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Há carência de análises referentes à confiança em organizações de produtores rurais, embora 

haja vasta literatura sobre confiança e desenvolvimento. O objetivo do presente estudo foi 

comparar a confiança social e em instituições, entre dois grupos de produtores, ─ o grupo de 

produtores que é associado (GA) à Associação de Produtores Rurais (APR), e o grupo de 

produtores que não é associado (GNA) a esta associação em questão (APR). Foram elaborados 

questionários, tomando-se como modelo questões do World Values Survey. Do total de 38 

produtores associados à APR, 22 responderam ao questionário. Para os produtores não 

associados, 44 foram identificados e 39 responderam ao questionário. Para avaliar o nível de 

confiança social, foi realizada a questão: “Falando de uma forma geral, você diria que se pode 

confiar nas pessoas ou que precisamos ter bastante cuidado quando tratamos com as pessoas?”. 

Em GA, 81,8% dos produtores responderam que precisamos ter muito cuidado quando tratamos 

com as pessoas e, dentre os produtores de GNA, 87,2% também concordaram com esta 

afirmação. Este resultado sugere que ambos os grupos apresentam falta de confiança social. Em 

GA, apesar da falta de confiança social, 54,4% dos associados confiam inteiramente na própria 

associação (a APR), 22,7% confiam em parte, 13,6% são indiferentes, 4,5% confiam pouco e 

4,5% não confiam. Para avaliar os níveis de confiança dos produtores em instituições nacionais, 

foi realizada a questão: “Até que ponto você confia nas instituições relacionadas a seguir?”. Em 

nenhuma das instituições apresentadas mais da metade dos produtores do GNA confiam 

inteiramente, reforçando a falta de confiança dos mesmos, já indicadas na questão anterior. As 

instituições nas quais os produtores do GNA escolheram a opção “confio inteiramente”, foram as 

instituições religiosas (46,2%), as instituições de pesquisa (43,6%), universidades públicas 

(38,5%), e os serviços de extensão rural (33,3%). Ainda no GNA, as instituições para as quais 

mais apresentaram porcentagem de respostas “Não confio”, foram os partidos políticos (82,1%), 

o governo municipal (64,1%) e o congresso nacional (61,5%). No GA, as instituições que 

apresentaram maiores níveis de confiança, foram, com 54,5%, os serviços de extensão rural e a 

própria APR, seguidos das instituições religiosas e universidades públicas (ambas 40,9%), e de 

institutos de pesquisa com 36,4%. Para este mesmo grupo, as instituições menos confiáveis 

foram os partidos políticos e o congresso nacional (ambas 63,6%), seguidos pelo governo 

municipal e as organizações de luta pela terra (ambas 36,4%). Nos dois grupos, nenhum produtor 

rural confia inteiramente nos partidos políticos. Para finalizar, realizamos uma questão aberta: 

“O que pensa sobre a atual situação da associação, cooperativa ou laticínio nas quais participa 

ou comercializa o leite?”. No GA, 81,75% vê a APR com um olhar positivo e 18,25% acreditam 

que a associação estava numa situação ruim, e que poderia até mesmo acabar. No GNA, 59% dos 

produtores comercializam seu leite em alguma outra associação (não a APR) e, dentre estes 

43,47% têm uma imagem negativa de associações em geral. As respostas obtidas no estudo 

possibilitam análise futura para testar diferenças entre as médias obtidas para confiança 

institucional. Quanto à confiança social, os resultados sugerem que, independentemente de 

participarem da APR, os produtores rurais entrevistados apresentam falta de confiança social. 
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