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RESUMO 

0 objetivo deste estudo e discutir a formac;ao das agroindustrias 

familiares no Sudoeste do Parana e suas implicac;oes para o desenvolvimento 

regional. Serao analisadas primeiramente a formac;ao S6cio Economica do Sudoeste 

do Parana, com a intenc;ao de caracterizar a realidade da regiao, bern como, o 

processo de formac;ao de pequenas propriedades rurais atraves de lutas pela posse 

da terra. 

0 trabalho traz uma pequena discussao sabre a questao da 

agricultura familiar, a relac;ao entre o desenvolvimento local da pequena produc;ao 

familiar e o desenvolvimento da agricultura brasileira, tendo como foco principal a 

pequena produc;ao familiar no Sudoeste Paranaense. 

Este estudo procura contribuir com a analise de fatores preliminares 

e futures relacionamentos como os processes das agroindustrias familiares no meio 

rural. 
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INTRODUCAO 

A regiao Sudoeste do Parana demonstra pela sua hist6ria que, 

desde a chegada dos migrantes a regiao houve a necessidade das famflias agirem 

em con junto a favor dos seus interesses individuais e coletivos. 

A realidade da agricultura familiar de pequenas propriedades, 

presente no Sudoeste do Parana e da colonizagao europeia que traz nas suas 

rafzes culturais a aptidao natural para a transformagao da produgao. 

A baixa rentabilidade desses sistemas levou as propriedades rurais 

a diversificagao e a busca de novas atividades que proporcionassem melhor renda e 

otimizagao da utilizagao de mao-de-obra. Uma dessas alternativas e a verticalizagao 

da produgao , isto e, a transformagao de produtos em pequenas unidades 

produtivas, chamadas agroindustrias, localizadas nas propriedades e comunidades 

rurais da regiao. 

0 presente estudo objetiva retratar as mudangas sociais, 

econ6micas e de relacionamento entre os agricultores envolvidos em uma 

agroindustria familiar e contribuir com o debate a respeito do desenvolvimento da 

agricultura familiar que apesar de terem suas atividades profundamente inseridas 

numa economia de mercado conseguem conservar o trabalho organizado em bases 

familiares. 

A versao atual deste estudo esta dividida em tres partes: a primeira 

apresenta a caracterizagao da Regiao Sudoeste, atraves de urn breve hist6rico, 

dados e informagoes que dao uma nogao de como aconteceu a formagao s6cio 

econ6mica do Sudoeste do Parana. 

A segunda parte procura relatar a sobrevivencia da pequena 

produgao familiar na agricultura capitalista, que independente das denominagoes e 

das manifestagoes regionais da pequena produgao, sendo que o maior desafio sera 

em desvendar as estrategias adotadas pelos produtores na trajet6ria da reprodugao, 

tendo como destaque a mao-de-obra familiar. Aparece como sub-item o 

desenvolvimento da agricultura brasileira a pequena produgao familiar onde procura

se desvendar em caminhos alternatives. Neste sentido ganhou destaque a busca de 

tecnologias alternativas, bern como, criou-se urn ambiente institucional favoravel a 

implementagao de polfticas agrfcolas como e o caso do Pronaf. Neste capitulo 

tambem retrata a pequena produgao familiar no Sudoeste Paranaense onde 
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procura-se caracterizar as varias formas de produc;ao em func;ao das famflias, ou 

seja: com produc;ao integrada; famflias com produc;ao convencional, produtoras de 

Ieite, ecologistas, tradicionais. 

Na terceira parte vislumbra a possibilidade de trabalhar a dinamica 

agroindustrial da produc;ao familiar no Sudoeste paranaense, uma vez que o 

fenomeno de agroidustrializac;ao tem-se constitufdo numa importante estrategia de 

sobrevivencia da pequena produgao familiar, visando a sustentabilidade da 

agricultura familiar, reforc;ando o processo de agroindustrializac;ao do campo que 

passa par urn processo de integrac;ao. Destaca-se a agroindustria familiar no 

Sudoeste Paranaense como uma busca de alternativas da transformac;ao dos 

produtos para gerac;ao de emprego e renda, retrata a realidade da regiao com urn 

diagnostico atual do numero de agroindustrias existentes no Sudoeste do Parana e 

procura fundamentar a formac;ao das agroindustrias familiares, com diferentes focos 

e concepc;6es. 0 fato da Agroindustria familiar de pequeno porte apresentar-se como 

importante alternativa de permanencia do agricultor familiar no campo com qualidade 

de vida, fez com que esta atividade se tornasse presente com grande destaque na 

Regiao Sudoeste do Parana caracterizada principalmente pela predominancia das 

formas familiares de produc;ao. 
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1. A FORMACAO SOCIO ECONOMICA DO SUDOESTE DO PARANA 

Durante muitos anos a Argentina e o Brasil disputaram a rica regiao 

do Sudoeste do Parana. Ao se definir a linha divis6ria entre os dais pafses, a 

Argentina reivindicou que a fronteira fosse definida pelos rios Chapec6 e Chopin o 

que faria com que o Sudoeste do Parana pertencesse a Argentina. 0 Brasil defendia 

que a fronteira ocidental seguisse os rios Santo Antonio e Peperi-gua<;u 1. Como nao 

houve acerto entre os dais pafses no tocante a linha divis6ria a referida disputa 

territorial foi decidida atraves da escolha em 1889, do Presidente dos EUA como 

arbitro para a questao. A partir de 1895, a regiao passou a pertencer oficialmente ao 

Brasil. Chegou assim ao fim a chamada Questao das Missoes ou de Palmas. 

Outro processo de disputa que envolveu o territ6rio do Sudoeste foi 

a do contestado, entre os estados do Parana e de Santa Catarina, que originou a 

Gerra do Contestado que, embora nao tenha influenciado de forma direta a regiao , 

promoveu urn processo migrat6rio de caboclos expulsos das areas de conflito. A 

questao de limites entre o Parana e Santa Catarina foi resolvida no ana de 1916, 

quando foi estabelecida a fronteira entre os dais estados pelo divisor de aguas entre 

as bacias dos rios Uruguai e lgua<;u 

A regiao Sudoeste do Parana a partir do seculo XIX foi povoada par 

pioneiros de origem luso-brasileira, que se dedicaram a extra<;ao de erva-mate e a 
cria<;ao de porcos. Segundo LAZIER (1986), de maio a outubro cuidavam da colheita 

de erva-mate e de novembro a abril dedicavam-se mais a cria<;ao de sufnos. 

No inicio o corte e o preparo da erva-mate nao tinham carater 

comercial, uma vez que o produto se destinava ao consumo domestico. Entretanto, 

em 1820 a regiao come<;ou a exportar para os argentinas, concorrendo sempre com 

a produ<;Bo dos paraguaios. Nos prim6rdios do seculo XX, a erva-mate tornou-se 

complemento do ro<;ado e da cria<;ao de sufnos. Os porcos eram criados soltos no 

mato ou no sistema de safra, ou seja, plantavam-se grandes areas de milho e depois 

1 Rio Santo Antonio tern sua nascente no municipio de Santo Antonio do Sudoeste- Pr e afluente do Rio Igua.;u e 
o rio Peperi-gua.;u tern sua nascente no municipio de Dionisio Cerqueira divisa com Argentina- afluente Rio 
Uruguai 
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soltavam os animais. Esses dais sistemas requeriam grandes areas de terra pouco 

povoadas. Posteriormente, com o povoamento da regiao e a expansao da economia 

de mercado, a forma de criagao de sulnos sofreu modificagoes, tendo sido 

aperfeigoada e adaptada as novas condig6es. A comercializagao dos animais era 

realizada em cidades distantes da regiao como Jaguariaiva, Ponta Grossa e Uniao 

da Vit6ria para onde, apesar do Iongo trajeto, eram levados a pe. (LAZIER 1986). 

Os agricultores da regiao praticavam culturas de subsistencia que 

consistiam principalmente de milho consorciado ao feijao e por vezes, a ab6bora e a 

melancia (QUEIROZ, 1977), bern como pesca e caga, desenvolvendo ainda a 

criagao de burros, cavalos e bovinos (LAZIER 1986). 

Ap6s o ciclo da erva-mate houve o ciclo da exploragao da madeira, 

principalmente o pinheiro Araucaria angustif61ia, com aproveitamento apenas da 

parte nobre, sem a preocupagao com a preservagao do meio ambiente. 

A chegada dos colonos gauchos e catarinenses, normalmente 

descendentes de europeus2
, ao sudoeste paranaense a partir da decada de 1940, 

determinou a exclusao do "caboclo" da regiao, pais o seu sistema agricola de pousio 

florestal e suas formas sociais nao conseguiram sobreviver a 16gica da posse da 

terrae da mercadoria que vieram com esses migrantes. Tendo em vista a pratica de 

uma agricultura mercantil com base na pequena produgao familiar, esses produtores 

acabaram por dominar a regiao, ap6s a expulsao da populagao cabocla. 

Os migrantes gauchos e catarinenses estabeleceram-se na regiao 

pela ocupagao de terras devolutas, pela compra da posse do "caboclo" e atraves da 

colonizagao dirigida principalmente atraves da CANGO - Colonia Agricola Nacional 

General Osorio, criada segundo Lazier( 1997) em 12 de maio 1943 a partir do 

decreta 12417 baixado pelo presidente Getulio Dornelles Vargas. 

Essa iniciativa oficial promoveu a colonizagao por meio de pequenas 

propriedades , sem onus para o agricultor, alem de proporcionar infra-estrutura 

basica como: estradas, pontes, escolas, etc) e assistencia a saude e educagao, 

atraindo, em poucos anos, milhares de famflias para a regiao (GOMES 1986). 

E importante ressaltar que a Cango foi urn elemento impulsionador 

da ocupagao do Sudoeste e da estruturagao, nesta regiao, de uma economia 

2 A ocupacao extensiva da terra, que se caracterizava por uma economia cabocla, voltada basicamente para a 
exploracao da erva-mate, madeira e criacao de suinos. Com os imigrantes gauchos e catarinenses, descendentes 
de Europeus estabeleceram-se na regiao de forma espontanea, pela ocupacao de terras devolutas ou pela compra 
de posse do "caboclo" e da iniciativa oficial atraves da Colonia Agricola General Osorio (Cango) 
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baseada na pequena produgao mercantil familiar. Por outro lado, a intensidade do 

movimento migrat6rio para a regiao ultrapassou as possibilidades de controle e de 

assistencia por parte da CANGO. Destaca-se ainda que o processo de colonizagao 

era marcado por uma divisao de trabalho segundo a qual as necessidades da famflia 

eram atendidas predominantemente pela produgao domestica, enquanto os produtos 

manufaturados e os instrumentos de trabalho eram adquiridos no incipiente mercado 

situado nas areas urbanas. 

Essa forma de organizagao da produgao e da vida familiar era 

tradicional nos estados de origem das famflias. Os colones, como eram 

denominados, desenvolviam produc;Oes destinadas ao mercado, especialmente 

aquelas que apresentavam maior seguranga na comercializagao. Gada famflia 

mantinha, tambem, uma produgao de alimentos para o consume familiar, tanto de 

origem animal quanta vegetal. Essa produgao garantia uma relativa autonomia em 

relagao ao mercado, dependendo de poucas aquisigoes na area da alimentagao. 

Alguns alimentos nao produzidos na propriedade podiam tambem ser trocados com 

vizinhos. Um exemplo tfpico era a questao da carne. As familias que abatiam um 

animal distribufam partes da carne para os vizinhos. Como essa pratica era comum 

entre os agricultores normalmente todas as famflias contavam com carne fresca 

durante grande parte do tempo. 

A ocupagao das terras devolutas no Sudoeste provocou diversas 

disputas entre as companhias, os Governos e a populagao agrfcola. Neste contexte 

ganha destaque a pessoa de Jose Rupp3
, cujo papel na questao fundiaria foi 

determinante. 

Assim os agricultores que haviam recebido as terras de graga da 

CANGO teriam que paga-las a CITLA, que por sua vez, empregava jagungos para 

forgar os posseiros a lhes entregar o dinheiro. Os caboclos e colones, apoiados pela 

populagao da cidades , reagiram a situagao, organizando-se para garantir seus 

direitos contra a agao das colonizadoras. 

3 Jose Rupp ja havia se instalado na regiao como proprietario, embora por grilhagem tern inicio uma disputa 
judicial com as Companhias e governo. 0 processo durou dezoito anos, lhe deu ganho de causa. Isso deu origem 
ao novo processo , em que o autor exigia indeniza<;ao pe1os prejuizos sofridos em fun<;ao da interrup<;ao de suas 
atividades na exp1ora<;ao da erva-mate e madeira. Em 1945 a CEFSPRG foi condenada a pagar a indeniza<;ao. 
Como os bens da CEFSPRG foram incorporados ao Patrimonio Nacional em 1940, o credito de Rupp era junto 
ao Poder PUblico Federal. De 1945 a 1950, 1utou para conseguir receber a referida indeniza<;ao, propondo varios 
acordos, mas suas propostas sempre eram indeferidas. Entao Rupp desistiu e vendeu seu credito a CITLA, em 26 
de julho de 1950. Finalmente em 17 de setembro do mesmo ano, saiu o acordo sobre a indeniza<;ao, no qual a 
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A revolta armada iniciou-se em agosto de 1957, com varias agoes de 

emboscadas aos jagungos. 

No dia 10/10/1957, ocorreu o confronto final entre os jagungos e 

posseiros, tendo como fato mais destacado a ocupagao da cidade de Francisco 

Beltrao e a expulsao dos jagungos e representantes das colonizadoras. Considerada 

a unica revolta camponesa vitoriosa, o movimento e denominado como revolta de 

1957 ou Revolta dos Posseiros. 

Ap6s a expulsao da CITLA e as demais companhias, a luta 

continuou para garantir a propriedade da terra aos seus ocupantes, apesar da fragil 

ausencia e estrutura de organiza<;ao dos colonos, sua mobilizagao atraiu o apoio e 

solidariedade da populagao urbana, que acabou engrossando o movimento, no 

momenta em que o conflito passou a ser travado no ambito do Estado, com os 

mediadores privilegiados dos agricultores em luta ( DESER1993). 

Em 1961 o presidente Janio Quadros declarou a gleba Missoes e 

parte da gleba Chopim de utilidade publica, e em 1962 o entao presidente Joao 

Goulart criou o GETSOP, com a finalidade de programar e executar os trabalhos 

necessaries para a efetivayao da escrituragao das terras aos agricultores. 0 primeiro 

trabalho foi medir demarcar, dividir os lotes respeitando a posse e a decisao dos 

ocupantes. 

Conforme PERIN et.al.(2001) disputa entre 1957 (levante dos 

colonos) e 1962 (criagao do GETSOP) ( ... ) ninguem se sentia posseiro mesmo 

proprietario, pais no dia seguinte poderia nao ter nada. Oaf explorar a area ao 

maximo, derrubando e ate queimando pinheiros para caracterizar a posse. Quem 

tinha algum capital instalava uma serraria de qualquer tamanho. 

0 GETSOP concluiu os trabalhos iniciados pela CANGO e os 

lavradores e moradores da regiao passaram de posseiros a proprietaries. No 

encerramento de suas atividades em 1973 haviam sido titulados 32. 256 lotes rurais 

e 24.661 urbanos. 

Segundo depoimento do Dr Walter A Pecoits, urn dos mentores e 

lideres do movimento de 1957 afirmava: 

0 Sudoeste do Parana nasceu num teatro de lutas pelo espac;o de terra. 
Seus habitantes cresceram e viveram num clima de guerra entre poderosos 
e pequenos, tentando sobreviver num pedac;o fertil do chao Paranaense. 

CITLA recebeu a titula<;ao da gleba Missoes e parte da gleba Chopin, sendo que o territ6rio destas duas glebas 
representavam quase todo o atual Sudoeste do Parana. 
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Foi neste solo que o agricultor deu "urn basta" a agressao que se fazia com 
as propriedades. Realmente a reforma agraria de outubro de 57, ate hoje no 
Brasil, nao teve nenhum outro exemplo. Foi a luta ordenada programada e 
feita pelos agricultores sem o misticismo religioso e sem intervengoes 
politicas partidarias de qualquer especie. Uma luta genuinamente de 
posseiros contra aqueles que tentavam lhes roubar a propriedade, a terra 
que representava a propria vida. 

Esta forma de colonizagao determinou uma distribuigao fundiaria 

com a predominancia de pequenas areas de terra no Sudoeste do Parana, que de 

acordo com estudos da ASSESOARIDESER (1994), a agricultura familiar 

representou 86,39% do total de estabelecimentos amostrados nesta regiao em 

meados dos anos noventa. 

A legalizagao da terra permitiu aos colonos a obtengao de 

financiamentos e a ampliagao da produgao, intensificando consequentemente suas 

relagoes mercantis (LAZIER, 1986). Uma vez resolvidas as questoes da posse da 

terra atraves de conflito aberto, inclusive armado, entre agricultores e empresas 

colonizadoras, intensificou-se o processo de mercantilizagao da agricultura regional. 

Esse processo se da paralelo as transformagoes tecnicas, uma vez que as 

caracterfsticas da regiao sao identificadas por pequenas propriedades, o clima 

predominantemente subtropical com temperaturas media do mes mais frio inferior a 

18° C e temperaturas media do mes mais quente acima de 22° C, sob a influencia do 

clima associado a floresta subtropical caracterfstico da regiao dos campos de 

Palmas predominam os solos rasos e de baixa fertilidade natural. Assim de uma 

forma generica, os solos mais ferteis predominam em relevo acidentado, 

caracterfstico da regiao, onde apresentam fragil equilibria ecol6gico. 

Este, a partir da cidade, absorve e recria o campo com outros 

significados. Esta em construgao este processo de produgao agrfcola em um setor 

da produgao industrial subordinada aos seus imperativos e submetida as suas 

exigencias" (IANNI, 2004, p. 48). 

0 aumento da produgao e da produtividade nao significou melhores 

condigoes de vida para os agricultores. A necessidade de produgao para o mercado 

provocou o abandono das produgoes para o consumo familiar, que nao rendiam 

recursos financeiros e a adogao de monoculturas, nas quais o agricultor se 

especial izava. 

Na medida em que houve a modernizagao da produgao, houve 

necessidade de aquisigao de maquinas, equipamentos, sementes, adubos, 
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agrot6xicos e combustfveis. Para conseguir adquirir todos esses itens, os 

agricultores passaram a depender cada vez mais de creditos. 

Durante as decadas de 1970, 1980 e 1990, em fun9ao do processo 

de moderniza9ao e de endividamento, houve urn processo de exodo rural muito 

acentuado, provocando a redu9ao da popula9ao rural em praticamente todos os 

municfpios do Sudoeste. Na medida em que ocorre a safda de famflias, o processo 

de concentra9ao da propriedade passa a ser uma realidade na regiao. Desta forma, 

a "moderniza9ao no campo apresentou-se ao mesmo tempo como urn elemento 

desestruturador e estruturador de rela96es sociais, pais significou uma nova 

composi9ao de for9as" (GOMES, 2001, p. 41 ). lsto ocorreu em fun9ao de toda uma 

limita9ao a pequenas areas e ao baixo nfvel tecnol6gico devido a falta de recursos 

para investir na propriedade. As famflias se viram obrigadas a encontrar alternatives 

para se manterem viaveis no meio rural 

Paralelamente a regulariza9ao da terra, outros fatores influenciaram 

a transforma9ao do Sudoeste do Parana, A estrada asfaltada atingiu a regiao, foram 

ampliados os financiamentos agrfcolas, a mecaniza9ao da lavoura com aquisi9ao de 

tratores, a produyao de soja aumentou em cinco anos segundo dados do IBGE em 

410% entre 1970 e 1975(1BGE 1995) enquanto o processo de moderniza9ao da 

agriculture brasileira iniciado ainda na decada de 1950 e acelerado especialmente a 

partir de 1965, com a cria9ao do Sistema Nacional de Credito Rural, a publicayao do 

Estatuto da Terrae a estrutura9ao do Complexo Agro-industrial no Brasil influencia 

de forma decisive a agriculture no Sudoeste do Parana. A partir disto iniciou-se o 

processo de acelera9ao do crescimento e o Sudoeste manteve-se com suas 

caracterfsticas originais de pequenos produtores, buscando alternatives tanto no 

processo de produ9ao, quanta nos processes de transforma9ao, distribuiyao, 

tecnol6gico e organizacional para a garantia da permanencia da agriculture familiar. 

Nos processos . de busca de alternatives nao ha homogeneidade. 

Varies caminhos sao discutidos e buscados nas praticas das entidades e 

organiza96es, processo que sera discutido nos capftulos seguintes. Inclusive na 

concep9ao de agroindustrializa9ao existem muitas diferen9as de orienta9ao, 

especialmente no sentido de seu papel frente as atividades das famflias. As duas 

principais podem ser resumidas da seguinte forma: uma das vertentes alternatives 

defende a agroindustrializa9ao familiar e associative inserida dentro de urn processo 

de diversifica9a0 das propriedades, pensando inclusive metodos alternatives de 
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acesso ao mercado; a outra vertente se fixa mais detidamente na questao da 

agregagao de valor a produgao, preocupando-se em ver a agroindustria a partir de 

caracterfsticas mais empresariais e com objetivo de mercado. 

0 resultado deste processo fez com que surgisse na regiao a 

agricultura familiar do Sudoeste do Parana que tern sua hist6ria baseada na 

conquista da terra. Ao terem que lutar por sua terra, os agricultores do Sudoeste 

passaram a valorizar mais profundamente a terra e a organizagao polftica. Essa 

valorizagao se tornou mais visfvel na medida em que surgem grupos de produgao, 

associag6es, cooperativas e sindicatos. Alem das ag6es mais diretamente ligadas a 
produgao, varios processes de formagao e educagao foram desenvolvidos, visando a 

construgao de uma consciencia organizativa capaz de manter a forga do conjunto 

dos agricultores que marcaram a identidade da regiao. 
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2. A PEQUENA PRODUCAO FAMILIAR NO SUDOESTE DO PARANA 

A partir do conceito podemos afirmar que a transformac;ao de 

produtos sempre foi uma das caracterfsticas das famflias camponesas, de colonos, 

de pequenos produtores rurais e de agricultores familiares4 

lndependente das denominac;oes e das manifestac;oes regionais da 

pequena produc;ao, o desafio maior da analise econ6mica e desvendar as 

estrategias adotadas pelos produtores em sua trajet6ria de reproduc;ao. Nesse 

sentido, destaque deve ser dado a predominancia da mao de obra familiar como 

uma caracterfstica estrutural desse segmento social, o que leva a analise aqui 

desenvolvida a trata-lo sempre como agricultura familiar. Ou seja , o fen6meno do 

family farm americana sugerindo a possibilidade de uma agricultura empresarial 

baseada no trabalho familiar, inclusive no Brasil, nao tern nenhuma relevancia para 

este trabalho. Mais do que isso, assume-se nesta analise que a pequena produc;ao, 

mesmo diante de seus obstaculos estruturais, esta plenamente integrada o restante 

da economia, atraves das relac;oes mercantis e mesmo da absorc;ao de padroes 

tecnol6gicos desenvolvidos pela industria. 

2.1 0 desenvolvimento da agricultura brasileira e a pequena produ~ao familiar 

0 desenvolvimento empresarial da agricultura brasileira ap6s o final 

dos anos de 1960 foi fortemente influenciado pel a implementac;ao de pol fticas de 

incentivo, principalmente atraves do credito rural subsidiado atraves do SNCR5
, 

resultando num intenso processo de industrializac;ao do processo produtivo. Nesse 

sentido, destaque deve ser dado a mecanizac;ao, a utilizac;ao dos chamados 

4 As denomina~oes camponeses, colonos, pequenos produtores e agricultores familiares se sucedem no 
tempo, especialmente no Brasil, embora nao sejam exatamente sinonimos. Essas diferen~as e semelhan~as 
podem ser observadas em escritos de Maria Izaura de Queiroz, Henri Mendras, Alexander Chayanov, Maria de 
Nazareth Wanderlei, Bernardo Manzzano Fernandes e outros. Nao serao aprofundados neste trabalho por nao 
fazerem parte do objeto de estudo. 
5 SNCR- Sistema Nacional de Cn!dito Rural- criado em 1965, que cria linhas de credito de investimentos para 
a moderniza~ao do campo, com recursos para aquisi~ao de maquinas e equipamentos, destocamento de areas, 
irriga~ao etc. Cria, tambem, uma linha de credito de custeio que somente poderia ser liberada se o agricultor 
comprovasse a aquisi~ao de insumos modernos para aplica~ao na sua produ~ao. Os juros eram baixos, menores 
que a infla~ao (por isso ditos como negativos). Todo o emprestimo precisava de acompanhamento tecnico para 
garantia da correta aplica~ao das modernas tecnicas de produ~ao. 
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insumos modernos como sementes hfbridas, adubos qufmicos soluveis, herbicidas e 

inseticidas, e ao aumento da forga de trabalho assalariada. Essa trajet6ria da 

agricultura foi essencialmente sustentada pelo crescimento das industrias a 

montante e a jusante, em grande medida, ligadas ao capital multinacional. 

Embora esse processo tenha produzido uma ampla reconfiguragao 

socioecon6mica no campo, alem da profunda transformagao tecnol6gica, e possfvel 

observar uma relativa polarizagao, tendo de urn lado uma agricultura empresarial de 

alta competitividade no mercado internacional e de outro, uma agricultura familiar de 

pequeno porte, sem condigoes de insergao competitiva nos mercados. Os limites 

estruturais da pequena produgao relacionados a escala, a escassez de recursos, a 
precariedade do solo, se tornaram insuperaveis para urn grande contingente de 

produtores, que passaram a sobreviver a margem das transformagoes tecnol6gicas 

e econ6micas que marcaram profundamente a evolugao da agricultura brasileira 

ap6s os anos de 1970. 

Em vista dessas limitagoes, a pequena produgao passou 

crescentemente a enfrentar o desafio de romper aquelas barreiras e desvendar urn 

caminho alternativo para sobreviver nas condigoes de mercado predominantes. 

Nesse sentido ganhou destaque a busca por tecnologias alternativas apropriadas 

que pudessem compensar suas deficiencias. Da mesma forma, criou-se urn 

ambiente institucional favoravel a implementagao de polfticas agrfcolas adaptadas a 
pequena produgao familiar, cujo destaque maior foi o PRONAF. Assim, 

gradativamente a pequena agricultura familiar passa a ser reconhecida, como 

categoria diferenciada, e portanto beneficiaria de polfticas publicas especfficas e 

adequadas a sua situagao econ6mica, social, cultural e polftica. Na medida que o 

governo federal passa a reconhecer a dimensao desse segmento social na 

agricultura, e sua importancia socioecon6mica, aquele reconhecimento ganha mais 

forga, como se percebe pelos programas de suporte criados tanto pelos governos, 

em todas as suas esferas, quanta pelas diferentes organizagoes sociais vinculadas a 
agricultura. Nesse sentido e significativa a Lei 11.326/06 que institui a agricultura 

familiar como uma categoria produtiva, com a qual encerraram-se as duvidas sabre 

a sua conceituagao legal, garantindo-se a participagao do setor na formagao e na 

implementagao das polfticas do setor a partir dos seguintes criterios: 
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a) nao deter area maior do que quatro modules fiscais 6(unidade 

padrao para todo territorio brasileiro); 

b) utilizar, predominantemente, mao-de-obra da propria familia 

nas atividades econ6micas do seu empreendimento; 

c) ter renda familiar predominantemente originaria de atividades 

econ6micas vinculadas ao proprio estabelecimento ou 

empreendimento; 

d) dirigir o estabelecimento ou empreendimento com auxflio de 

pessoas da famflia. 

De acordo com o Banco de Dados do INCRA - Retrato da 

Agricultura Familiar no Brasil - que toma par base os dados do IBGE - a presenc;a 

da agricultura familiar, se comparada com a presenc;a da agricultura patronal, e 

amplamente majoritaria em numero de estabelecimentos conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 

Estabelecimentos e area (em ha) segundo a condi~ao- 95/96 

Area geognifica \Categoria Estabelecimentos Area Total Valor Bruto da Produ<;ao 

Nfunero Percentual Nfunero Percentual 1000 reais % 
BRASIL Familiar 4,139,369 85,2 107.768.450 30.5 18.117.72~ 37,9 

Patronal 554,501 11,4 240.042.122 67,9 29.139.85C 61,0 
SUL Familiar 907,635 90,5 19.428.230 43,8 8.575.993 57,1 

Patronal 86,908 8,7 24.601.463 55,5 6.359.953 42,4 
PARANA Familiar 321,380 86,9 6.541.583 41,0 2.683.99t 48,2 

Patronal 44,273 12,0 9.275.501 48,2 2.860.118 51,3 .. 
Fonte: Censo Agropecuano 1995/96 -IBGE 

No Brasil a pequena agricultura familiar representa 85,2% dos 

estabelecimentos; na regiao Sui do Brasil, 90,5% dos estabelecimentos e no estado 

do Parana, 86,9% dos estabelecimentos. 0 Parana eo estado da regiao Sui como 

menor percentual de estabelecimentos da agricultura familiar. No Brasil em 1996, o 

valor bruto da produc;ao (VBP) foi de R$ 47,8 bilhoes, tendo uma renda de R$ 

104,00 par hectare. Destes 4.139.369 sao estabelecimentos familiares, ocupando 

uma area de 107.768.450 milhoes de hectares. 

6 Modulo fiscal e estabelecido para cada municipio e procura refletir a area mediana dos m6dulos rurais e 
expressa em hectares, considerando os seguintes fatores: tipo de explora<;ao predominante no municipio e renda 
obtida. 
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A distribuigao da agricultura familiar no pafs nao e homogenea, com 

destaque para a regiao Nordeste, que retem 49,7% desses produtores, seguida da 

regiao Sui com 90,5% a agricultura familiar, tendo ao todo 907.635 famflias, sendo 

de grande importancia para a economia brasileira, principalmente na geragao de 

emprego e renda. 

Se observarmos as areas ocupadas pelos estabelecimentos da 

agricultura familiar, no entanto, os percentuais mudam muito: no Brasil, a agricultura 

familiar ocupa apenas 30,5% da area de terra, na regiao Sui ocupa 43,8% e no 

Parana ocupa 41 %. 

Mesmo que, oficialmente essa categoria social tenha adquirido urn 

estatuto, para efeitos de polftica setorial, sua sobrevivencia no interior da agricultura 

brasileira, desafiou, ao Iongo das ultimas decadas, OS estudiosos do setor, quanta a 
sua conceituagao e ao entendimento dos seus mecanismos de reprodugao. Nesse 

contexto, emergiram diferentes denominagoes para dar conta desse fenomeno que 

de forma geral escapa dos conceitos que caracterizam a economia capitalista. A 

preocupagao subjacente na maioria das analises esteve marcada por urn 

permanents conflito entre duas posigoes basicas. A primeira apontando para a 

inevitavel condenagao de uma produgao nao capitalista, se transformando em 

unidades empresariais ou em trabalhador assalariado. A segunda vertente reforgou 

crescentemente a necessidade de entender essa categoria como urn ingredients 

estrutural do capitalismo, e, portanto como urn segmento social ocupando urn 

espago no interior de uma economia capitalista, em permanents reprodugao. 

Embora com denominagoes e estruturas diferentes e sendo objeto 

de uma longa e intensa reflexao te6rica, a pequena produgao tern assumido urn 

peso significativo na produgao dos alimentos consumidos pelas populagoes locais. 

Essa posigao tern se mantido, mesmo ao Iongo dos ultimos anos, quando as 

transformagoes tecnicas e economicas, elevaram o nfvel de produtividade da 

agricultura em todos os seus segmentos. 



22 

2.2 Pequena produ~ao familiar no Sudoeste Paranaense 

A agricultura familiar e urn universo profundamente heterogeneo, 

seja em termos de disponibilidade de recursos, seja em termos de acesso ao 

mercado, capacidade de gerac;ao de renda e de acumulac;ao de bens. Embora as 

caracterfsticas basicas sejam semelhantes, em cada regiao as populac;oes 

camponesas apresentam especificidades. No Sudoeste do Parana, as famflias de 

pequenos produtores familiares iniciaram a explorac;ao economica da agricultura em 

bases mercantis, embora o prop6sito da subsistencia fosse predominante em 

determinados espac;os. Essa foi uma das razoes pelas quais a populac;8o cabocla 

previamente existente na regiao fosse desbancada pela chegada dos colonos de 

origem europeia vindos de Santa Catarina e do Rio Grande do Sui. 

Esses colonos, originarios de urn campesinato pobre da Europa ou 

seus descendentes, possufam caracterfsticas diferenciadas em relac;ao ao conceito 

do campesinato tradicional. A semelhanc;a se situava na policultura e na produc;ao 

de autoconsumo. A diferenc;a principal era em relac;ao a produc;ao para o mercado. 

As famflias de colonos que vieram da Europa tinham que produzir para o mercado 

para conseguir recursos para pagar suas terras e realizar seus investimentos. Os 

colonos que vieram para o Sudoeste mantiveram essa caracterfstica. Mais do que 

isso, a intenc;ao das famflias de colonos era acumular, adquirir mais terras. Com o 

processo de modernizac;ao da agricultura, que se acentuou muito no infcio da 

decada de 1970, houve urn processo de diferenciac;ao entre as famflias, constituindo 

uma diversidade maior de situac;oes. 

No Sudoeste existem, atualmente, varias situac;oes que caracterizam 

a pequena produc;ao familiar: 

a) famflias com produc;ao integrada as grandes agroindustrias, que 

utilizam alta tecnologia em suas atividades e que tern sua produc;ao especializada 

em urn unico produto, como aves, sufnos e fumo; a entrada neste segmento exige, 

especialmente nas aves e sufnos, urn alto investimento, o que limita muito o numero 

de famflias com acesso a essa condic;ao; 

b) famflias com produc;ao convencional de graos, especialmente de 

alimentos, destinados ao mercado nacional e externo; utilizam alta tecnologia de 
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produc;ao, como maquinas, equipamentos, insumos modernos, agrot6xicos para 

garantir alta produtividade em func;ao do alto custo de produc;ao; 

c) famflias produtoras de Ieite, como atividade principal das 

propriedades; e atividade que mais envolve famflias na regiao; grande parte das 

famflias mantem, ainda, outras produc;oes de graos, hortalic;as, pequenos animais e 

frutas; por ser uma atividade com urn numero grande de famflias, provocou o 

surgimento de urn grande numero de pequenas cooperativas municipais para 

agregar mais valor a sua produc;ao; 

d) famflias de agricultores ecologistas, que adotaram os princfpios 

da agroecologia em sua produ<;ao; grande parte dessas familias ainda nao 

conseguiu realizar urn processo completo de conversao para a agroecologia, 

caracterizando-se, ainda, como produtores organicos; 

e) famflias de agricultores tradicionais e camponeses, cuja principal produc;ao e 

ainda de subsistencia; e urn setor da agricultura familiar pouco numeroso; e 

importante ressaltar que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST

utiliza o termo campones para denominar os assentados da Reforma Agraria muito 

mais em func;ao de seu conteudo politico do que pelas suas caracterfsticas 

economicas, sociais e culturais 

Hugues Lamarche classifica os agricultores familiares em quatro grupos, que 

classifica como modelos te6ricos: o modelo Empresa, o modelo Empresa Familiar, o 

modelo Agricultura Camponesa ou de subsistencia e o modelo Agricultura Familiar 

Moderna; A classificac;ao de Lamarche leva em conta a composic;ao prioritariamente 

familiar ou nao, o destino da produc;ao e a relac;ao mais ou menos intensa com o 

mercado. Constata, em seu capftulo "As 16gicas produtivas" que, quanto mais 

modernizada, maior a dependencia do mercado e menor sua flexibilidade frente o 

sistema. 

Essas classificac;oes apontam para urn diversidade muito grande de situac;oes 

das famflias de agricultores familiares, nem todas elas tendo como balizador 

fundamental a produ<;ao para o mercado. E importante observar que, na medida em 

que o produtor se moderniza vai perdendo as suas condic;oes de autonomia no 

processo de decisao sobre a produc;ao, vai criando uma dependencia mais estreita 

do mercado e suas margens de sabras se tornam cada vez menores, obrigando-o a 

conseguir maior escala de produc;ao para garantir sustentabilidade. 
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As 16gicas de produgao agroecol6gicas, ao contrario, permitem uma redugao 

dos custos de produgao, embora as produtividades sejam relativamente menores, na 

maioria dos casas, permitindo aos produtores maiores sabras e melhores condigaes 

de sustentabilidade, se implantadas de forma completa. Urn exemplo e a produgao 

de Ieite: produtores agroecol6gicos conseguem produzir urn litro de Ieite com custo 

menor do que R$ 0, 15, enquanto os produtores convencionais, que utilizam metodos 

mais modernos de produgao, tern seu custo acima de R$ 0,30, sendo que, quanta 

maior o nfvel de tecnologia, maior o custo, tornando-se praticamente inviavel a 

produgao para comercializagao "in natura". Esses dados foram coletados junto a 

agricultores produtores de Ieite, em urn processo de acompanhamento que vern 

sendo realizado pela ASSESOAR em convenio como OESER Essa 16gica produtiva 

estabelece uma interrogagao bastante seria sabre o significado da tecnologia na 

sustentabilidade das pequenas propriedades e sabre a necessidade de adequagao 

de tecnologias para a pequena produgao. 

A regiao Sudoeste do Parana e uma das regioes paranaenses de 

maior presenga da agricultura familiar. Sua organizagao e semelhante a das regioes 

Oeste de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sui, locais de origem da maioria 

das famflias de agricultores familiares que aqui se fixaram a partir da decada de 

1940. Pela concentragao de pequenas propriedades e pelas caracterfsticas 

hist6ricas do territ6rio o Ministerio do Desenvolvimento Agrario, atraves de sua 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial, implantou urn processo de 

desenvolvimento territorial no Sudoeste, que passou a funcionar a partir de 2003, 

com a finalidade de promover urn processo de desenvolvimento e fortalecimento da 

agricultura familiar. 

Em 1966, com apoio de urn grupo de padres belgas, urn grupo de 

jovens agricultores fundou a ASSESOAR - Associagao de Estudos, Orientagao e 

Assistencia Rural - que passou a atuar na organizagao dos agricultores e na 

discussao de alternativas para as famflias e para a categoria. 

No final da decada de 1970 ocorre urn movimento de oposigao 

sindical na regiao, que teve como objetivo central tamar os sindicatos, que estavam 

totalmente vinculados a polftica oficial do governo. Ate aquele momenta os 

sindicatos tinham como principal atividade a aplicagao das polfticas sociais do 
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governo federal, especialmente na area da saude e da organiza9ao fundiaria. Esse 

movimento de oposi9ao, inspirado na atua9ao da ASSESOAR, conseguiu assumir as 

dire96es dos sindicatos da regiao, modificando completamente seu papel. 

Romperam com o Estado, deixando de exercer as fun96es de executores de 

polfticas publicas, e assumiram mais claramente a luta polftica dos agricultores 

A organiza9ao dos agricultores familiares na busca de urn 

movimento sindical mais atuante na defesa dos seus direitos politicos e na conquista 

de polfticas publicas para a agriculture foi a motiva9ao fundamental para a luta de 

conquista dos sindicatos. A atua9ao dos sindicatos como executores de polfticas 

governamentais ao inves de garantir avan9os e melhorias nas condi96es de vida das 

famflias as acomodava a uma situa9ao de meras receptoras de servi9os concedidos 

pelo Estado. Na medida em que os sindicatos passaram a atuar sob essa nova 

forma de organiza9ao, sendo representa9ao polftica e mobilizadores da classe para 

as lutas pelos seus direitos, colocaram na agenda polftica do Estado as 

necessidades e demandas da agriculture familiar. 0 PRONAF foi resultado dessas 

lutas enquanto polftica diferenciada de credito e e urn exemplo do acerto dessa nova 

postura 

A partir deste momenta come9am a ser executados diversos 

programas de busca de alternatives para a agriculture. Programas como de 

associativismo, de gestao de sistemas produtivos, de tecnologias alternativas (que 

buscava alternatives ao avan9o da maquiniza98o e entrada dos pacotes 

tecnol6gicos vinculados a Revolu9ao Verde), de creditos alternatives, atraves da 

cria98o do Fundo de Credito Rotative, gerido pela ASSESOAR, e que deu origem as 

primeiras cooperatives de credito (CRESOL7 
- Cooperatives de Credito com 

Jntera9ao Solidaria), de conquista da terra para agricultores sem terra (foi formado 

MASTES- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Sudoeste no inlcio 

da decada de 19808
) e de agrega9ao de valor aos produtos da agriculture. 

7 Hoje ja existem dois sistemas de cooperativismo de credito da agricuitura familiar: CRESOL BASER, 
que organiza as cooperativas de credito do Parana e algumas de Santa Catarina e a CRESOL CENTRAL que 
organiza as cooperativas de credito de Santa Catarina e do Rio Grande do Sui. Este foi o movimento pioneiro no 
Brasil na constitui~ao de cooperativas de credito especificas da agricuitura familiar. A primeira CRESOL foi 
criada em 1995 no municipio de Dois Vizinhos. Atualmente os dos sistemas possuem mais de uma centena de 
pequenas cooperativas municipais de credito em todo o sui do pais. 
8 Esse movimento se inspirou no MASTER- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Rio Grande 
do Sul, iniciado ainda em 1960, e que posteriormente se reorganiza no final da decada de 1970. 0 MASTES, 
junto com v::irias organiza~oes de agricuitores sem terra criaram o MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra- em 1985, na cidade de Cascavel (PR). Depois dessa reuniao em Cascavel esses movimentos 
organizaram urn congresso, realizado em Curitiba, que deu a estrutura fmal ao MST. 
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Essa ebuli98o organizativa permitiu urn grande avango na busca de 

alternativas a penetragao do capital no campo e a modernizagao conservadora da 

agricultura. Neste contexte e que surgem as primeiras experiencias de 

agroindustrializagao, como movimento de busca de agregagao de valor aos produtos 

da agricultura familiar, como sera analisado no proximo capitulo. E importante voltar 

a ressaltar que a constitui98o das primeiras agroindustrias familiares e associativas 

foi urn movimento dos agricultores familiares na busca de alternativas a submissao 

que o desenvolvimento das grandes agroindustrias e a propria estrutura de credito e 

assistencia tecnica dos governos federal e estadual impunham as famflias de 

agricultores. A agroindustrializagao de pequeno porte, associativa au familiar, foi 

uma das alternativas construfdas pela agricultura familiar em busca de seu 

fortalecimento enquanto categoria produtiva como classificado pela lei 11326/06. 

Uma das caracterfsticas centrais desse processo foi a busca pelos 

agricultores, e principalmente seus lfderes, de uma organiza98o economica de 

carater solidario, que se confrontasse de forma direta ao processo de organizagao 

capitalista de agroindustrializagao. Par essa razao, sua forma de organiza98o e seus 

princfpios sao diferenciados, porque se inserem dentro dos princfpios da economia 

solidaria, que tern como base a participa98o efetiva das famflias na organizagao e 

gestao dos empreendimentos solidarios. 

3 A dinamica agroindustrial da produ~ao familiar no Sudoeste paranaense 

Historicamente a opgao feita pelas sociedades e governos foi o 

desenvolvimento agrfcola. Assim foi na modernizagao da agricultura nos pafses ditos 

desenvolvidos, em especial EUA, Uniao Europeia, Japao e seu bloco asiatica e, em 

menor grau, mas nao menos importante, dos pafses em desenvolvimento, como eo 

caso do Brasil. 

A opgao brasileira foi tomada ainda nos anos 50, quando a industria 

assumiu o comando da economia atribuindo ao setor agricola certas "fungoes e 

papeis" a desempenhar no processo de desenvolvimento economico (interpretado 

como urn passo intermediario necessaria para o desenvolvimento urbana/industrial). 
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Como eram esperados, estes objetivos foram em boa parte 

alcangados, levando o Brasil a urn patamar surpreendente de desenvolvimento rural. 

Logo, a opgao pelo desenvolvimento agricola nao levou ao desenvolvimento rural e 

sim ao agravamento dos problemas sociais e ambientais do meio rural. 

Como nao poderia deixar de ser, este modele de desenvolvimento 

entrou em crise, associado a crise dos diversos paradigmas que lhe deram 

sustentagao, como a do modele tecnol6gico e agricola, dito "produtivista", 

preocupando, principalmente, com a do modele da produgao e da produtividade 

ffsica dos produtos e criagoes, frente a urn mercado crescenta, resultado da intensa 

urbanizagao do pals ocorrida no perlodo. 

Ja no caso do Brasil, a produgao familiar na agricultura aparece 

como uma forma de produgao alternativa do perfodo colonial. Como tal, 

desenvolveu-se nas fronteiras dessas propriedades, ocupando pequenas extensoes 

de terra, utilizando tecnologias rudimentares e destinando a produgao, em grande 

parte, para o autoconsumo. Alem disso, tambem desempenhava as fungoes de 

produtora de alimentos e de reservat6rio de mao-de-obra. A criagao e a recriagao 

dos estabelecimentos de base familiar acompanhavam as oscilagoes da estrutura 

produtiva das grandes propriedades. Quando os produtos nelas explorados eram 

altamente demandados no mercado externo, observa-se a incorporagao de urn 

maier numero de trabalhadores. No entanto, quando a procura desses produtos se 

reduzia, os pequenos estabelecimentos de base familiar convertiam-se em 

reservat6rios de forga de trabalho excedente. 

0 fen6meno da agroindustrializagao familiar tern se constituldo 

numa importante estrategia de sobrevivencia da pequena produgao familiar, e 

possibilitando mecanismos que elevam o nlvel de sustentabilidade da agricultura 

familiar. Com isso, os problemas resultantes da pobreza passam ser enfrentados por 

uma estrategia de agroindustrializagao distinta daquela oriunda das grandes 

empresas atraves dos sistemas de integragao. 

A possibilidade de industrializagao e agregagao de valor a produgao 

agricola realizada preferencialmente no meio rural e por agricultores ou membros de 

sua famflia, em nlvel regional, reveste-se da maier importancia socioecon6mica 

devido a geragao de postos de trabalho, a apropriagao local do valor agregado e a 

melhor distribuigao do "valor adicionado" na cadeia agroindustrial. Segundo TESTA 
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et.al.(1996) a cria<;ao de pequenas agroindustrias se torna uma alternativa a 
exclusao dos agricultores do processo agricola comercial, ou seja, uma 

"reapropriayao " pelo agricultor de atividades anteriormente ligadas a produ<;ao rural. 

A agroindustrializa<;ao faz parte da hist6ria e cultura destes agricultores, havendo 

varios exemplos de transforma<;ao de graos, frutas, carnes Ieite, cana-de-a<;ucar em 

produtos elaborados artesanalmente e orientados principalmente para o consumo 

familiar eo excedente para a comercializa<;ao. 

Como indicado acima, a agricultura passou par um processo de 

moderniza<;ao que re-estruturou todo o sistema produtivo pela introdu<;ao de 

tecnicas modernas, maquinas, equipamentos, sementes, adubos e agrot6xicos. 

Essa moderniza<;ao, porem, nao ficou s6 no processo de produ<;ao, envolvendo a 

estrutura<;ao de uma nova rela<;ao de produ<;ao, em especial pelo aprofundamento 

da entrada da industria para o campo, no sentido de uma rela<;ao muito proxima 

entre a industria e o produtor, tanto a montante quanta a jusante. Com isso o 

processamento dos produtos do campo passa a se constituir um aspecto central da 

revolu<;ao tecnol6gica que envolveu tanto os processes de produyao quanta sua 

transforma<;ao em produtos industriais. Nesse sentido os produtos da agricultura se 

convertem gradativamente em produtos da industria. 

Esse processo de agroindustrializa<;ao do campo passa a envolver 

intensamente a pequena produ<;ao familiar, particularmente atraves dos mecanismos 

de integra<;ao, cujos exemplos mais significativos sao a avicultura e a suinocultura. 

Nesses casas, o agricultor passa a ser acompanhado mais de perto pelas industrias, 

que tem interesse que suas tecnicas sejam adequadas ao produto a ser 

transformado industrialmente e comercializado posteriormente. 

Na medida em que incorporam essas novas tecnologias, os 

agricultores passam a se tornar cada dia mais dependentes de orienta<;ao tecnica 

para produzir e cada dia mais dependentes do credito para adquirir os insumos9
. 

Dada a limita<;ao das polfticas de assistemcia a pequena produ<;ao pelo Estado, 

principalmente creditfcia, as transforma<;oes tecnol6gicas e a oferta de credito a 

esses agricultores passaram a ser conduzidas diretamente pela industria. Mais do 

que isso, o suprimento de insumos passou a ser feito pelas pr6prias empresas 

processadoras que comercializam sua produ<;ao, tornando o produtor refem dos 

9 Quando se fala em insumos e preciso compreender, neste contexto especifico, todos os equipamentos, 
maquinas, sementes, adubos, agrot6xicos, combustiveis etc. para viabilizar a producfto. 
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interesses comerciais das grandes agroindustrias, tanto fornecedoras para a 

agricultura como consumidoras dos produtos agrfcolas. 

As mudangas nos produtos foram afastando os agricultores nao 

integrados da produgao de grande parte dos produtos tradicionais da agricultura 

familiar. Exemplos mais significativos sao a suinocultura e a avicultura. 

Os sufnos tradicionalmente produzidos pelos agricultores eram 

rusticos, de ragas adaptadas a regiao, denominados de "tipo banha"' isto e, tinham 

urn percentual de gordura mais elevado e que o mercado nao valorizava. As grandes 

agroindustrias passam a importar ragas ou desenvolver hfbridos que produziam mais 

carne e menos gordura, e com carcagas mais adequadas a exportagao. Essas ragas 

importadas ou hfbridas eram muito mais exigentes na questao de tratos culturais, 

justamente pela sua inadequagao ao ambiente regional. Para garantir urn sufno da 

qualidade exigida pelo mercado, as agroindustrias passaram a exigir o confinamento 

com pocilgas de alta qualidade de construgao, a utiliza<;ao de ragoes e concentrados 

balanceados para a alimentagao dos animais, e com utilizagao de produtos qufmicos 

adicionados na alimentagao capazes de acelerar o crescimento. Urn sufno que o 

produtor tradicional demorava mais de seis meses para comercializar com o peso 

ideal exigido pelo mercado (80 kg) passava agora a atingir esse peso com quatro 

meses. Algumas integradoras, inclusive, especializaram os suinocultores, que 

passaram a ser responsaveis por partes da produgao. Alguns tinham as matrizes e 

criavam os leitoes ate determinado peso ou idade e outros agricultores recebiam 

esses leitoes para a sua terminagao. 

Todo esse conjunto de tecnicas elevou muito o investimento do 

agricultor para participar da produgao, o que provocou uma selegao dos 

participantes pela capacidade de investimento. Outro fator de selegao foi a 

localizagao das propriedades dos produtores. Agora era necessaria a facilidade de 

transports como urn dos elementos para integragao. 

Na produgao de aves o processo foi semelhante, e a exclusao da 

maioria dos agricultores se deu da mesma forma, exceto pelo fato de que a 

produgao de aves e ainda mais especializada, fornecendo os animais de urn dia e 

recolhendo em dia marcado pela propria agroindustria. 0 produtor passa a ser, 

apenas, o "cuidador" dos animais da agroindustria. As aves, a ragao, os 

medicamentos e complementos alimentares sao fornecidos pela integradora. 0 

agricultor fica com a tarefa de cuidar dos animais e garantir que seu crescimento 
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seja adequado para ter urn rendimento ao final do processo. As aves tern urn ciclo 

media de 45 dias do nascimento ao abate.(DELGADO pg. 37 e 38) 

A integra~o da pequena produ~o familiar, como caracterizada 

acima, entretanto, se da a partir da a~o do grande capital agroindustrial que conduz 

o processo produtivo, regula as relat;oes de mercado, define o padrao de inova~o 

tecnol6gica e determina o nfvel de utiliza~o da fort;a de trabalho da familia. Par 

outre lado, o surgimento da agroindustria familiar representa urn movimento 

alternative conduzido pelos pr6prios agricultores, cujas caracterfsticas locais 

precisam ser analisadas. 

3.1 A agroindustria familiar no Sudoeste Paranaense 

Na medida em que avant;a o processo de moderniza~o e que urn 

grande numero de famflias nao consegue acompanha-lo, ocorrem duas situat;oes: 

ou a familia desiste da atividade, vende sua terra e vai para o meio urbano em busca 

de outra alternativa, ou permanece no campo, tentando sobreviver e buscando 

alternativas de produ~o capazes de lhes garantir urn mfnimo para a sobrevivencia. 

No Sudoeste do Parana o processo se inicia ainda em 1958, quando 

os agricultores organizaram-se numa associat;ao, em Francisco Beltrao, com a 

finalidade de defender seus direitos e garantir a titula<;ao das terras (observe-sa que 

a criat;ao da associat;ao se da logo no ano seguinte a Revolta de 1957). A opt;ao 

pela associat;ao foi feita em funt;ao da impossibilidade legal de constituit;ao de 

sindicatos de pequenos produtores. No ano de 1963, quando foi regulamentada a 

possibilidade de criat;ao de sindicatos rurais, os agricultores transformam a sua 

associat;ao no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francisco Beltrao. 0 

movimento de criat;ao de sindicatos foi se generalizando para todos os municlpios a 

partir daf. Esta parte sera analisada no capitulo seguinte, quando sera estudada a 

organizat;ao da agricultura familiar no Sudoeste. 

Em 1966 foi fundada a ASSESOAR - Associat;ao de Estudos, 

Orientat;ao e Assistencia Rural - por urn grupo de jovens agricultores. A criat;ao 

dessa entidade buscou consolidar e institucionalizar urn trabalho de organizat;ao dos 

agricultores na regiao promovido pelas pastorais, inspiradas na nascente Teologia 
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da Libertagao e no Concilio Vaticano 1110
. Esse movimento era coordenado por 

padres belgas que atuavam na regiao e que eram sediados em Francisco Beltrao. 

0 motivo fundamental da criagao da ASSESOAR foi a compreensao 

de que esse processo de construgao de alternativas deveria ser coordenado pelos 

pr6prios agricultores. 

Apoiados pelos padres, esses agricultores passaram a atuar na 

regiao toda, buscando incentivar os agricultores para a organizagao de sindicatos, 

associa¢es, grupos de produgao e discutindo concretamente alternativas de 

tecnologias de produgao e de fontes alternativas de renda. 

Na medida em que o numero de organiza¢es dos agricultores 

passou a ser mais significative, foi formado o Forum das entidades da agricultura 

familiar para ser urn espago de articulagao das agoes na regiao. 

Os principais programas desenvolvidos pela ASSESOAR e pelas 

entidades da agricultura foram: os de desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

buscando superar a necessidade de importagao de insumos para a produgao e 

resgatar sementes e formas de manejo do solo historicamente desenvolvidos na 

agricultura; a formagao de associagoes e grupos de produgao para resgatar o 

processo de solidariedade na produgao e melhor aproveitamento de maquinas e 

equipamentos; resgate das formas tradicionais de processamento de alimentos e 

incentive a produgao de auto-consumo pelas famflias como elemento central de 

autonomia e auto-sustentagao; organizagao de formas de credito alternative, atraves 

da criagao de urn Fundo de Credito Rotativo destinado a apoiar os grupos e 

associagoes em seus investimentos (os recursos para o fundo foram obtidos da 

cooperagao internacional). 

Esse movimento dos agricultores em busca de alternativas foi 

denominado inicialmente de Agricultura Alternativa, depois de Agricultura Organica, 

e mais recentemente de Agroecologia. 

Na busca de alternativas, urn dos movimentos que ocorreu foi o da 

transformagao dos produtos para agregagao de mais valor pelos agricultores 

familiares, dando origem as primeiras agroindustrias. Na medida em que esse 

1 0 0 Concilio Vaticano II promoveu uma ampla transforma~ao na Igreja Cat6lica, buscando vincular-se 
mais as demandas e necessidades de seus :fieis, em especial os mais pobres e excluidos do sistema capitalista. A 
marginaliza~ao social foi urn dos aspectos mais salientados neste movimento da Igreja,. Outro passo foi a adoc;ao 
da lingua local para que essa vinculac;ao pudesse acontecer de forma mais efetiva. Ate o Concilio Vaticano II a 
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processo avanga, varios produtos passaram a ser processados, entre os quais o 

mais difundido e o Ieite, que hoje pode ser considerado o principal produto da 

agricultura familiar no Sudoeste. 

Alguns aspectos formam a estrutura basica dessa busca de 

alternativas: a policultura como forma de conseguir estabilidade nas relagoes com o 

mercado, a produgao de autoconsumo e a comercializagao dos excedentes dessa 

produgao em feiras livres, a adogao de tecnologias agroecol6gicas, re-significadas 

pelos agricultores, como e o caso da adubagao verde, dos cons6rcios entre produtos 

e outras, que serao estudadas mais adiante neste trabalho. 

Na questao da transformagao, os processes adotados 

fundamentaram-se principal mente na tradigao das famllias e no "saber fazer" cultural 

da agricultura familiar. 

Nessa busca de safdas houve uma confrontagao clara entre a 

especializagao e monoculturizagao das atividades com a economia solidaria, a 

policultura e a produyao de auto-consumo como fatores de auto-sustentagao das 

famflias. 

3.2 A transforma~ao dos produtos na vida das familias 

0 termo agroindustria e usado para designar diversas atividades 

produtivas que utilizam materia prima originaria da agricultura. Para o Ministerio da 

Agricultura (1997 apud Terra Solidaria, p.8) agroindustria e: 

( ... ) qualquer atividade economica que agregue valor a produtos 

provenientes de explora«;oes agrfcolas, pecuarias ou florestais, 

compreendendo desde processos simples, tais como limpeza e 

classifica«;ao, ate processos mais complexos, que incluem opera«;oes de 

transforma«;ao, ffsica, qufmica ou biol6gica e classificado como 

agroindustria. 

No infcio da colonizagao brasileira, ocorrida especialmente a partir 

do Rio Grande do Sui, as famflias moravam em suas terras e, pela pouca densidade 

demografica, o acesso aos mercados era muito diffcil em fungao da deficiencia nos 

lingua o:ficial da Igreja era o latim. No contexto dessas altera9oes na Igreja surge, na America Latina, urn 
movimento de op<;ao pelos pobres e marginalizados denominado de Teologia da Liberta9ao. 
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transportes. Ao mesmo tempo, o mercado possufa caracterfsticas diferentes que as 

atuais, nao possuindo muitos produtos alimentares para comercializagao. 

Na medida em que as famflias precisavam garantir sua alimentagao, 

foram adotando praticas que pudessem garantir uma alimentagao de qualidade a 

partir de suas propriedades. Alguns exemplos podem ser ilustrativos dessas praticas 

adotadas pelas famflias. 0 primeiro exemplo e o da carne. Como na epoca a 

conservagao dos alimentos precisava ser feita de formas alternativas em fungao da 

ausencia da energia eletrica nas propriedades, os agricultores adotaram praticas de 

conservagao da carne capazes de garantir o aproveitamento da carne quando 

abatiam sufnos ou cabegas de gada. 

A primeira pratica adotada era a de promover trocas de carne entre 

vizinhos. Quando urn agricultor abatia urn animal, parte da carne era fornecida a 

seus vizinhos, que, por sua vez, tinham a mesma pratica. Essa forma de 

solidariedade permitia que as famflias tivessem acesso a carne fresca durante 

grande parte do ana. 

Mesmo assim, havia necessidade de outras formas de conservagao. 

lsso promoveu o surgimento das primeiras formas artesanais de transformagao. 0 

salame e outros tipos de embutidos eram elaborados para garantir a conservagao de 

carne. 0 charque era outra forma de conservagao muito tradicional entre as famflias. 

A banha dos sufnos era conservada em recipientes fechados para ser usada durante 

o perfodo entre as carnea¢es. Boa parte da carne, a de usa mais imediato, era 

conservada na propria banha. 

Os doces e as compotas eram formas de conservagao de frutas e 

legumes de produgao sazonal. 

0 Ieite era transformado em queijos, manteiga, nata, ricota e outros 

derivados, que permitiam o enriquecimento da alimentagao no dia-a-dia das famflias. 

A erva-mate era processada atraves de barbaquas, carij6s simples e 

monjolos simples, presentes em quase todas as propriedades. As farinhas eram 

obtidas, normalmente, em pequenos moinhos de pedra existentes em quase todas 

as comunidades de agricultores. 

A cana-de-agucar era transformada por meio de pequenas moendas 

de madeira e tragao animal as famflias no agucar mascavo, rapadura, melado, 

cachaga, alem de aproveitar o melado para fazer doces junto com outras frutas, 

como a laranja, a ab6bora, a ameixa e outras. 
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A uva tambem estava presente na maioria das propriedades, 

especialmente de origem italiana, e era transformada em vinho. Muitas famflias 

utilizavam o bagago da uva para produzir uma1 aguardente chamada de grapa. 

Essa cultura de transformagao de alimentos foi preservada pelas 

famflias que vieram para o Sudoeste. Quando se iniciou a discussao sabre a 

agroindustrializagao como alternativa de geragao de renda, todo o processo foi 

pensado a partir das habilidades e da cultura de transformagao de cada famflia ou 

grupo. 

A formagao das primeiras agroindustrias foi pensada focando mais o 

mercado local e a possibilidade de comercializagao direta aos consumidores ou em 

feiras livres municipais. Poucas iniciaram o processo visando o externo ao municipio. 

Um dos aspectos caracterfsticos das primeiras agroindustrias foi sua 

"informalidade". Normalmente nao possufam registro empresarial e nem 

licenciamento dos produtos pelos servigos de inspegao sanitaria. As perspectivas de 

licenciamento dos produtos eram muito complexas em fungao de uma legislagao 

mais adequada aos grandes empreendimentos economicos de processamento de 

alimentos. Os casas mais diffceis eram os derivados de produtos de origem animal. 

Os de origem vegetal tinham processes bern mais simplificados, diretamente ligados 

a ANVISA e Ministerio da Agricultura. Mesmo mais simples, era um processo diffcil 

de ser enfrentado. 

As agroindustrias que foram se formando eram de carater familiar ou 

associativa. Quando de carater familiar, envolvia os membros da famflia. Quando 

associativas, envolviam um grupo de famflias. 0 numero de famflias envolvidas era 

muito variavel, dependendo da atividade e da organizagao dos agricultores. 

Normal mente os agricultores formavam uma associagao para abrigar 

a agroindustria. 0 regime de micro-empresa nao e utilizado em fungao da legislagao 

previdenciaria. Se o agricultor familiar for membra de uma empresa perde a 

condigao de segurado especial. 

A constituigao de cooperativas foi pouco utilizada em fungao das 

resistencias das famflias pelas amargas experiencias no sistema cooperativista 

tradicional, que cresceu desmesuradamente e abandonou sua caracterfstica de 

assistencia direta aos agricultores e os s6cios perderam a condigao de acompanhar 

a gestao de forma mais direta. Muitos agricultores tiveram prejufzos pela dissolugao 

ou incorporagao de cooperativas par outras. As fraudes na gestao sempre foram 
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citadas pelos agricultores como motive de reJeJc;ao para a organizac;ao de 

cooperativas. Essa rejeic;ao somente foi superada na decada de 1990, quando foram 

formadas as primeiras cooperativas de credito no Sudoeste. 

A dimensao da agroindustria familiar e as atividades af envolvidas na 

regiao do Sudoeste do Parana podem ser observadas na tabela 3. 

Tabela 3 

Numero de Agroindustrias de Pequeno Porte na Regiao Sudoeste 

Modalidade de agroindustria N° de Agroindustria Atendidas 

Existentes A implantar/ TOTAL 

lmplantagao 

Leite/queijo 36 12 48 

Vegetais 36 15 51 

Cana-de-avucar- avucar mascavo 37 12 49 

Cana-de-avucar- cachava artesanal 42 10 52 

Embutidos e defumados 33 16 49 

Panificayao/ massas 10 15 17 

Aves/ovos/abate 10 05 15 

Abate de bovinos e sufnos 05 04 09 

Peixes 05 01 06 

Ovos/conserva 01 01 02 

Mel e Derivados 35 05 40 

Vinfcolas- vinho colonial 25 05 30 

TOTALGERAL 277 101 378 

Fonte Emater 2006 

Nesta tabela pode-se observar que o numero de agroindustrias do 

Ieite somam 48 e vegetais correspondem a 51 seguidos dos derivados da cana-de

ac;ucar que corresponde a 101 e os embutidos e defumados correspondem a 49 

agroindustrias. 

0 diagn6stico das agroindustrias da regiao esta baseado em estudo 

feito por tecnicos da Emater na Regional de Francisco Beltrao onde a concentrac;ao 

e de 147 unidades, envolvendo 850 famflias, gerando 747 empregos diretos, 4.000 
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empregos indiretos, com investimento media par unidade de R$ 10.000,00 a R$ 

550.000,00 com calculos estimados de investimento para geragao de empregos 

direto de R$ 8.000,00 a R$15.000,00 com renda bruta par famflia de R$240,00 a 

R$3.500,00 tendo um giro financeiro na regiao I ano R$ 42.000.000,00. 

Tambem segundo dados da pesquisa da Emater na regiao, foi 

possfvel detectar alguns entraves ou fatores dificultadores para o desenvolvimento 

das agroindustrias. Ou seja, o pouco conhecimento do seu proprio negocio, 

amadorismo na atividade de gestao do seu proprio negocio, e na atividade de 

comercializa9ao, falta de conhecimentos da legisla9ao vigente. 

Em desvantagem comparativa com outras regioes do Estado com 

referencia a participa9ao na economia estadual, pode-se abordar como um dos 

principais fatores e que o valor adicionado percapita da regiao esta em torno de 

R$240,60 a 6.561 ,88, segundo dados do lpardes/2004 em razao do nosso perfil 

economico que e especializado na produ9ao agropecuaria de pequenos produtores 

mas com baixa agrega9ao de valor. Este e o grande desafio para os gestores 

publicos e lideran9as que precisam incrementar o setor atraves de polfticas publicas 

regionais de incentive a agroindustrializa9ao no campo. 

A forma9ao das agroindustrias na agricultura familiar seguiu duas 

orienta96es fundamentais. De um lado, a concepgao de agroindustria como 

empresa, que assume o papal de principal renda da famflia e que, de certa forma, 

para a comandar todo o sistema de produ9ao das propriedades. Do outro, a 

concep9ao de agroindustria como componente da diversifica9ao da produ9ao nas 

propriedades dos agricultores. Neste caso, as agroindustrias nao comprometem as 

demais produ96es e nao centralizam as atividades das propriedades. 

A diferencia9ao e importante para perceber perspectivas diferentes 

para cada uma das concep96es. A primeira tem como objetivo a inser9ao no 

mercado tradicional, competindo para abrir seu espa9o e comercializar de forma 

tradicional, junto aos supermercados, distribuidores e outros mecanismos de 

mercado. Normalmente tem um carater mais empresarial tambem na 

comercializa9ao dos produtos. Normalmente sao agroindustrias que tem a 

perspectiva de crescimento e de ampliagao das atividades, adquirindo materia-prima 

de outros agricultores e ampliando seu espa90 de mercado. 

Na segunda concep9ao a visao de agroindustria tem um limite para 

o crescimento, normalmente fixado na capacidade de produ9ao de materia-prima 
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pelas famflias participantes. Tern uma perspectiva de assumir urn tamanho que nao 

comprometa o equilibria das propriedades. A questao de mercado tambem assume 

uma caracterfstica diferente da anterior. Seu foco principal e o mercado local, e as 

formas de comercializagao principais sao a venda direta aos consumidores e as 

feiras livres. 

No que se refere a gestao, a primeira concepgao exige mais 

profissionalizagao em fungao dos processes mais complexes que envolvem a 

insergao no mercado tradicional. Por essa razao, ha que se priorizar a necessidade 

do licenciamento de seus produtos ao nfvel do estado ou nacional, para nao sofrer 

os limites da comercializagao. Normalmente sao agroindustrias que buscam 

inscrever-se no Sistema de lnspegao do Parana (SIP) ou no Sistema de lnspegao 

Federal (SIF), quando os produtos sao de origem animal. No caso da cana-de

agucar, que e de origem vegetal, 0 sistema de licenciamento e diretamente na 

Vigilancia Sanitaria (Cujas regras sao estabelecidas pela ANVISA) e os produtos 

registrados no Ministerio da Agricultura. 0 SIM (Sistema de lnspegao Municipal) 

somente e mantido quando se situam em urn municipio de maior porte, como 

Francisco Beltrao. Para poder competir no mercado precisam, tambem, se 

preocupar com a apresentagao dos produtos. Embalagens atrativas e dentro das 

normas mais atuais sao fundamentais para a conquista do espago. 

As agroindustrias orientadas pela segunda concepgao normalmente 

tern uma preocupagao mais local e, normalmente, somente possuem inscrigao no 

SIM, quando os produtos sao de origem animal, nao variando a forma de 

licenciamento quando os produtos sao de origem vegetal. 0 sistema de gestao 

adotado e muito mais simplificado, e as embalagens tambem seguem, esse princfpio 

da simplificagao, respeitadas as normas de saude. 

Grande parte das agroindustrias ainda mantem uma situagao de 

"clandestinidade", isto e, nao possuem registros comerciais e nem licenciamento nos 

sistemas de inspegao dos produtos. Essas agroindustrias normalmente contam com 

alguma benevolencia dos poderes publicos para a comercializagao de seus produtos 

nas feiras livres e, na sua maior parte, a comercializagao e feita diretamente aos 

consumidores.(GNOATTO 2000) 

Uma questao adicional pode ser inserida neste trabalho diz respeito 

a certificagao de qualidade. Parte das agroindustrias tern buscado garantir 

certificagao de qualidade e adotam dais caminhos. Urn deles pode ser atraves de 
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empresas especializadas de certificagao de produtos. No Sudoeste, como em todo o 

sui do pafs, atua a Rede ECOVIDA de Certificagao Participativa, que certifica a 

qualidade de produtos agroecologicos e organicos em transigao para a agroecologia. 

Caracterfstica comum encontrada nas agroindustrias e a participagao de seus 

membros na gestao, tanto nas organizadas de forma associativa quanta familiar. 

Prezzotto faz uma analise do processo de gestao de agroindustrias 

destacando a importancia da tomada de decisao dos agricultores. lsto deve ocorrer 

de maneira que todas as pessoas envolvidas sempre tenham acesso a todas as 

informagoes em torno dos temas em pauta. A instalagao de pequenas agroindustrias 

proximas das propriedades dos agricultores associados facilita o desenvolvimento de 

uma gestao transparente e participativa dos proprietarios. Estes assim como outros 

princfpios de cooperagao, como a otimizagao dos investimentos(utilizagao total e 

adequada da estrutura) pode representar uma diminuigao do custo da produgao. A 

gestao das pequenas agroindustrias desenvolvidas pelos agricultores familiares 

associados que sao imprescindfveis para o bam funcionamento de uma organizagao 

e da propria agroindustria (PREZOTTO, 2002). 

lsso pressupoe urn grupo estruturado capaz de processos coletivos 

e que esteja preparado para superagao de momentos de conflito interno e de 

divergencia de concepgoes. No entanto, se esta e a grande vantagem, e tambem urn 

grande limite ao desenvolvimento das atividades da agroindustria. 

A maioria dos autores que analisam o sucesso au fracasso dos 

empreendimentos agroindustriais de pequeno porte assume urn ponto de partida 

economico para seus estudos. No entanto, e fundamental se questionar se essas 

sao realmente as verdadeiras causas do insucesso de algumas agroindustrias. E o 

caso da analise feita par Vieira em relagao a agroindustria, quando retrata o fato de 

as empreendimentos de pequena escala disporem de poucos recursos e as 

gerentes das empresas sao em geral o proprio dono au alguns familiares, sao 

polivalentes, atuando em varias fungoes, exercendo as papeis de vendedores, 

administradores e muitas vezes utilizando a propria mao-de-obra e principalmente 

quando tern que lidar com as conflitos internos de relacionamento das 

agroindustrias . 

. Em decorrencia dessas caracterfsticas, tern se percebido que o 

importante na gestao e que toda tomada de decisao cabe aos agricultores e que 

muitas iniciativas sao favorecidas pelo proprio grupo quando se busca uma maior 
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produtividade ou seja, as atividades de produgao da materia-prima absorvem a mao

de-obra de todos os integrantes de cada famflia, a organizagao e feita 

informalmente. Neste sentido criam-se iniciativas tfpicas de agregagao de valor a 

suas propriedades por isso vern surgindo formas de organizagao ou seja criou-se a 

Associagao das Agroindustrias familiares, onde procura comercializar os produtos de 

forma ordenada, participando nas feiras, comercializando em pontos estrategicos, 

bern como envolvimento nos programas como o compra direta da agricultura familiar 

que tern alavancado a venda de produtos frescos e com qualidade, para que 

principalmente as criangas tenham acesso a produtos e quantidade necessarias a 

sua formagao. 

lnseridos dentro de princfpios diferentes dos empresana1s e 

fundados nos princfpios da economia solidaria, os empreendimentos dependem de 

uma grande maturidade dos grupos para processos coletivos de trabalho e gestao. 

Normalmente os grupos melhor estruturados em suas relagoes coletivas conseguem 

estabelecer uma relagao economica equilibrada, contribuindo de forma decisiva para 

o sucesso do empreendimento. Em grupos menos estruturados, o processo de 

desconfianga normalmente mina as possibilidades de sucesso pelos rachas e 

disputas que ocorrem dentro do grupo. Nos casas mais graves, o sucesso s6 e 

possfvel se uma ou algumas famflias dominam o processo, assumindo a 

coordenagao como se fossem donas do empreendimento, afastando os demais 

s6cios da gestao. Assumem, a partir daf, carater tipicamente empresarial. 

Com os incentivos governamentais de financiamentos, orientagao, 

apoio para a instalagao de agroindustrias, com o objetivo de garantir geragao de 

renda, o processo de formagao e estruturagao coletiva dos grupos tern sido deixada 

de lado ou pouco consideradas na formagao da agroindustria. lsso levou ao 

surgimento de muitos empreendimentos que nao conseguem funcionar e fecham por 

incapacidade do grupo manter urn processo coletivo de gestao. 

Urn dos principais problemas enfrentados pelas pequenas 

agroindustrias familiares e sem duvida a colocagao dos produtos transformados no 

mercado consumidor. Devido a tradigao dos agricultores familiares na produgao de 

graos e de sua comercializagao em locais pr6ximos da area de cultivo, sendo esses 

entregues a cooperativas, cerealistas ou vendidas a outros particulares, com pregos 

formados atraves de commodities agrfcolas ou na base de pregos fixados na regiao. 

Como sao produtos uniformes ha uma certa facilidade de comercializagao. Quando 
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se fala de produtos agrfcolas transformados ha uma grande complexidade nas 

relac;oes de troca, pois de urn lado tem-se urn mercado consumidor exigente quanto 

a qualidade e tambem prec;os acessfveis, bern como, de 6rgaos regulamentadores 

que fiscalizam a qualidade e procedencia dos produtos atraves de licenc;as de 

comercializac;oes tais como: SIM, SIP, certifica~oes essas necessarias para a 

comercializac;ao de produtos alimentares. Do outro lado tem-se urn produtor 

inexperiente nas negocia~oes, fixa~ao de prec;os, cria~ao de marca e embalagem 

bern como na tramitac;ao de processos de certificac;oes sanitarias. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Dada a importancia dos empreendimentos agroindustriais de 

pequeno porte, situados no meio rural, e justificavel pensar e dar credibilidade a 

projetos de desenvolvimento a esse segmento, pela devida importancia social que 

os mesmos apresentam, como fonte geradora de trabalho em uma ambiente cada 

vez menos intensivo de mao-de-obra e como fator de interioriza<;ao. E interessante, 

nesse sentido, que se criem condi<;oes para a constitui<;ao e o fortalecimento das 

agroindustrias familiares de pequeno porte inseridas no meio rural. 

Face ao exposto, este trabalho teve a inten<;ao de verificar a 

importancia do setor de transforma<;ao proximo ao setor produtivo, com o intuito de 

observar as mudan<;as e influencia da agroindustria na vida da comunidade e das 

famflias que se beneficiam diretamente e indiretamente das presta<;Oes de servi<;os. 

Provavelmente, a efetividade destas atividades no meio rural tendem 

a crescer e sem duvida, proporcionar o desenvolvimento sustentavel da agricultura 

concretizando o novo rural brasileiro. 
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