguma coisa para 

vocês? - E para a região?  

- O que alterou na dinâmica dos agricultores e do município com a vinda da agroindústria 

para região? 

- Qual o benefício que a agroindústria trouxe para os agricultores, e também para a região 

como um todo? 

- Quais os problemas que a agroindústria trouxe para os agricultores, e também para a região 

como um todo? 

- Quais as medidas que devem ser tomadas para resolver esses problemas e quem vocês 

acham que é responsável por solucioná-los? 

- Participa de alguma entidade de organização social, ou atividade cultural? Se participa, 

especificar qual a entidade, e a relação estabelecida. (especificar o local onde revêem os 

amigos e conversam sobre os problemas do município, como festas, pamonhadas, encontros 

comunitários)? 

- O que você acha que pode acontecer, no futuro, com a permanência da agroindústria na 

região?  

- Que problemas para o meio ambiente a agroindústria canavieira provoca? Quem são as 

pessoas mais afetadas por esses problemas e de que forma são afetadas? 

- Que problemas sociais a agroindústria canavieira causa ao município? 

- Quem são as pessoas mais afetadas por esses problemas e de que forma são afetadas? 

- Vocês se estabelecem algum tipo de relação com a agroindústria, através de integração, 

parceria, prestação de serviço para agroindústria? 

– Entender as lógicas do agricultor, que o levou, ou não a se integrar à agroindústria.   



- Se o agricultor se integrou, compreender o que mudou para os agricultores após a 

integração?  

- Quais alterações que teve no sistema produtivo? 

- Qual o nível de satisfação com os contratos estabelecidos com a agroindústria, por quê? 

- Algum membro da família de agricultores familiares presta serviços para a agroindústria? Se 

afirmativo, qual o tipo dos serviços prestados? 

- Como se dá as relações de trabalho na agroindústria, quais as formas de contratação 

(terceirização, carteira assinada) e qual carga horária e a remuneração média dos 

trabalhadores?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS – Para os representantes do poder público 

municipal/sindicato, organizações associações e cooperativas 

 

- Nome, profissão, órgão onde trabalha e característica dos serviços prestados e tipo de 

contato que possui com aos agricultores familiares e com a agroindústria canavieira. 

- Como se dá a aceitação local (pelos entrevistados, órgãos de representação local, 

comunidade como um todo e agricultores familiares) do empreendimento agroindustrial 

canavieiro?  

- Quais os motivos, no entender do entrevistado, que levaram a implantação da agroindústria 

canavieira na região?  

- Quais são as perspectiva do entrevistado e da entidade que ele representa, diante desse novo 

contexto que se configura? Focalizando, principalmente a região e os agricultores familiares.     

- Quais as alterações percebidas e observadas decorrentes da implantação da agroindústria na 

região com conseqüente expansão da cultura canavieira, para a região e para os agricultores 

familiares?   

- Quais os aspectos positivos observados para a região como um todo e para os agricultores 

familiares?  

- E também quais os aspectos negativos observados para a região como um todo e para os 

agricultores familiares? Quem serão os prejudicados e qual a natureza do prejuízo?  

- Quais os problemas ambientais decorrentes da expansão da agroindústria canavieira são 

perceptíveis na região e que afetam de forma direta ou indireta os agricultores familiares? 

- Quais os problemas sociais decorrentes da expansão da agroindústria canavieira são 

perceptíveis na região e que afetam de forma direta ou indireta os agricultores familiares? 

- Quais as medidas de intervenção a serem para solucionar os problemas apresentados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C - ROTEIRO DE ENTREVISTAS – Para os trabalhadores e prestadores de serviço 

para agroindústria 

 

- Nome, profissão, empresa onde trabalha;  

- Característica dos serviços prestados para ou pela agroindústria; 

- Quais as ações promovidas pela agroindústria canavieira visando à melhoria do município e 

da comunidade em geral? 

- A agroindústria implantada na região promove programas sociais voltados a atender a 

comunidade local?  

- Como se dá às relações de trabalho na agroindústria, quais as formas de contratação e qual 

carga horária e a remuneração média dos trabalhadores? 

- A mão-de-obra empregada no corte da cana é local ou vem de outros municípios, se vem de 

outros municípios informar a origem predominante. 

- Como são as condições de hospedagens do trabalhadores da agroindústria. 

- A agroindústria em questão atende as adequações legais, como respeito às legislações 

ambiental? 

- A agroindústria em questão emprega o sistema produtivo de monoculturas, queimadas ou 

altera biomas naturais do cerrado? 

- A agroindústria em questão emprega alguma prática de manejo ambiental? 

- Como se dá a aceitação local (pelos entrevistados, órgãos de representação local, 

comunidade como um todo, agricultores familiares) do empreendimento agroindustrial 

canavieiro? 

- Quais os motivos, no entender do entrevistado, que levaram a implantação da agroindústria 

canavieira na região?  

- Quais são as perspectiva do entrevistado, diante desse novo contexto que se configura?  

- Qual as expectativas do empreendimento em relação à expansão da agroindústria na região?    

- Quais as alterações percebidas e observadas decorrentes da implantação da agroindústria na 

região com conseqüente expansão da cultura canavieira, para a região e para os agricultores 

familiares?   

- Há pequenos agricultores e agricultores familiares se integrando a agroindústria canavieira, 

como os agricultores se inserem no complexo canavieiro, qual a principal forma de integração 

destes agricultores? 

- Quais os aspectos positivos observados para a região como um todo e para os agricultores 

familiares? Quais os segmentos e grupos sociais tendentes a serem beneficiados? 



- E também quais os aspectos negativos observados para a região como um todo e para os 

agricultores familiares? Quem serão os prejudicados? Qual a natureza do prejuízo? Quais os 

obstáculos e como estes podem ser superados? 

- Quais os problemas ambientais decorrentes da expansão da agroindústria canavieira são 

perceptíveis na região? E destes quais os que afetam de forma direta ou indireta os 

agricultores familiares? 

- Quais os problemas sociais decorrentes da expansão da agroindústria canavieira são 

perceptíveis na região? E destes quais os que afetam de forma direta ou indireta os 

agricultores familiares? 

- Quais as medidas de intervenção a serem tomadas em um plano global, à luz da realidade 

específica?  

- Qual a forma de gestão da agroindústria, promove o envolvimento de entidades 

representativas de trabalhadores locais, dos agricultores familiares, comunidade em geral, etc. 

- Qual a possibilidade de participação da população local (pelos entrevistados, órgãos de 

representação local, comunidade como um todo, agricultores familiares) e de entidades 

socioambientais nacionais na concepção projeto de implantação da agroindústria? Ocorre 

alguma consulta pública? 

- Como se dá a participação da comunidade, dos agricultores familiares, etc, nos assuntos de 

interesse comum envolvendo a agroindústria?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO D – Contrato de parceria estabelecido 
entre um agricultor familiar e a agroindústria 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
















