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RESUMO 

 
No ano de 2017 em uma reunião com a Emater e a Secretaria de Desenvolvimento 
Rural do Estado (SDR) discutiu-se a implantação de um programa municipal de 
incentivo para a criação de Agroindústrias na região, propiciando o primeiro passo 
para o desenvolvimento desta ação. O presente trabalho tem por objetivo 
acompanhar a elaboração do programa, o mesmo busca apoiar o crescimento da 
agroindustrialização e comercialização e/ou a legalização de agroindústrias, de 
modo a agregar valor, gerar renda e oportunidades de trabalho. De maneira a incluir 
no mercado comercial de produtos artesanais, sendo os alimentos com cultivo 
caseiro, elaborados por produtores rurais. Um programa de incentivo visando dar 
percalço socioeconômico para a comunidade, juntamente com a formalização e 
implementação destas. Com base na necessidade foram elaborados requisitos de 
inclusão para o Programa em conjunto com a Lei de Incentivo alicerçados em 
estudos sobre as reais condições das comunidades, fomentando a legalidade e 
segurança para as famílias alcançadas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Na região Sul há uma abrangência de campos naturais, férteis para a 

plantação, ou favoráveis para a criação de rebanhos de ovinos e bovinos, razão que 

facilita a expansão de indústrias alimentícias, sendo com pequenas indústrias ou 

grandes companhias.  

 Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo 

(2017), as indústrias de pequeno porte giram em torno de 1.600 (mil e seiscentas) já 

formalizadas pelo Programa de incentivo a agroindústria familiar, Sabor Gaúcho. A 

região de Hulha Negra vizinha ao município de Candiota está com uma crescente 

propagação de Agroindústrias. Esse processo se dá em virtude de um conjunto de 

programas que fomentam a aquisição de produtos da agricultura familiar, como por 

exemplo, Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) o qual estimula a 



 
 

aquisição de 30% da produção de alimentos, assim como, o Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA) o qual tem a finalidade básica de promover o acesso à 

alimentação e incentivar a agricultura familiar através do art. 19 da Lei nº 10.696, de 

02 de julho de 2003. 

 O aumento da demanda de alimentos a níveis institucionais é fator propulsor 

para a criação e legalização de pequenas agroindústrias. Estas são coordenadas em 

sua maioria por produtores rurais, diversas vezes sem instruções básicas 

administrativas e gerenciais, em razão do difícil acesso a educação, sendo 

necessário um amparo para a inicialização do processo, até a efetivação final. Os 

programas de apoio como, por exemplo, o Sabor Gaúcho, tem o intuito de fornecer 

suporte, servindo de alicerce para a agregação de renda e também influenciando no 

desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais.  

 O Programa Sabor Gaúcho demonstra-se de grande importância, pois esta 

fundamentado em padrões legais e de selo para identificação consequentemente 

favorecendo o marketing, fatores esses preponderantes para as agroindústrias 

realizarem suas atividades dentro dos parâmetros exigidos e elencando suas 

potencialidades. Assim, possibilitando uma qualidade nos produtos, estruturas e 

processos.    

 Embasado na necessidade de aprimorar as agroindústrias do município de 

Candiota e fornecer auxilio para as famílias de comunidades rurais foi construído o 

Programa Municipal de Agroindústrias de Candiota (PMAC) o qual busca apoiar o 

desenvolvimento da agroindustrialização e comercialização e/ou a legalização de 

agroindústrias, de modo a agregar valor, gerar renda e oportunidades de trabalho, 

com isto melhorar a qualidade de vida da comunidade local. 

 

2 METODOLOGIA (MATERIAL E MÉTODOS) 

  

 A pesquisa realizada caracteriza-se como qualitativa, de cunho exploratório e 

descritivo.  

 Foram feitas pesquisas de dados do município, sobre informações que se 

assemelhassem a situação local para dar-se início a elaboração do Programa e 

extrair dados específicos e importantes para posterior elaboração de requisitos 

técnicos. 



 
 

 A fundamentação teórica, que orientou a investigação, resultou de consultas a 

livros, trabalhos acadêmicos e, como o recurso da internet, acesso a artigos e 

regulamentos legais. 

 Houve também a visita técnica em uma Agroindústria de panificados que está 

em processo de abertura, tendo sua estrutura já finalizada, porém ainda estão sendo 

realizados cursos preparatórios, e encaminhamentos burocráticos. 

 Após pesquisas em dados, artigos, visita técnica e debate, foram elaborados 

alguns incentivos, similarmente a o Projeto de Lei de desenvolvimento as 

Agroindústrias Familiares no Município Candiota, visando dados a fim de beneficiar 

o produtor para que futuramente, hajam resultados socioeconômicos no Município. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pesquisa histórica realizada no Munícipio proporcionou uma visão sistêmica 

de fatores importantes para o diagnóstico da potencialidade das agroindústrias no 

município. 

 Esses aspectos podem ser exemplificados pela alta densidade demográfica na 

área rural em especial na área de assentamento, 692 (seiscentos e noventa e dois), 

paralelo ao aspecto populacional temos indicadores de produtividade significativos 

nos mais diversos setores produtivos, passando desde pecuária até sistemas de 

produção de sementes de oleícolas. Ainda foram elencados dados importantes que 

serviram de parâmetros para a elaboração das propostas e objetos do (PMAC) como 

dados da situação socioeconômica, escolaridade entre outros, baseado nestes 

fatores foi possível elaborar os Incentivos de inserção no Programa. 

 Para facilitar a criação de agroindústrias locais foi proposto a criação de 

incentivos como, por exemplo oferecer assistência e acompanhamento técnico nas 

diferentes etapas do processo de produção, industrialização e comercialização, 

prestar apoio adequado a fim de facilitar a implantação e legalização das 

agroindústrias, apoiar e promover cursos de capacitação técnica, prestar apoio na 

elaboração de projetos e orientação na busca de canais de crédito e divulgar o 

programa junto a possíveis canais de comercialização da produção das 

agroindústrias. Cabe salientar que paralelamente ao PMAC houve uma proposição 

de criação de uma ferramenta que fomentasse os empreendedores no município e 

consequentemente a agroindústria familiar, assim foi elaborada a lei municipal nº. 



 
 

1844, de 29 de dezembro de 2017, a qual dispõe sobre a instituição do Fundo 

Municipal de Desenvolvimento de Candiota que visa disponibilizar recursos para 

incentivo do empreendedorismo local. 

 

4 CONCLUSÃO 

 Não foi possível a obtenção de dados de confirmação sobre os benefícios da 

implementação do Programa, pois o mesmo não foi instituído legalmente. 

  Entretanto, pode-se compreender a importância da inserção da Agroindústria 

Familiar Rural no mercado de trabalho, tendo relevância para o Produtor e para o 

Município de Candiota, que conta com cerca uma alta densidade rural. Com 

intenção de prosperidade o Programa pretende acompanhar o máximo possível de 

interessados, fazendo com que desde forma, aconteça um desenvolvimento 

endógeno e beneficiando os mercados e comunidade com alimentos de qualidade, e 

principalmente produtos de qualidade. 

 O Programa propõem um investimento no produtor seja no aspecto qualificativo 

ou mesmo social, ele visa um equilíbrio dos aspectos sociais econômicos e 

ambientais para que no final o resultado seja e esteja na mesa do consumidor 

através dos produtos de qualidade oriundo da região. 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

CANAL RURAL. Regularização de agroindústrias familiares fica mais simples a partir 
do ano que vem. Disponível em: 
<http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/regularizacao-agroindustrias-
familiares-fica-mais-simples-partir-ano-que-vem-26206>. Acesso em: 01/08/2017. 
 
EMATER/MG. Legislação Sanitária aplicada à agroindústria de alimentos. Disponível 
em: 
<http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/livrariavirtual/olegisla%C3%A7%C
3%A3osanit%C3%A1riaagroindustriaalimentos.pdf>. Acesso em: 10/09/2017 
 
EMATER/RS. Agroindústria Familiar. Disponível em: 
<http://www.emater.tche.br/site/area-tecnica/agregacao-de-valor/agroindustria-
familiar.php#.Wdl3jVtSzIU>. Acesso em: 01/08/2017 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA - RS. Município debate implantação de 
Programa para Agroindústria Familiar. Disponível em: 

http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/regularizacao-agroindustrias-familiares-fica-mais-simples-partir-ano-que-vem-26206
http://www.canalrural.com.br/noticias/agricultura/regularizacao-agroindustrias-familiares-fica-mais-simples-partir-ano-que-vem-26206
http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/livrariavirtual/olegisla%C3%A7%C3%A3osanit%C3%A1riaagroindustriaalimentos.pdf
http://www.emater.mg.gov.br/doc/intranet/upload/livrariavirtual/olegisla%C3%A7%C3%A3osanit%C3%A1riaagroindustriaalimentos.pdf
http://www.emater.tche.br/site/area-tecnica/agregacao-de-valor/agroindustria-familiar.php#.Wdl3jVtSzIU
http://www.emater.tche.br/site/area-tecnica/agregacao-de-valor/agroindustria-familiar.php#.Wdl3jVtSzIU


 
 

<http://site.candiota.rs.gov.br/municipio-debate-implantacao-de-programa-para-
agroindustria-familiar/>. Acesso em: 17/11/2017. 
 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Programa Estadual 
de Agroindústria Familiar (Peaf). Disponível em: <http://www.sdr.rs.gov.br/programa-
estadual-de-agricultura-familiar>. Acesso em 14/10/2017. 
 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo. Selo Sabor Gaúcho. 
Disponível em: <http://www.sdr.rs.gov.br/upload/arquivos/201706/30115126-miv-
selo-sabor-gaucho.pdf>. Acesso em 14/10/2017. 
 
Secretaria Municipal da Agropecuária e Agricultura Familiar, Escritório Municipal da 
EMATER/RS, PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, 2017. 
 
SGARBI, Jaqueline; CRUZ, Fabiana Thomé da; PREZOTTO, Leomar 
Luiz; KROLOW, Ana Cristina. Agroindústria familiar rural: contribuições para o 
desenvolvimento agroecológico. 2007. Disponível em: 
<http://www.capa.org.br/uploads/pdf/Agroindustria_Familiar_Rural.pdf,>. Acesso em: 
19/11/2017 
 

http://site.candiota.rs.gov.br/municipio-debate-implantacao-de-programa-para-agroindustria-familiar/
http://site.candiota.rs.gov.br/municipio-debate-implantacao-de-programa-para-agroindustria-familiar/
http://www.sdr.rs.gov.br/programa-estadual-de-agricultura-familiar
http://www.sdr.rs.gov.br/programa-estadual-de-agricultura-familiar
http://www.sdr.rs.gov.br/upload/arquivos/201706/30115126-miv-selo-sabor-gaucho.pdf
http://www.sdr.rs.gov.br/upload/arquivos/201706/30115126-miv-selo-sabor-gaucho.pdf
http://www.capa.org.br/uploads/pdf/Agroindustria_Familiar_Rural.pdf

