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BERTOL, Rodrigo. A CONFIGURAÇÃO HISTÓRICO-ATUAL DAS 
AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E SUA CONTRIBUIÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PATO BRANCO, PARANÁ. 2019. 156f 
Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, da 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco. 
 
O presente trabalho se pauta na necessidade de descrever a importância das 
agroindústrias familiares no processo de desenvolvimento rural do município de Pato 
Branco. Para isso, realizou-se uma análise da historicidade da colonização do 
município, de forma a apontar o processo evolutivo em que o agricultor familiar 
perpassa com a imposição do tempo e da modernidade à característica de agro 
idealizador familiar. Assim, esse trabalho tem por objetivo identificar as agroindústrias 
antecessoras e as atuais, através de uma pesquisa qualitativa nos livros e 
compêndios, além de entrevistas abertas com políticos, técnicos e agricultores 
formadores da historicidade municipal. Numa segunda etapa, procura-se delimitar no 
mapa, as 45 agroindústrias presentes na atualidade e suas cadeias produtivas, nas 
quais se concentra a pesquisa com dados existentes na Vigilância de Saúde do 
Município, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e nas entrevistas 
realizadas com os gestores dessas unidades. Situação que possibilitou uma avaliação 
local e interpretação mais aprofundada das agroindústrias servindo como indicadores 
de saúde e sustentabilidade na comparativa de relatórios de boas práticas de 
fabricação pré-existentes no referido setor da Saúde. A pesquisa qualitativa se 
concentrou na interpretação e cruzamento desses dados o que possibilitou a 
construção de mapas socioeconômicos e a demarcação dos principais canais de 
comercialização do município, carreando consigo todo o processo econômico, social, 
ambiental e de saúde presente na formatação da agricultura e das agroindústrias 
familiares de Pato Branco. A proposta da pesquisa, além do conceito histórico, foi em 
busca da origem, faixa etária, grau de educação e sucessão familiar dos atuais atores, 
suas formas de produção e cadeias alimentares na relação com os diferentes canais 
de comercialização entre eles, a feira (mercado do produtor), merenda escolar 
(Programa de Aquisição de Alimentos e Programa Nacional de Alimentação Escolar) 
e mercados do município e região, conseguindo mapear todos os caminhos 
econômicos do rural de Pato Branco. Em síntese, essa pesquisa propicia inúmeras 
reflexões sobre a formação e configuração da agricultura familiar e suas transposições 
para agroindústrias familiares. Possibilita a relação destas com as políticas públicas 
do meio agrícola, de saúde e ambiente sendo elementar na formatação do 
desenvolvimento sustentável de Pato Branco. 
 
Palavras-chave: Agroindústria Familiar, Vigilância Sanitária, Cadeias Produtivas, 
Canais de comercialização, Indicadores, Pato Branco. 
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BERTOL, Rodrigo. THE CURRENT HISTORIC CONFIGURATION OF FAMILY 
FARMERS AND THEIR CONTRIBUTION IN RURAL DEVELOPMENT OF PATO 
BRANCO, PARANÁ. 2019. 156f Dissertation - Postgraduate Program in Regional 
Development, Federal Technological University of Paraná, Pato Branco. 
 

The present study is based on the need to describe the importance of family 
agroindustry in the process of rural development in the municipality of Pato Branco. 
For this, we carried out an analysis of the historicity of the colonization of the 
municipality, in order to pinpoint the evolutionary process in which the family farmer 
permeates with the imposition of time and modernity to the characteristic of agro 
conceiver family. Thus, the objective of this study was to identify the agroindustry 
predecessors and current, through a qualitative research in books and textbooks, as 
well o open interviews with politicians, technicians and farmers trainers of historicity 
hall. In a second stage, it seeks to delimit the map the agroindustry 45 present today 
and their productive chains that focuses the research with existing data in health 
surveillance of the municipality, in the Brazilian Institute of Geography and Statistics 
and in interviews with the managers of these units. A situation that enabled a site 
assessment and interpretation further analysis of the agroindustry as indicators of 
health and sustainability in the comparative reports of good manufacturing practices 
and pre-existing in the health sector. The qualitative research focused on interpretation 
and intersection of these data that allowed the construction of socioeconomic maps 
and the demarcation of the main marketing channels of the municipality, carrying with 
him the entire process, economic, social, environmental and health present in the 
formatting of the family agroindustry of Pato Branco. The proposal of the research 
beyond the historic concept was in search of the origin, age, level of education and 
family succession of current actors, their forms of production and food chains in relation 
with the different marketing channels between them, the fair market (the producer), 
school meals (Food Acquisition Program and National School Feeding Program) and 
markets of the municipality and the region, managing to map all the economic paths of 
rural de Pato Branco. In summary, this research provides numerous reflections on the 
formation and configuration of family agroindustry transpositions to their relatives. 
Enables the relationship with the public policies of the agricultural, health and the 
environment being fundamental to the formatting of the sustainable development of 
Pato Branco. 
 
Keywords: Agroindustry Family, Health Surveillance, Productive Chains, Marketing 
Channels, Indicators, Pato Branco. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa insere-se no Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional (PPGDR), na linha de pesquisa Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. O foco principal é priorizar as discussões sobre o espaço ocupado 

pela agricultura familiar no processo de desenvolvimento rural e a contribuição desta 

para a emancipação das agroindústrias familiares na busca da consolidação do 

desenvolvimento sustentável através da historicidade das famílias pioneiras e suas 

relações com a sociedade e natureza.  

 Atualmente, torna-se necessária a discussão sobre o reconhecimento do 

papel da agricultura familiar na produção e na promoção da segurança alimentar e 

nutricional brasileira. Aliado a esse contexto existe a necessidade de gerar o debate 

sobre a ampliação do acesso a uma alimentação saudável e de qualidade, bem como 

a articulação de políticas públicas nessa ótica.  

 Os alimentos são fundamentais para a sobrevivência humana, mas também, 

representam as características de uma nação, estado ou região, atreladas ao 

comportamento social, costumes e hábitos de uma sociedade. Nesse sentido, a 

condição alimentar assume um papel social relevante frente a partilha das conquistas 

e frustrações de um povo, servindo como base para a formação da historicidade. 

 Para Benito (2008), a alimentação tem sido objeto de estudos e pesquisas 

pela diversidade de heranças criadas ao longo das civilizações. Assim, o interesse 

pela temática da alimentação torna-se um direito social interdisciplinar, perpassando 

por diversos campos das ciências, tais como: os ramos da medicina, da nutrição, da 

antropologia, da cultura, dos sistemas rurais e agroalimentares.  

 Seguindo essa premissa aliada ao desenvolvimento pessoal do pesquisador 

em deixar uma pequena parcela de participação ativa no processo de 

desenvolvimento da alimentação na região, primeiramente por ser filho desta terra e 

descendente de famílias pioneiras do município de Pato Branco, as quais chegaram 

em meados de 1940, oriundas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que além dos 

filhos, trouxeram consigo a cultura e conhecimentos absorvidos e impregnados em 

seu DNA.  

 A profissão de Médico Veterinário tem por vocação oportunizar uma 

abordagem profissional com especificidade intrínseca conectando os animais ao ser 

humano e suas relações com os ambientes, com as zoonoses e com a saúde do todo. 
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Além disso, possibilita uma visão sistêmica, principalmente no processo de avaliação 

do risco e da prevenção a possíveis danos ao meio e à saúde humana.  

 Foi durante a década de 1990, período de valoração da interdependência 

entre as profissões agrárias, em que a implantação de políticas agrícolas destinou a 

demanda por profissionais de extensão, e estímulo à produção tanto agrícola como 

animal. Com foco na expansão plena e no lançamento de programas de base 

estrutural e apoio da Assistência Técnica Rural (ATER), surgem paralelamente com a 

mesma demanda os setores de regulação e novas formas de abordagens para 

intermediar os meios de produção e estímulo ao controle do Estado, diante dos riscos 

alimentares proporcionados pelo desconhecimento e exposição dos alimentos ao 

consumo. 

 Em razão dessas novas políticas, compreendidas como estímulos à produção 

agrícola, no período de 1994, através da municipalização das Vigilâncias Sanitárias, 

coube a elas absorverem a responsabilidade de controle da inspeção de saúde, com 

avaliação dos alimentos elaborados a nível municipal e das inspeções de abates 

animais ocorridos nos abatedouros e frigoríficos credenciados ao Serviço de Inspeção 

de Abate do Paraná (SIP). Em 1997 já se tornara presente os programas no Estado 

como: Paraná 12 meses, Fábrica do agricultor e outros mais que através da influência 

desses programas de fomento a agroindústria familiar na região do Sudoeste criou-se 

o Pacto Nova Itália, união intermunicipal com viés de fomentar o associativismo e 

cooperativismo na intenção de produzir, elaborar e comercializar alimentos oriundos 

da base da agricultura familiar regional. 

 Nesse mesmo período as prefeituras municipais estavam e ainda continuam 

carentes de mão de obra especializada, tanto na agricultura para o fomento, quanto 

para a saúde como órgão regulador e fiscalizador baseado no princípio da prevenção. 

Foi com base nesse fator que o pesquisador ingressou no setor de Vigilância Sanitária 

para responder como Médico Veterinário responsável pela Inspeção de abate dos 

frigoríficos presentes no Município de Pato Branco, o qual junto com demais órgãos 

responde pela segurança alimentar dos alimentos produzidos e comercializados no 

município. A municipalidade organiza o setor de Vigilância Sanitária com profissionais 

aptos a realizarem inspeções.  

 Após diversos trabalhos em equipe e estudos direcionados nessa área, tanto 

de âmbito municipal, regional e estadual, foram elaborados inúmeros projetos de 

políticas de saúde pública. Entre esses a regulamentação e legislação do SIM (Serviço 
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de Inspeção Municipal), o projeto da feira e mercado do produtor rural do município e 

com eles a necessidade de implantar o programa de agroindustrialização familiar que 

se tornou referência na saúde do estado do Paraná e base de apoio para a descrição 

da resolução 004/2017 da Secretaria de Saúde do Estado, tornando-se inédita e 

exclusiva para a agricultura familiar do país. 

 Atualmente, o município de Pato Branco faz parte do seleto grupo de estudos 

de políticas e programas de saúde preventiva do Estado do Paraná, entre esses o 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos na Merenda Escolar (PARA - 

Alimentação Escolar) e o Programa de Análises de Resíduos de Drogas e 

Medicamentos Veterinários (PAMVET) programas esses que veem discutindo e 

coletando dados para desenvolvimento de ações que impactam diretamente em 

fatores preventivos e determinantes do ponto de vista econômico, ambiental, social e 

de saúde da população. 

 Entretanto, o homem não deixa de existir e fazer parte da interferência do 

meio, a qual sofre influência constante pela evolução e modernização da sociedade. 

Segundo Sosinski Junior (2011), foi nesse espaço de tempo que ocorreu a ampliação 

da integração urbano-industrial na agricultura, fator que forçou a transferência de 

renda e do trabalho no campo para as cidades colaborando para a ampliação 

desenvolvimentista dos centros urbanos. 

 Em meados da década de 1980 com o crescimento da produção de soja no 

Brasil, evidenciou-se um aumentou no fomento da agricultura de larga escala voltada 

à exportação e a competitividade nos mercados. Medidas como essas proporcionaram 

ao Brasil uma vantagem competitiva diante da economia alimentar internacional 

tecnicamente evolutiva, e cada vez mais aberta, a um custo relativamente alto para 

as pequenas propriedades e trabalhadores rurais oriundos da transformação 

capitalista da economia agroalimentar de escala (FRIEDMANN, 1995, p. 46).  

 Neste viés, o capitalismo e a agroindustrialização contribuem para as novas 

formas de relação e de produção da sociedade moderna, substituindo e reduzindo a 

diversidade alimentar, formando uma nova identidade cultural e social, suscitando um 

possível comprometimento com o meio ambiente. Assim, por mais avassaladora que 

seja a metodologia moderna percebe-se que existe a presença de uma dualidade, que 

pode contemplar por um viés a intenção de grandes produtores e de impérios do 

agronegócio centrados na corrida desenvolvimentista e na produção de commodities. 

E, por outro viés, incide e persiste a agricultura familiar de subsistência com sua 
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produção semi-artesanal e diversificada, levando consigo as características regionais 

de suas origens. 

 Em relação ao papel da agricultura familiar e a sua importância na questão 

alimentar, recorre-se a Schneider (2006, p. 9) quando afirma que a noção de 

agricultura familiar se solidificou no Brasil a partir da década de 1990. Condição esta 

atribuída ao desenvolvimento de dois fatores fundamentais: primeiro, as mobilizações 

sindicais e, segundo, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Com este último, foram sequenciais as políticas 

sociais através do Programa Mais Alimentos, como incentivos para o agricultor familiar 

investir na propriedade e na produção, buscando facilitar a comercialização de seus 

produtos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), e do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que levam esses alimentos à mesa das 

escolas e comunidades. 

 Na atualidade, não se pode pensar em agricultura familiar, sem a agregação 

de valor e sucessão familiar que também é uma necessidade intrínseca, manifestada 

tanto pelos agricultores por meio de suas iniciativas, como extrínseca, discutida pelos 

agentes de desenvolvimento e pelas próprias políticas públicas.  

 Para tanto, a transformação dos alimentos torna-se uma das principais 

estratégias utilizadas pelos agricultores familiares na agregação de valores e também 

na necessidade de ampliação da renda e diversificação da propriedade, tornando-se 

necessário a agroindustrialização dos produtos produzidos.  

 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008, p. 38) caracteriza 

as agroindústrias rurais como: 

 

[...] atividades de transformação e beneficiamento de produtos agropecuários 
de origem animal ou vegetal, que foram realizadas em instalações próprias, 
comunitárias ou de terceiros, a partir de matéria-prima produzida no próprio 
estabelecimento agropecuário ou adquirida de outros produtores, desde que 
a destinação final do produto tivesse sido dada pelo produtor.  

 

 Para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2017, p. 

10), uma agroindústria rural seria “uma infraestrutura com função específica de 

beneficiamento e processamento de produtos agropecuários de origem vegetal e 

animal, oriundos da propriedade familiar”. Entretanto, o processo de uma agroindústria 

exige dos agricultores adequações sanitárias e normativas para que possam 

comercializar seus produtos de forma legal, e em vários espaços de venda.  
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 Para Germano (2003), são importantes as ações das políticas públicas que 

objetivam dirimir os riscos de transmissão de doenças que possam ocorrer em virtude 

do consumo de produtos alimentícios com precária qualidade higiênico-sanitária. Por 

isso, torna-se necessário que o produtor se abstenha da clandestinidade e transcenda 

na margem da legalidade, no qual contribui, em tese, para o princípio da precaução 

dos possíveis riscos decorrentes da produção. 

 Nesse sentido, a presente pesquisa embasa-se no contexto histórico da 

formação das agroindústrias familiares do município de Pato Branco, Paraná, 

abordando os elementos formadores do desenvolvimento rural do município, bem 

como os elementos pautados no risco e na sustentabilidade da produção alimentar.  

 Para tanto, torna-se necessário apresentar as limitações e as possibilidades 

encontradas pelos agricultores familiares no processo de legalização das 

agroindústrias, as quais sofrem a necessidade de adaptações e exigências 

regulamentadoras para obtenção de um espaço “box”, no atual Mercado do Produtor 

e nos demais canais de comercialização regional.   

 Logo, o objetivo geral delineou-se em analisar o papel das agroindústrias 

familiares no desenvolvimento rural de Pato Branco, Paraná. A partir deste, foram 

traçados quatro objetivos específicos de forma a cercar o objeto de estudo: 1º) 

Analisar o processo de formação histórica e cultural da agroindústria familiar do 

município de Pato Branco/PR; 2º) Identificar as cadeias produtivas e os canais de 

comercialização das agroindústrias familiares do município de Pato Branco; 3º) 

Construir mapeamentos socioeconômicos das agroindústrias familiares do município 

de Pato Branco e 4º) Interpretar dados coletados por meio de indicadores de 

conformidade e não conformidade no que se refere às boas práticas de fabricação e 

às normativas sanitárias e sustentabilidade das agroindústrias.  

 Através da análise das questões que sustentam a problemática de pesquisa 

desta dissertação destaca-se a relevância da mesma para a sociedade, uma vez que 

por meio dos resultados obtidos podem-se promover melhorias na qualidade de 

trabalho dos agricultores familiares. 

 Naturalmente, os agricultores familiares se apresentam com características 

restritas e inclusivas, pouco participativas no processo de desenvolvimento social 

ocorrido por meio das redes de conexões, as quais necessitam de elos formados por 

diversos atores envolvidos para sua formação e na formatação da rede do 

desenvolvimento rural. Com o passar do tempo, a cidade de Pato Branco enlaçou-os 
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através de seus nós, e essa rede acabou por valorizar a cultura local, e no conceito 

histórico do desenvolvimento regional que contemplou distintos ambientes, espaços, 

elementos, erudições e economias ao redor das múltiplas famílias envolvidas no 

trabalho constante da luta pela sobrevivência e os coadjuvantes utilizados para inseri-

los nesse processo.  

 Neste viés, a intenção dessa pesquisa tende a contemplar o reconhecimento 

dessas agroindústrias familiares e pontuar a possibilidade da utilização dos alimentos 

produzidos por elas e a parcela de reconhecimento e contribuição que transmitem 

para atualidade. Assim, ressalta-se o grau de relevância enquanto atividade 

econômica, reconhecendo a grande importância social, em virtude da diversidade 

ambiental e cultural dos atores envolvidos nas atividades da agricultura familiar. Por 

fim, desenvolve-se uma análise que evidencia a importância dessas agroindústrias 

familiares na formação do rural, visto que colocam à disposição dos consumidores 

produtos artesanais ofertados, de maneira que promovam uma alimentação saudável. 

 Para isso, organizou-se essa dissertação em cinco capítulos que buscam 

discorrer sobre os assuntos teórico-metodológicos da pesquisa abordada. O capítulo 

1 apresenta a abordagem ao tema da investigação, a problemática do estudo e seu 

objeto, formulando o questionamento e elaboração dos objetivos para a realização da 

pesquisa. No capítulo 2 é apresentada a fundamentação teórica com realização da 

pesquisa descritiva sobre os assuntos relacionados ao tema e à problemática, tendo 

como fonte de consulta livros, artigos, legislações e publicações pertinentes. O 

capítulo 3 mostra o encaminhamento metodológico, quanto aos métodos de 

investigação e a construção da pesquisa científica, os procedimentos para a coleta de 

dados, e as técnicas estatísticas empregadas nas classificações e mapeamentos. 

Para o capítulo 4 o conteúdo é sobre os resultados da pesquisa de campo, das 

análises e das possibilidades e desafios das agroindústrias familiares frente à 

sociedade atual. Por fim, são elaboradas as considerações finais sobre o referido 

estudo. 

 

 

2 A AGRICULTURA FAMILIAR E O PROCESSO DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO 

NO BRASIL 
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 A agricultura familiar e o processo de agroindustrialização no Brasil são temas 

intrinsecamente associados, de forma que ambos contribuem para o desenvolvimento 

rural. Dessa maneira, em um primeiro momento discute-se as abordagens teóricas 

sobre a Agricultura Familiar que perpassam pela caracterização de sua origem nos 

primórdios da humanidade, suas metamorfoses sofridas com o tempo, e a interação 

da modernidade na sua configuração atual. Em um segundo momento, integra-se as 

discussões teóricas sobre a Agroindústria Familiar e sua participação no 

desenvolvimento rural, o qual se insere no decorrer das discussões conceituais e na 

estruturação dos exemplos abordados nos itens decorrentes.   

 

2.1 A AGRICULTURA E A AGROINDÚSTRIA FAMILIAR: BASES CONCEITUAIS 

 

Através da agricultura o ser humano obteve uma significativa melhora na sua 

qualidade de vida, pois esse advento possibilitou a reserva de alimentos, a 

planificação dos plantios e das colheitas, e a supressão dos possíveis contratempos 

facilitou a viabilização da vida humana na terra. O ser humano deixou de caçar e 

migrar tornando-se agricultor. De nômade, a partir da atividade agrícola fixou 

residência, difundindo-se mundo afora, transformando os ambientes, tornando-se 

responsável pelas mudanças da sociedade, do ecossistema e do planeta.  

Mesmo com a fartura alimentar e com a permanência local ocorreram 

transformações sociais e territoriais, religiosas, políticas e de meios de domínio do 

homem sobre o todo. Schneider (2006, p. 9) destaca que, no Brasil, a noção de 

agricultura familiar se solidificou durante inúmeras discussões e mobilizações 

sindicais, e da criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) na década de 1990. Neste período foram criadas as políticas 

fortalecedoras do desenvolvimento sociológico através de estudos, interligando as 

dimensões do trabalho, da gestão da propriedade familiar, da agroecologia e da 

aquisição de alimentos de base da agricultura familiar.  

 Na agricultura familiar é importante salientar que a agregação de valor 

também é uma necessidade manifestada, tanto pelos agricultores por meio de suas 

iniciativas, como pelos agentes de desenvolvimento e pelas próprias políticas 

públicas. O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (BRASIL, 1996) é um 

exemplo que se tornou o elo precursor para o desenvolvimento e caracterização da 

política agrícola nacional, e a base da consolidação na agricultura familiar do país. 
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 O termo agricultura familiar não é novo, mas recentemente voltou com força 

e ênfase nas discussões realizadas pelos meios acadêmicos e nas políticas de 

governo. A Lei Federal nº 11.326 de 24 de julho de 2006 explicita as definições de 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais em seu artigo 3º: 

 

Art. 3º: Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 
empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a 
qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize 
predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; III - tenha renda 
familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento; IV - dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família (BRASIL, 2006, p. 1). 

 

 Ainda, em seu artigo 5º, essa Lei clarifica a Política Nacional da Agricultura 

Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais evidenciando a responsabilidade de 

promover o planejamento e a execução das ações, visando à compatibilização da 

agroindustrialização com a atual conceituação de agricultura familiar, a qual se tornou 

objeto para as políticas públicas dos últimos anos impondo-lhe a responsabilidade de 

fornecer um alimento saudável e de qualidade para a sociedade. 

 O censo agropecuário realizado no Brasil, em 2006, mostra que 

aproximadamente 85% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros são 

considerados de natureza familiar, estando concentrados em apenas 24% da área 

agrícola total do Brasil, e mesmo assim são responsáveis por 38% do valor da 

produção agrícola brasileira, números que pouco variam em relação ao censo de 

2017. 

 Para tanto, o uso da concepção de agricultura familiar que, com o passar do 

tempo foi ignorado, serve como reflexão no sentido histórico e antropológico, no qual 

essa unidade de reprodução social ainda é regulada pelos valores e tradições 

culturais. Ela ainda não se limita a simplesmente reproduzir, mas também em dar 

conta das novas necessidades e novos desafios, os quais são gerados e estão 

permeados continuamente pelas transformações econômicas e sociais modernas. 

 Quando referido às transformações sofridas pela carga do tempo e da 

imposição das características modernas, a agricultura de forma geral não se ausentou 

dessas inovações tecnológicas. Mais precisamente, a partir da década de 1960 diante, 

o advento da denominada revolução verde, no qual a agricultura sofreu seu maior 

impacto com o aumento significativo na produtividade. Ocorreu consequentemente 
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também uma redução do trabalho agrícola e, paralelamente, existiu uma introdução 

de tecnologias voltadas à intensificação da produção à demanda de escala, gerando 

estímulos à mercantilização agrícola, e formando um novo modelo empresarial de 

produção agropecuária.  

 O agronegócio1 através da mercantilização está embasado na linha de 

commodities, o qual é o mercado quem define o valor pago ao produto, esquecendo-

se do fator prioritário que é a maneira de produção do alimento, pouco ou 

desvalorizando a agricultura familiar que responde pela produção dos alimentos que 

encontramos diariamente no prato do povo brasileiro (COSTA, 2017). Com esta 

perspectiva: 

 
[...] o agronegócio como modelo de desenvolvimento tem sido considerado 
como símbolo da modernidade no campo, no entanto produz a exclusão 
social e expropriação dos povos do campo decorrente da concentração de 
terra e de renda (COSTA, 2017, p. 10). 

 

Em outra interpretação, ao mesmo tempo em que os empresários do 

agronegócio concentram renda e riqueza, como resultado do lucro, os agricultores 

familiares mantêm a racionalidade, em equilíbrio com a natureza e com a reprodução 

social e desenvolvimento de suas famílias (COSTA, 2017). 

 Inerente ao agronegócio, portanto se encontram os complexos 

agroindustriais2 e os sistemas de integração3.  

                                                           
1 Entender o que é o agronegócio implica em partir da definição clássica, de muito conhecida, da divisão 
da economia em três setores: primário, que compreende a agricultura, a pecuária e demais atividades 
extrativistas; secundária, que comporta a indústria e o comércio atacadista; e, terciário, com o varejo e 
os serviços. É evidente que o agronegócio não se encaixa nesta classificação, porque é uma atividade 
que transita pelos três setores, unindo as atividades agrícolas, industriais e de serviços, caracterizando-
se como a denominada rede negocial, porquanto não se limita, de modo específico, à plantação e 
cultivo de commodities agrícolas, ainda que seja esta uma atividade centrada na rede de agronegócios. 
O agronegócio é integrado pela produção e comercialização, de sementes, adubos, demais insumos, 
além da distribuição, armazenamento, logística, transporte, conferência de qualidade e demais 
serviços, assim como o aproveitamento de resíduos de valor econômico. Esta interligação racional de 
todas as atividades econômicas é que compõe o agronegócio e não cada uma delas, em separado 
(COELHO, 2018). 
2 O conceito de complexo agroindustrial (CAI) tem enfoque multissetorial e sistêmico, abrange as 
relações comerciais e tecnológicas que caracterizam a independência entre os segmentos 
agropecuário, industrial e de serviços. Instituições de CAI são caracterizadas em três grandes 
categorias: agentes operacionais, na qualidade de fazendeiros, processadores e distribuidores; aqueles 
que transmitem energia ao sistema: empresas de insumos e demais fatores de produção, agentes 
financeiros e centros de pesquisa; por fim, os mecanismos coordenadores, como o governo, mercados 
futuros, sindicatos, associações, responsáveis pela integração das diferentes seções envolvidas 
(PEIXOTO, 1998). 
3 “O conceito de integração é um conceito bastante genérico, podendo ser caracterizado como a 
combinação de processos dentro das fronteiras de uma mesma empresa, ou seja, sob um mesmo 
comando decisório (seja um indivíduo, empresa, conglomerado, instituição ou outra forma), e 
envolvendo a propriedade total dos ativos. É chamada de integração vertical quando esses processos 
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 Quando Sachs (2001) relata que é importante a distinção do agricultor familiar 

e que as políticas públicas sejam embasadas na sustentabilidade, define-se pela 

busca da comercialização e estímulo de mercado para a exequibilidade social e 

econômica para esses produtores. Ao mesmo tempo Maluf (2004) justifica a 

necessidade de alternativas para que se busque a inserção da agricultura familiar nos 

mercados através de estratégias de construção com agentes econômicos de pequeno 

porte e assim as agroindústrias familiares tornam-se as melhores formas de 

agregação de renda e difusão cultural e produtiva. 

 Existe então a necessidade de envolvimento social para reduzir o tempo e a 

distância da origem do alimento até a mesa do consumidor. Para tanto, é necessária 

a formação de redes conectoras entre os atores para minimizar e encurtar o processo 

de comercialização, buscando viabilizar um desenvolvimento mais sustentável do 

ponto de vista social e econômico com um alimento saudável e seguro (PEIXOTO, 

1998; BURANELLO, 2014; GONÇALVES, 2019). De fato: 

 
[...] desenvolver capacidades em segurança alimentar e nutricional significa 
contribuir para a realização do direito humano à alimentação e nutrição, ou 
seja, que todos os cidadãos consumam alimentos seguros que satisfaçam 
suas necessidades nutricionais, seus hábitos e práticas alimentares 
culturalmente construídos (MELO, 2018, p. 194). 

 

Seguindo Altafin (2007) na conceituação de agricultura familiar, tendo como 

base o Brasil (2006), consoante à Lei nº 11.326 de 24 de julho, Política Nacional da 

Agricultura Familiar, a respeito das suas diversidades de culturas regionalizadas às 

quais proporcionam enorme riqueza, faz pairar sob a sombra de um guarda-chuva 

repleto de conceitos proporcionados por esses atores (agricultores) que, por sua vez, 

criam suas características absorvidas pelos locais e ambientes que habitam: 

 
[...] tendo em vista as tipificações acadêmicas ou a delimitação legal do 
conceito, constata-se que o uso do termo ‘agricultura familiar’ no Brasil se 
refere a um amplo guarda-chuva conceitual, que abriga distintos tipos e 
situações, não apenas entre as regiões, mas dentro de cada região, de cada 

                                                           
são tecnologicamente distintos (ex: produção, processamento, distribuição, vendas) e integração 
horizontal quando não são distintos tecnologicamente” (BURANELLO, 2014, p.1, grifos no original). O 
sistema de integração é uma das formas de relação entre a agroindústria alimentar e os produtores, 
com reflexo na organização da produção ‘dentro da porteira’. Junto com o estabelecimento de preços, 
são definidos os insumos utilizados, as técnicas adotadas, as épocas de colheita e entrega do produto 
à indústria. Nesse sistema, normalmente, as agroindústrias responsabilizam-se pelo transporte e 
armazenamento do produto da agropecuária.  Administrar o processo de integração, do suprimento de 
matéria-prima à comercialização do produto final, de forma a ganhar mercado e marcar posições 
sólidas, requer que as empresas invistam em atividades que possibilitam a integração vertical e 
horizontal (GONÇALVES, 2019, p. 8).  
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estado, de cada município ou de um território. Conhecer e compreender as 
especificidades de uma dada situação concreta torna-se imprescindível para 
todos os envolvidos em processos de desenvolvimento sustentável. Além de 
bases teóricas sobre características comuns, estratégias globais e princípios 
gerais ao conjunto da produção familiar, é fundamental a valorização do 
conhecimento dos agricultores e a reflexão sobre as particularidades de cada 
local (ALTAFIN, 2007, p. 15).  

 

 As políticas públicas de fomento e apoio são inexpressivas e muito pouco 

eficazes no Brasil, no qual o agricultor familiar ainda continua inferiorizado e excluído 

socialmente. Torna-se necessário então maior investimento no potencial cultural e 

manutenção do espaço, criando alternativas sustentáveis com estímulo no 

desenvolvimento pessoal e familiar, aumentando a gama de diversificação na 

propriedade, ampliação na agregação de valores e geração de renda (ALTAFIN, 

2001). 

 Para tanto, a necessidade de políticas de fomento na agregação de valores, 

gera o estímulo de permanência no campo e na sucessão familiar, fator que se 

viabiliza através de atrativos sociais, financeiros e ambientais, possibilitados por meio 

da comercialização dos produtos elaborados na propriedade e seus excedentes, 

trazendo como principal alternativa a agroindústria que se torna um elo entre campo 

e cidade. Para isso deve haver, sobretudo, como uma proposta de desenvolvimento 

rural ao estímulo do:  

 
[...] associativismo, ao cooperativismo, ao empreendedorismo rural e aos 
processos sociais em geral, de modo a garantir a qualidade de vida e a 
permanência da juventude no campo, com bom nível de satisfação e 
viabilizando a sucessão familiar no meio rural. Assegurar a reinserção 
produtiva dos jovens e das jovens trabalhadores e trabalhadoras assalariados 
e assalariadas rurais, do campo e da pesca, especialmente entre os (as) 
jovens que perderam seus postos de trabalho diante do processo de 
reestruturação produtiva (mecanização e automação), priorizando sua 
inserção na agricultura familiar, por meio de políticas de acesso a terra, ao 
crédito, à assistência técnica e à educação profissional (MINISTÉRIO DE 
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2013, p. 84). 
 

 Ao se discutir desenvolvimento regional e a valorização da territorialização 

tornam-se essenciais relacionar a implantação das agroindústrias como fator gerador 

de empregos e rendas alternativas, além do estímulo à sucessão familiar e a 

manutenção da família na propriedade.   

 Conforme afirmam Oliveira e Lima (2003, p. 31), sobre a regionalidade “[...] 

pensar em desenvolvimento regional é, antes de qualquer coisa, pensar na 

participação da sociedade local no planejamento contínuo da ocupação do espaço e 

na distribuição dos frutos do processo de crescimento”. 
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 Dessa forma, Prezotto (2002, p. 7) caracteriza a conexão entre a 

agroindustrialização e o desenvolvimento rural fundamental para a permanência da 

agricultura familiar e a sustentabilidade no campo: 

 
[...] o rural vem se caracterizando como um espaço de pluriatividade, ligado 
ao turismo e ao lazer, à prestação de serviços, à moradia e à 
agroindustrialização. Isto caracteriza a articulação de uma série de 
atividades, muitas delas tipicamente urbanas, que visam garantir a 
sustentabilidade [...]. No desempenho deste novo papel, a criação de 
pequenas agroindústrias pode ser apontada como uma das alternativas 
econômicas para a permanência da agricultura familiar e para a construção 
de um novo modelo de desenvolvimento sustentável, que pensa o rural como 
um todo e não mais apenas ligado à produção agrícola (PREZOTTO, 2002, 
p. 7).  

 

 A importância da interação social entre os atores que convivem na mesma 

comunidade ou culturalmente semelhantes, fomenta uma força de expressão 

necessária para o desenvolvimento da agricultura familiar, até para que se possam 

manter as características pessoais. Nesse sentido, no próximo item será abordada a 

agroindústria familiar, desde seu processo de constituição até a parcela de 

contribuição no desenvolvimento rural. 

 

2.2 AGROINDÚSTRIA FAMILIAR 

 

 Ao buscar pela conceituação de agroindústria em propriedades de origem 

familiar depara-se com inúmeras definições, formas e nomes, cada qual com sua 

descrição. Gazolla e Schneider (2015, p. 179-80) descrevem que a existência de 

“agroindústrias familiares de pequeno porte como espaços de produção material de 

mercadorias e produtos oriundos da transformação das matérias-primas dos 

agricultores”. Já Mior (2005, p. 10) faz referência à agroindústria familiar rural como 

“uma forma de organização onde a família rural produz, processa e\ou transforma 

parte de sua produção agrícola e\ou pecuária, visando, sobretudo, a produção de valor 

de troca que se realiza na comercialização”.  

 Assim, pode-se compreender que a agroindústria familiar se complementa 

entre as inúmeras atividades de transformação e beneficiamento de alimentos, 

realizada em instalações próprias, comunitárias ou de terceiros, a partir de matéria-

prima produzida no estabelecimento ou adquirida de outros agricultores, e que a 

destinação final desse produto tenha sido realizada pelo agricultor. Com isto, esse 

agricultor torna-se responsável pela produção e o beneficiamento adequado do 
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alimento, estando inserido nos parâmetros pautados pelas regulamentações vigentes 

dos diferentes órgãos (IBGE, 2006, p. 62). 

 Para que o agricultor possa desenvolver e comercializar sua produção, ele 

tem por prerrogativa adaptar-se à regulamentação e certificação, tanto no ambiente 

de manipulação quanto na comercialização dos produtos elaborados. Ao descrever 

sobre as atividades desenvolvidas na agroindústria, depara-se com a preocupação da 

comercialização, pois consiste no fator econômico que se caracteriza num dos 

maiores pilares da sustentabilidade, que delimita os demais: 

 
[...] entende-se agroindústria como uma atividade que permite aumentar e 
reter, nas zonas rurais, o valor agregado da produção através da execução 
de tarefas de pós-produção, como a seleção, lavagem, classificação, 
armazenamento, conservação, transformação, empacotamento, transporte e 
comercialização de produtos agropecuários. A comercialização das 
agroindústrias rurais de agricultores familiares, onde se incluem os 
assentamentos, vem se desenvolvendo de forma ainda empírica e as 
alternativas adotadas por unidades mais inovadoras neste campo são 
estratégias na marcha para superar os múltiplos problemas encontrados na 
venda dos produtos agropecuários (ALMEIDA; BERGAMASCO, 2009, p. 88). 

 

 Para os autores acima as agroindústrias familiares são impulsionadas por 

estruturas hierarquizadas, formadas por redes localizadas com ordenamentos 

próprios e que se utilizam dos recursos da região em diferentes dimensões. Nesse 

sentido, algumas vezes não existe preocupação com o esgotamento desses recursos 

e com a qualidade de suas produções, muitas situações oriundas de desconhecimento 

técnico ou pelo modus operandi utilizado.  

 Maia (2008, p. 7) constatou que a agroindústria familiar tem desempenhado 

um papel único no desenvolvimento regional, consistindo numa atividade que, ao 

mesmo tempo em que serve para gerar a renda, também desempenha o papel de 

mobilizar grande parte dos setores locais.  

 Atrelado a isso, Prezotto (2002, p. 7) remete a agroindústria familiar ou 

pequena agroindústria ao local, em que o alimento traduz uma forma de transmissão 

de cultura a qual a família possa, através do excedente da produção, abastecer o 

mercado: 

 
[...] a pequena agroindústria, nessa perspectiva, se torna uma importante 
alternativa para promover a participação dos agricultores familiares no 
processo produtivo. Para eles, a industrialização dos produtos agropecuários 
não se constitui em uma novidade. Isto já faz parte da sua própria história e 
da sua cultura, tendo como objetivo atender o consumo da família e, em 
menor grau, abastecer o mercado local com o excedente (PREZOTTO, 2002, 
p. 7). 
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 É importante compreender a agroindústria a partir da interação do espaço 

cultural com a possibilidade de comercialização, que produz mais uma alternativa de 

geração de emprego e renda para a família.  Por meio dela, o agricultor familiar pode 

usufruir da garantia de comercializar um alimento responsável pela manutenção de 

um organismo sadio e gerar subsídios para o desenvolvimento e sustento da 

propriedade (PREZOTTO, 2002). 

 A agricultura familiar está presente em um mercado competitivo, fato que 

requer investimentos na diversificação e diferenciação de seus produtos, uma 

condição que remete à agroindústria familiar, considerada uma alternativa para 

incrementar a renda familiar, bem como um meio de utilização dos produtos 

excedentes. O surgimento da agroindústria possibilita o ingresso em novos nichos de 

mercado, em razão da diversidade de produtos que já existem nas propriedades 

familiares, e nos derivados de produtos transformados no interior da propriedade, com 

o uso da mão de obra da família (NICHELE; WAQUIL, 2011). 

 A partir do grau de desenvolvimento absorvido ao longo do tempo e do índice 

de sustentabilidade, gera a demanda de expor o que é realizado na propriedade e, 

consequentemente, por esta necessidade e seguindo a lógica da cadeia produtiva 

alimentar buscam-se formas e alternativas para que esse produto se destaque 

comercialmente em diferentes canais de comercialização. 

 Para Wilkinson (2008) essa diferenciação torna-se natural, todas essas 

mudanças não vieram desacompanhadas, muitas necessidades surgiram a partir 

desses novos processos de comercialização, o que possibilitou a formação das 

grandes indústrias.  

 Essas indústrias são referendadas por Ploeg (2008) como impérios, os quais 

são descritos como mecanismos de controle. Para que se possa entender melhor, 

retoma-se a agricultura e as maneiras de produção, destacando trajetórias 

desenvolvimentistas de três grupos diferentes de agricultores que se inter-relacionam 

com a lógica do mercado. 

 O primeiro grupo é a agricultura camponesa ou atual agricultor familiar 

baseado no sustento do capital ecológico, o qual se nutre e vive do que é produzido e 

comercializa o excedente de forma sustentável, com pouca área de produção. Já o 

segundo grupo, se qualifica pela agricultura empresarial com destaque ao produtor 

regulado pelo capital financeiro e industrial, no qual se pauta o agronegócio e a 
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produção de commodities e grandes áreas agricultáveis. E, o terceiro e último, centra-

se na agricultura capitalista ou corporativista de grande escala, que são as empresas 

que definem o mercado de compra e venda dos produtos.  

 Batalha (2001) já havia definido o agronegócio, como um conjunto de fatores 

que geram riquezas extraídas de recursos naturais e renováveis, composto por três 

fases assim apresentadas: a) antes da porteira, com suporte da pesquisa, 

desenvolvimento, serviços e fornecimento de matéria-prima para a produção agrícola 

comercial; b) dentro da porteira, na qual se encontra a figura do produtor rural, 

empresário ou fazendeiro, que agrega valor ao produto; c) depois da porteira, com 

representação pelas agroindústrias, atravessadores, distribuidores e comércio em 

geral. 

Ainda de acordo com Ploeg (2008), para a agroindústria familiar o mercado 

não se comporta de maneira diferente, sendo definidos apenas dois modelos em que 

os produtores se dividem: o primeiro modelo se relaciona com os circuitos curtos e 

descentralizados, os quais fazem a ligação direta do agricultor com a produção e 

elaboração nas agroindústrias familiares, relacionado com a venda direta nas feiras, 

mercados e merenda escolar. O outro modelo de forma indireta, com a participação 

dos atravessadores que estão centrados e constituídos por grandes empresas de 

processamento e comercialização mundial, modelo este definido como império. 

 São características comuns as dificuldades apresentadas na comercialização 

de alimentos de forma geral, tais como: acesso aos mercados consumidores, 

embalagens inadequadas e a falta de valorização das exigências sanitárias. Esse 

aparato vem influenciando diretamente na produtividade, na qualidade e nos preços 

dos produtos finais. Conforme segue a história, a humanidade se reclassifica, onde a 

busca pela padronização dos produtos exige altos investimentos em maquinários, 

instalações adequadas, mão de obra qualificada, certas acomodações às normas de 

produção, acondicionamento, entre outros (PLOEG, 2008).  

 Pelas características do mercado dadas por imposições tributárias e da carga 

impressa também pela concorrência, esses impérios inviabilizam e conduzem os 

agricultores (em sua maioria na agricultura familiar), e com eles as suas agroindústrias 

familiares à interiorização e muitas vezes à informatização. As responsabilidades que 

a agroindústria familiar carrega não são poucas. Estratégias são necessárias para a 

reprodução da propriedade familiar e também para a busca de alternativas e 

diferenciação na amplificação da renda (PLOEG, 2008).  
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 Para qualquer negócio é exigido o recurso financeiro para o investimento e 

torna-se necessário refletir sobre a busca de alternativas de espaços e ambientes que 

promovam ações e incentivos que estimulem o agricultor a buscar amparo técnico e 

de orientação.  

 Dessa forma, é possível a ampliação das condições de produção e a 

consequente valorização desses procedimentos, os quais podem ser concebidos 

através das agroindústrias familiares, observando as práticas sanitárias adequadas e 

as condições necessárias para que se possa obter um alimento seguro. Além disso, 

possibilita uma melhor qualidade de vida para o agricultor ao agregar valor na sua 

produção devido à matéria-prima de qualidade que abastecerá a agroindústria, tendo 

sua produção realizada de forma artesanal e na propriedade ou sendo adquirida de 

outras agroindústrias familiares (PARANÁ, 2017). 

 Esses produtos elaborados irão embutir em suas características a identidade 

do território de origem, proporcionando uma valorização da região.  Para tanto, faz-se 

necessária à exigência da conscientização da parte produtora, priorizando o padrão 

de produção de qualidade do produto, fator esse que fará conter o reconhecimento 

territorial e, consequentemente, o desenvolvimento desta característica de trabalho 

familiar.  

No aspecto artesanal, colonial ou mesmo na forma orgânica do alimento 

produzido na agroindústria familiar, fica estampada uma característica da região, pois 

nela se identifica uma consciência cultural, respeitando a forma produtiva de fazer. É 

nesta prática que se insere a necessidade de alta verificação dos índices de qualidade, 

garantindo a segurança e a identidade dos produtos.  

 

2.3 A CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA AGROINDUSTRIALIZAÇÃO NO 
BRASIL 

 

 No Brasil atual é comum remeter-se ao passado encontrando situações de 

extrema pobreza no espaço rural. Mesmo com os adventos da modernização e com 

a intervenção global dos grandes complexos agroindustriais, tornam-se necessárias 

avaliações e ações mais enfáticas sobre os espaços rurais e seu desenvolvimento.  

 Para Gonçalves et al. (2018, p. 9): 

 
[...] os Complexos Agroindustriais (CAI) representam a nova forma de 
organização da atividade agrícola depois da sua modernização e 
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industrialização, momento em que a agricultura passa a ser inter-relacionada 
com outras atividades, estabelecendo vínculos diretos com a indústria. 

 

 Os complexos agroindustriais, no Brasil, têm desempenhando uma 

importância relevante na economia, quando analisadas todas as instituições que 

“desenvolvem atividades, no processo de produção, elaboração e distribuição dos 

produtos da agricultura e pecuária, envolvendo desde a produção e fornecimento de 

recursos, até que o produto final chegue nas mãos dos consumidores” (GONÇALVES 

et al., 2018, p. 6). 

 Segundo Escobar (2008) a grande influência na sociedade surge também do 

lugar, que para ele, se denomina “place”. O lugar interferindo nas relações sociais, 

econômicas, biofísicas, contornando e formatando as ações. No Brasil, o agricultor 

familiar recebeu diversas características e “rostos”, partindo desde os índios (foram 

os primeiros fornecedores de alimentos para o colonizador português), passando 

pelos escravos africanos, mestiços, brancos sem origem e da nobreza, e pelos 

imigrantes europeus. 

 Ou seja, contextualizando a agroindústria familiar no Brasil, sua narrativa está 

conectada à diferente caminhada dos cinco grupos: índios, negros, mestiços, brancos 

e imigrantes europeus, mas ligados sob a mesma condição: a baixa posição social 

que ocupava cada qual, inserido nos moldes de desenvolvimento do país. 

 De acordo com Silva (2015, p. 21): 

 
[...] a mudança do paradigma de desenvolvimento econômico para uma 
concepção de desenvolvimento sustentável exige também alterações na 
forma como o mundo é visto e trabalhado. Para que o desenvolvimento ocorra 
de forma sustentável é necessário considerar a complexidade existente nas 
relações entre o ser humano e o meio ambiente, ou seja, esta é uma 
problemática difícil de ser resolvida de forma fracionada nos campos 
disciplinares da ciência.  

 

 Particularmente no Brasil, ocorreu a interferência social da sociedade 

moderna e a intervenção cultural da revolução industrial na qual a divisão social do 

trabalho, o desenvolvimento das relações capitalistas de produção, a separação da 

indústria da agricultura, a especialização nos processos de produção e a 

industrialização dentro das agroindústrias familiares foram transformações que se 

sucederam na formação dos latifúndios, e consigo ocorreu a necessidade da 

contratação de mão de obra imigrante em substituição aos escravos, havendo assim, 

a culminância para o trabalho assalariado. A vinda desses imigrantes estimulou a 
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economia dentro do campo mediante o trabalho familiar referendado nos Estados do 

Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Espírito Santo.  

 Grazziano da Silva (1996), relata que a própria história consiste em 

sequências de mudanças, e com a agricultura não seria diferente. Ela passou por 

etapas bem distintas, seguindo uma periodização dentro da história até constituir-se 

em agroindústrias (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Periodização da agroindústria4 

Período Atividade 

1850 Atividades agropecuárias e manufatureiras, predomínio de grandes latifúndios. 

1850 a 1890 
 

Complexo rural e início do complexo cafeeiro. 

1890 a 1930  
 

Complexo cafeeiro, surgimento das primeiras agroindústrias 

1930 a 1960 
 

Mercados nacionais, internacionalização do setor industrial de base química, 
siderúrgico, metal-mecânico. 

Fonte: Silva (2015). 

 

 Na Tabela 1 analisa-se a época de 1930, período em que Getúlio Vargas 

governava a nação, no qual ocorreu expressividade de investimentos e estímulos para 

a industrialização nacional. Fato semelhante ocorreu com as agroindústrias no Brasil 

que se iniciaram através da unificação da agropecuária com a indústria, e as 

cooperativas se formaram como superação do passado, e com a retração do plantio 

de café (GRAZZIANO DA SILVA, 1996).  

 O modelo existente mostrava uma agricultura muito dependente do meio 

ambiente e tudo o que viesse a ser utilizado para a confecção ou produção, era obtido 

da natureza, em um modelo simplista e sem intercessores, sendo que nesse meio 

rural não havia relação de cooperação entre as unidades de produção. A produção 

era internalizada e utilizavam-se meios rudimentares, sendo que a maioria dos 

produtos seria utilizada ali mesmo (bens de uso), e não destinados ao mercado 

consumidor (bens de consumo) (PAGNANI, 2004). 

 Como decorrência, tomando forma ocorreu o surgimento das primeiras 

agroindústrias de atividade industrial, voltadas para o beneficiamento de produtos 

agropecuários, como frigoríficos e indústrias têxteis no Sul, e na região Sudeste a 

presença de álcool, açúcar e de óleo vegetal.  

                                                           
4Compreensão dos fatos que precederam o ano de 1930 mostrando como surgiram as agroindústrias, 
e com o tempo foram integradas aos processos de modernização e de industrialização do setor 
agrícola. 
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 Conforme Souza (2012), o estado passou a incentivar que as subsidiadas 

captassem capital internacional, favorecendo a incursão nas políticas agrícolas, 

industriais e de ocupação do território, ocasionando a expansão da economia 

capitalista, o surgimento de um sistema global de produção industrial e aumento na 

demanda de alguns bens in natura.  

 Entretanto, com a industrialização crescente o país passou a depender cada 

vez mais do capital estrangeiro, que investia apenas em indústrias lucrativas e não se 

falava da agricultura familiar, a qual produzia para o consumo ou de subsistência, 

podendo utilizar como auxílio econômico a produção excedente (GRAZZIANO, 1996).  

 Foi durante a década de 1950, que ressurgiu uma nova ideia de agroindústria, 

tornando-se dependente do desenvolvimento do setor industrial de máquinas e 

equipamentos. Para Grazziano (1996) é nessa época que as condições 

macroeconômicas e políticas internas possibilitaram uma mudança na qualidade do 

padrão de desenvolvimento da agricultura, passando a ocupar um novo patamar no 

país com a criação de complexos agroindustriais.  

 Assim, a agricultura brasileira começou a se desenvolver vinculada à 

economia urbana e à economia industrial, culminado na denominada Revolução 

Verde, uma vez que tendo ocorrido à implantação dos setores industriais com vistas 

à produção agrícola, concomitantemente, ocorria no espaço urbano, à produção 

capitalista. Junto com isso, em 1950 ocorreu necessidade de refletir sobre a 

regulamentação alimentar, principalmente sobre os produtos de origem animal. No 

ano de 1954 o Ministério da Agricultura, Pesquisa e Abastecimento (MAPA) através 

do Serviço de Inspeção Federal (SIF) lança a principal Norma Reguladora que 

fundamenta as normativas para abate de animais e controle dos produtos de origem 

animal para a exportação e comercialização no Brasil conhecido por RIISPOA (1954) 

(BRASIL, 2006).  

 Em 29 de março de 1952, o então Presidente Getúlio Vargas, e o Ministro de 

Estados dos Negócios da Agricultura, João Cleofas, assinaram o Decreto nº 30.691, 

que aprovou o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem 

Animal (RIISPOA), publicado no Diário Oficial da União, em 7 de julho daquele ano 

(DIDIER, 2018). 

 Tratou-se da criação de um marco histórico que caracterizou o primeiro código 

higiênico-sanitário do Brasil, com 952 artigos, sendo que o artigo 1º determinava a 
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aprovação do RIISPOA, com aplicação em estabelecimentos que realizem comércio 

interestadual ou internacional (DIDIER, 2018). 

 Em 2017, por meio do Decreto nº 9.013, de 29 de março, regulamenta a Lei 

nº 1.283, e 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, 

que dispõem sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal 

(BRASIL, 2017). 

 Mesmo sendo um país essencialmente agrícola e com uma desproporcional 

diferença social, o Brasil conseguiu no transcorrer do tempo se tornar um polo de 

produção alimentar, isso devido às suas condições geográficas, climáticas e políticas 

de expansão voltadas ao agronegócio.  

 Isto segundo Muller (1982), o qual clarifica que a constituição da agropecuária 

e da indústria no Brasil recebeu uma conceituação de um conjunto de processos 

técnicos, econômicos, sociais e políticos, para os quais envolvem a produção agrícola, 

estimulando o beneficiamento e a consequente transformação. 

 Com todas essas conquistas, não se pode deixar de destacar as origens do 

agronegócio pautadas na agricultura familiar e algumas agroindústrias familiares, as 

quais foram obtidas com elevado grau de suor e empenho de quem começou com sua 

pequena produção, porém com elevado grau de perseverança e empreendedorismo, 

deixando a informalidade para participar dos altos graus de exposição e 

competitividade do agronegócio atual. 

 

 

 

2.4 AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO ESTADO DO PARANÁ E NO 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO 

 

 O desenvolvimento agroindustrial do Paraná não foi diferente da evolução 

agroindustrial do Brasil, porém com algumas especificidades regionais devido à 

cultura impregnada no estado pelos colonizadores que traçaram um delineamento da 

realidade agroindustrial, a qual está enraizada no período do ciclo da erva-mate, com 

exportação do produto ainda em 1820, produzido em engenhos no litoral, e no planalto 

de Curitiba. Com a chegada de migrantes vindos do Sul inicia-se a fase da 

industrialização, pela necessidade do beneficiamento e do empacotamento da erva-

mate (BONDARIK; KOVALESKI; PILATTI, 2006).  
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 Concomitante, a exploração da madeira e a produção do café, fez com que o 

processo de ocupação econômica do território paranaense seguisse diferentes 

destinos, tanto no tempo quanto no espaço. Quando observado o espaço rural do 

Paraná, o mesmo se caracteriza pela enorme influência evolucionista e torna-se 

responsável pela alteração da sua paisagem e geografia, fato esse que teve origem 

nos processos de colonização principalmente de origem do sul e sudeste 

caracterizados pela exploração da madeira e introdução da agricultura e pecuária, 

situação que desencadeou enormes conflitos sociais com interesses diversos entre 

os quais repercutiu em revoltas e lutas armadas em detrimento da ocupação de terras 

(MENOSSO, 2002).  

 Menosso (2002, p. 82) identifica em suas citações o período em que os 

colonos lutam por um objetivo comum: 

 
[...] foi nesse momento histórico que os colonos se organizaram 
coletivamente para defenderem seus interesses locais que até então o 
extrativismo era o principal fator de sustentabilidade da região. Esse 
movimento – Movimento Regional de 1957 – conseguiu reunir milhares de 
colonos em torno de um objetivo comum: a luta pela propriedade da terra [...].    

 

 Assim, a evolução da grade agrária no Paraná fixa-se na existência de fases 

distintas em seu processo de ocupação. Já a partir da metade do século XX, o Paraná 

passa a ser o estado com enorme poder atrativo populacional e grande potencial no 

agronegócio brasileiro, torna-se num futuro próximo o maior produtor de grãos do país, 

fator esse que não deixou de ser respaldado pelas origens coloniais contribuinte dessa 

conquista.  

 A década de 1980 foi marcada por um ciclo de ebulição agroindustrial com 

diversas instalações agroindustriais marcadas pelas modernizações, nas quais se 

fixaram cooperativas agrárias e industriais do agronegócio. Paralelamente, foi nesse 

período que surgiram novas políticas agrícolas de fomento e estímulo a agricultura 

familiar (GRISA; SCHNEIDER, 2015).  

 De acordo com Barone e Ferrante (2017, p. 31), na década de 1980 as 

mobilizações dos trabalhadores rurais receberam a implementação de uma política de 

assentamentos rurais, como resultado da política de Reforma Agrária. 

 Tratou-se de mudanças que: 

 
[...] incrementaram-se com a redemocratização a partir de meados da década 
de 1980 e com o debate da constituinte em 1988. O processo de 
democratização permitiu um ‘intenso movimento de rearticulação e 
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florescimento de novas organizações na sociedade civil’ [...]. No âmbito da 
agricultura familiar, destacaram-se as mudanças na forma de atuação da 
Contag; a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983 e, 
nesta, a conformação do Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais 
(DNTR) em 1988; a constituição do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 
(MST) em 1984; [...] e a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros 
(CNS) em 1985. Ainda que com objetivos ou ênfases distintas, as ações 
destes atores sociais tornaram visíveis as precárias condições de reprodução 
social dos pequenos produtores e, cada vez mais, reclamaram a intervenção 
do Estado na construção de políticas públicas adequadas às suas 
particularidades, destacando-se a reforma agrária e o crédito rural (GRISA; 
SCHNEIDER, 2015, p. 129-30). 

 

 Nos anos de 1990, os investimentos em setores agropecuários seguiram a 

mesma linha e foram ampliados com políticas econômicas e geração de renda através 

do Pronaf e das iniciativas de compras públicas. Concomitantemente, ocorreu a 

necessidade de o Paraná adequar-se com as normativas específicas para o próprio 

estado e formar a sua regulamentação para alimentos. Dessa maneira, por meio da 

Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), em 24 de maio de 

1994, a Lei nº 10.799 assinada, tornou obrigatória a prévia inspeção sanitária e 

industrial em todo do território paranaense, no qual todos os produtos de origem 

animal do estado passariam sob a avaliação do Serviço de Inspeção do Paraná 

(SIP/POA), à semelhança do Serviço de Inspeção Federal. 

 O estado do Paraná, apesar de ter seu território economicamente explorado 

em diferentes momentos, também sofreu como a maior parte do país as ações da 

modernização, conforme exposto por Elias (2002). Porém, tudo isso foi fundamental 

para o desenvolvimento do ponto de vista de qualidade de vida dos seus moradores 

frente aos demais estados da nação. 

 Dos 371.051 estabelecimentos agrícolas existentes no Paraná, 302.907 são 

caracterizados como sendo da agricultura familiar, correspondendo a 81,6% dos 

estabelecimentos agropecuários, e 68.144 estabelecimentos da agricultura patronal, 

representando 18,4%. Em todas as regiões paranaenses, as menores faixas de terras 

são, preponderantemente, de caracterização da agricultura familiar, revelando a 

importância social desse segmento no Estado (PEREIRA; BAZOTTI, 2010). 

 O município de Pato Branco, localizado na região Sudoeste do Paraná, 

apresenta um território descrito por Voltolini (2000), como coberto pela floresta da 

araucária, com densidade de até 70 unidades por hectare, estimando-se uma situação 

primitiva da floresta de 39,24 pinheiros industrializáveis por hectare. Além destes 

recursos naturais, a erva mate foi considerada a matéria-prima para o primeiro ciclo 
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econômico do Sudoeste do Paraná, uma atividade intensa conforme registros de 

Voltolini (2005, p. 71) “mas, juntamente com a exploração da erva-mate, surgiu, aos 

poucos, no Sudoeste, a criação de porcos. E foi crescendo, à medida que diminuía 

aquela atividade extrativa”.  

  Em sua constituição geográfica, a mesorregião do Sudoeste do Paraná 

(Figura 1) é composta por 37 municípios agrupados em três microrregiões (Pato 

Branco, Francisco Beltrão e Capanema) conforme dados obtidos pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).  

 Com a Lei Estadual de nº 15.825, de 28 de abril de 2008, são integrados à 

região Sudoeste do Estado do Paraná mais 5 (cinco) municípios, quais sejam: os 

Municípios de Palmas, Clevelândia, Honório Serpa, Coronel Domingos Soares e 

Mangueirinha, somando uma composição de 42 municípios (PARANÁ, 2008). 

 Dados censitários, registrados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, apontam uma população de 94.158 habitantes em 1950, sendo 85.687 

habitantes rurais, 8.471 habitantes urbanos, que constituía um grau de urbanização 

de 9%. Em 2007, a população do Sudoeste do Paraná somou 595.573 habitantes, 

com grau de urbanização de 66%, sendo 203.272 habitantes no meio rural e 392.301, 

na zona urbana (IPARDES, 2009, p. 9). 

 

 

 

 
 
Figura 1 - Mapa da mesorregião sudoeste paranaense, Paraná Brasil.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 O município de Pato Branco, em sua gênese, traz referência ao antigo 

Campos dos Biturunas, habitado por índios da nação Tupi. A ocupação por Pedro de 

Siqueira Cortes e Joaquim Ferreira dos Santos, em 1836/1940, alterou a denominação 

para Campos de Palmas (KRÜGER, 2004). Conforme Wachowicz (1987, p. 34) “os 

campos de Palmas valorizavam-se rapidamente, devido a sua boa qualidade para o 

criatório”. Em 1848, contudo, os habitantes buscaram outra área, ao sul do rio Iguaçu, 

na longitude correspondente a Porto União, encontrando o que denominaram de 

Campos de São João. Em 07 de maio de 1918, o Decreto Estadual do Paraná nº 382, 
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criava a colônia de nacionais Bom Retiro e, posteriormente, a Colônia Pato Branco, 

com o objetivo de albergar uma população cabocla oriunda da Guerra do Contestado5.  

 Em 1920, os terrenos da colônia Pato Branco estavam ocupados, mediante o 

que denominavam tirar uma posse:  

 
[...] uma posse era daquele que tomava conta, aquele então era o dono 
daquilo tudo [...] as divisas eram assim por um pau, por uma pedra, era uma 
posse. [...] Muitas vezes o caboclo estava doido para ter um vizinho, e ia junto 
com o recém-chegado para tirar uma posse. O colono estava desconfiado, 
mas o caboclo garantia: por aqui eu conheço, pode fazer (a posse), e era isso 
mesmo (WACHOWICZ, 1987, p. 70). 

 

  Tratava-se a região do Sudoeste do Paraná, de um território com domínio do 

pinheiro, sendo que em 1952 cerca de 1.876,30 quilômetros quadrados dessa área 

total do Sudoeste pertenciam ao município de Pato Branco (VOLTOLINI, 2000). 

Situado na região Sudoeste do Paraná, o município de Pato Branco se localiza 

próximo à divisa com o Estado de Santa Catarina. Desmembrado do município de 

Clevelândia, Pato Branco foi instalado em 14 de dezembro de 1952, com uma área 

territorial de 639.029 km2, e distante 433,53 km da capital do Estado (IPARDES, 

2018). A localização do município de Pato Branco pode ser visualizada na Figura 2. 

 Dados publicados pelo IBGE, em 30 de agosto de 2017, indicam uma 

população estimada em 80.710 habitantes, mantendo o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDHM) de 0,782, em 113ª colocação nacional, e renda per capita de R$ 

1.013,22 (IPARDES, 2018). Com relação ao Censo Agropecuário 2017, realizado pelo 

IBGE, o município de Pato Branco possuía em 2006, 1.106 estabelecimentos 

agropecuários; em 2017, o total registrado é de 1.117, verificando-se aumento na área 

total dos estabelecimentos, que passou de 41.571 hectares, para 44.085,93 hectares 

neste último Censo Agropecuário. 

 

 

 

                                                           
5A Guerra do Contestado teve duração entre 1912 e 1916, travada na Região Sul do Brasil, entre as 

fronteiras do Paraná e Santa Catarina, caracterizada por um conflito sócio-político causado pela 
disputa desses territórios (TODA MATÉRIA, 2018). A Guerra teve origem em um processo de 
construção de uma estrada de ferro ligando o Rio Grande do Sul ao Sudeste do país, um marco no 
processo colonizador do Oeste Catarinense, que fez eclodir a Guerra. Com o seu término, o governo 
estadual de Santa Catarina concedeu terras a empresas colonizadoras que instalaram descendentes 
de alemães e de italianos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul, formando grupos coloniais 
análogos aqueles existentes nas antigas colônias gaúchas (LEITE, 2004, p. 54). 
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Figura 2 - Localização da região de Pato Branco no mapa do Paraná e em foco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Cabe mencionar que o município, em razão das suas características 

inovadoras e empreendedoras tem ocupado certo destaque regional e, por exercer 

uma posição de proximidade ao Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), se favorece 

com as condições do espaço geográfico, o qual se torna estratégico pela proximidade 

com o Estado de Santa Catarina e com a Argentina, a uma distância aproximada de 

120 quilômetros. São fatores que transpassam grande interferência cultural e se 

fazem presentes às características coloniais adquiridas através de antecessores 

(IPARDES, 2018).  
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 A fundamentação da referida pesquisa é despertar o interesse em estudos de 

um universo alimentar com base nas agroindústrias familiares que alimentam a 

semelhança do rural regional, buscando um universo de território através do número 

de 45 agroindústrias familiares cadastrados na Divisão de Vigilância Sanitária da 

Prefeitura Municipal de Pato Branco, Paraná (DADOS DA PESQUISA/2019). 

 Os canais de comercialização dessas agroindústrias familiares em Pato 

Branco iniciaram de forma rudimentar na troca ou escambo de alimentos nos idos da 

colonização, quando um vizinho trocava com o outro o seu excedente. Seguindo no 

tempo, a comercialização passou para a venda de casa em casa, ou a compra na 

propriedade; posteriormente, a aquisição de matéria-prima e venda dos alimentos nas 

mercearias e mercados (DADOS DA PESQUISA/2019). 

 Nos anos de 1980 ocorreu à formação e formalização da feira do produtor 

municipal que, posteriormente, tornou-se mercado do produtor e mais recentemente 

abriram-se mais um canal de comercialização para o agricultor familiar que são os 

programas da alimentação escolar (PNAE e PAA) (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2019). 

 O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi criado em 2003 pelo 

Governo Federal visando “colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no 

Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar” (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2019, p. 1). 

 O PAA “utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição 

direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os 

processos de agregação de valor à produção” (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2019, p. 1). 

 Já o PNAE, disposto pela Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, determina o 

atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos 

alunos da educação básica, dentre outras atribuições. 

 Em seu artigo 14, a vinculação do PNAE com a aquisição de produtos da 

agricultura familiar: 

 

Art. 14.  Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito 
do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento) deverão ser utilizados na 
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 
empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 
assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e 
comunidades quilombolas (BRASIL, 2009, p. 4).  
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 No estado do Paraná, o Programa Paraná 12 Meses, um projeto do Governo 

em parceria com o Banco Mundial, com o objetivo de contribuir para a melhoria das 

condições sociais dos pequenos agricultores. Foram elencadas propostas para 

“investimentos em habitação e saneamento básico; recuperação e preservação do 

solo agrícola e do meio ambiente como um todo; geração de postos de trabalho no 

meio rural; aumento da renda familiar e regularidade de ganhos durante os 12 meses 

do ano” (PARANÁ, 1997, p. 1). 

 Em estudo, Godoy (2005) discute a feira ecológica como um espaço criado 

para comercializar produtos do sistema agrícola de base ecológica que agricultores 

familiares da região sul do Brasil produziam. Sua iniciativa de fundação teve início na 

década de 1980, buscando alternativas para que a agricultura familiar daquela região 

sobrevivesse, tendo respostas rápidas sobre a produção, concomitantemente ao 

surgimento de dificuldades de comercialização. 

 Em Pato Branco, essas agroindústrias com o tempo e necessidade criaram a 

característica própria do município, aliada a cultura herdada de seus antecessores e 

adaptada à realidade moderna em busca de sustentabilidade. Assim, os respectivos 

canais de comercialização conquistados foram repassados entre gerações e novos e 

alternativos caminhos de comercialização foram e são criados com o passar do tempo 

(DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 Tudo se iniciou com a necessidade de sustento dos filhos devido ao elevado 

número de indivíduos presentes no espaço familiar, além do anseio de ampliação da 

qualidade de vida percebido através da conquista de novas terras. Dessa forma, 

ocorreu à busca de alternativas migratórias dos desbravadores e pioneiros que, em 

sua maioria, são filhos de imigrantes de origem Italiana e Alemã que apontaram no 

Brasil e moradores e desbravadores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (DADOS 

DA PESQUISA, 2019). 

 Como o Paraná era pouco explorado na época, os que não participam de 

maneira direta do Mercado do Produtor, indiretamente repassam seus produtos para 

os feirantes que comercializam as quartas-feiras e aos sábados, e só podem 

comercializar produtos que constem no contrato de licitação 6. 

                                                           
6 Este contrato é exigido pela Prefeitura Municipal de Pato Branco na licitação para adquirir um box na 
feira do Produtor do município. 
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 Além da Feira do Produtor, os canais de comercialização compreendem 

supermercados, escolas (merenda escolar), restaurantes, domicílios, clientes 

particulares que compram diretamente na propriedade, e clientes que encomendam 

os produtos. De acordo com Renting, Marsden e Banks (2003), a primeira categoria 

de cadeia curta se baseia essencialmente na interação face to face (face a face) como 

um mecanismo para alinhar redes de consumidores e produtores.  

 Os consumidores criam o hábito de comprar seus produtos diretamente do 

produtor como forma de garantir sua autenticidade e confiança, que são medidas 

através de interações pessoais. Consiste, basicamente, na venda direta, por meio de 

feiras ou em centros urbanos, onde os agricultores colocam seus alimentos para 

serem vendidos em pequenas tendas ou algum outro tipo de estruturas (mercados de 

produtores), - colha e pague, além de conceitos como “as box schemes”, ou esquemas 

de caixa, que consistem na compra e entrega à domicílio, e o comércio online que 

oferece possibilidades para ampliar o alcance dessa forma de cadeia curta 

(RENTING; MARSDEN; BANKS, 2003). 

 Com relação ao desenvolvimento local, muitas áreas rurais focam seus 

projetos nos subsídios de identidade local, buscando tornar as agroindústrias 

familiares únicas, e promovendo com que os produtos dessas regiões se tornem cada 

vez mais desejáveis no mercado (BEDUSCHI FILHO; ABRAMOVAY, 2004). Esta 

observação evidencia uma identidade local capacitada em projetar os produtos 

regionais, que são valorizados por reunirem características únicas. 

 Baseado em Bonamigo e Schneider (2007), existem algumas características 

comuns na maioria das unidades agroindustriais familiares, entre essas se destacam 

a utilização de pouco espaço físico para a fabricação dos produtos; produção das 

agroindústrias direcionadas, sobretudo a mercados locais; membros da família estão 

envolvidos na produção; mão de obra geralmente é familiar; prática agropecuária; os 

conhecimentos adquiridos mediante experiências e práticas deixadas pelos 

antepassados, transmitidos e aperfeiçoados a cada nova geração. Essas 

características serão discutidas no próximo item, de forma a promover um arcabouço 

teórico sobre as medidas reflexivas alimentares.  

 

2.5 INSERÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E AS NORMATIVAS 
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 Normativas reflexivas alimentares inserem-se nos apontamentos das 

recentes transformações no sistema agroalimentar e na valoração dos produtos 

agroindustriais familiares. As transformações nas agroindústrias familiares têm sido 

intensas, perpassando pelo meio ambiente, toda gama de inovações das tecnologias 

e a valorização dos produtos ofertados.  

 Na agricultura familiar, acrescentar a valorização ao trabalho realizado pelos 

atores sociais – agricultores – reafirma a necessidade apontada pelos agricultores por 

meio de suas iniciativas, além das políticas públicas de incentivo, de fomento e de 

fortalecimento, dando crédito a estes agentes, como o Pronaf, possibilitando a 

ampliação de investimentos em seu trabalho. 

 Quando se fala de agroindustrialização não é possível deixar de pensar no 

trabalho desempenhado pela agricultura familiar por meio da produção alimentícia na 

qual desenvolve diversos processos ou etapas, tais como: produção da matéria-prima, 

colheita, manuseio, transformação, acondicionamento, transporte e o comércio até 

chegar à mesa do consumidor. Todas estas fases exigem dos agricultores familiares, 

além do alimento produzido, uma transformação da sua origem e cultura. No entanto, 

torna-se necessária também a presença de espaços físicos onde se possam elaborar 

produtos que venham garantir a saúde e da população. 

 Para tanto, através da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná, na cartilha 

informativa sobre a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 004/2017, em seu 

Artigo 3º, a qual define que o: 

 
[...] empreendimento familiar rural, aquele definido pela Lei N0 11.326, de 24 
de julho de 2006, com receita bruta em cada ano-calendário até o limite 
definido pelo inciso II, do Art.30, da Lei Complementar N0 123, de 14 de 
dezembro de 2006 (PARANÁ, 2017). 

 

 Esta Resolução caracteriza-se para o empreendimento familiar rural tal qual 

a característica do agricultor familiar, que produz e comercializa seu excedente para 

sua manutenção diária. Para tanto, esse mesmo regulamento, na carta de 

apresentação, descreve que no Estado do Paraná encontra-se 371.051 

estabelecimentos agropecuários, sendo que 80% destes são familiares.  

 Neste sentido, é pertinente o governo do estado do Paraná preocupar-se com 

a elaboração de uma nova regulamentação que pudesse tornar compatível com as 

características regionais adquiridas através dos parâmetros anteriormente 

conquistados. Para tanto, foi deferido que os órgãos reguladores e promotores do 
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Estado utilizem essa norma como meio de avaliar as agroindústrias familiares, 

deixando de lado a Norma Regulamentar RDC 49/2013 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

 Essa norma é regida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) a qual 

referenda a inclusão produtiva e destaca em seu Artigo 3º que os empreendimentos 

familiares rurais, citados na Lei nº 11.326 de 14/12/2006, a qual nivela os Agricultores 

Familiares com os Microempreendedores Individuais e com os Empreendimentos 

Econômicos Solidários, deixando-os em um patamar igualitário entre os quais não têm 

as mesmas características para equivalerem em uma mesma Resolução. A esse fator 

se justifica a elaboração de uma Resolução Estadual que baliza a certificação sanitária 

no estado. 

 Através da discussão, elaboração e regularização da RDC 004/2017 em 18 

de janeiro de 2017, o Paraná torna-se o primeiro Estado da nação a regulamentar 

uma legislação específica para os Empreendimentos Familiares Rurais 

regulamentando a produção de alimentos da agricultura familiar do Estado, baseando-

se nos “princípios de inclusão social e econômica pautada nas boas práticas agrícolas 

e de fabricação de alimentos processados pelo empreendimento familiar rural” 

(PARANÁ, 2017, p. 3). 

 Por conseguinte, essa normativa requer do empreendedor familiar rural seu 

licenciamento sanitário, para que sejam “efetivamente reconhecidas suas atividades 

econômicas e culturais na produção de alimentos”. Assim, essa resolução tem por 

objetivo buscar a representatividade no sentido de valorizar a transparência e a 

razoabilidade, se despindo do antigo modelo de fiscalização higienista punitivo, para 

um novo paradigma que se pauta primeiramente na orientação do manipulador e no 

controle do risco sanitário, para ampliar os empreendimentos familiares rurais com 

redução da informalidade e ampliação de acesso aos canais de comercialização como 

fonte de renda (PARANÁ, 2017, p. 3).  

 Quando Beck (2010) cita que o processo de modernização se torna reflexivo 

e que o homem se encontra no tempo em que grandes poderes aquisitivos correm o 

risco do exagero alimentar através da obesidade, os inferiores ou de baixo poder 

financeiro tomam para si o risco do problema que sempre os assombrou, que é a 

fome. A modernização, portanto, questiona o estado de bem-estar e dependência de 

uma série de fatores em rede, uma heterogeneidade na reflexividade. A pobreza à 

qual a população foi assolada e os riscos a ela apresentados perderam fôlego no 
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século XIX. Tais riscos de qualificação e os riscos à saúde os quais já são, há muito 

tempo, assuntos de processos de racionalização e de conflitos sociais, salvaguardas 

(e pesquisas) a eles relacionados.  

 As condições sociais e econômicas não são igualitárias e nem possuem a 

característica de homogeneidade, pois em países desenvolvidos a qualidade de vida, 

e os recursos ofertados são superiores às condições dos países em desenvolvimento. 

Quando se sabe o conceito de Amartya Sen (2000) que defende o desenvolvimento 

do estado através da política de bem-estar, welfare state, o qual tem por 

obrigatoriedade proteger seu povo dos perigos e riscos fornecendo-lhes condições 

mínimas de acesso ao alimento.  

 Os riscos, por consequência, ocorrem de forma ampla podendo alterar a 

forma de vida de uma sociedade. Para tanto, cabe às lideranças prover as condições 

básicas de garantia da segurança e proteção ao seu povo frente a esses perigos. 

Ademais, com a visão reducionista, torna-se necessário estimar o dano mediante a 

mensuração dos perigos alimentares, sejam eles químicos, biológicos ou físicos, os 

quais interferem diretamente na qualidade dos produtos consumidos e na saúde de 

quem consome (BECK, 2010). 

 Até então as normas sanitárias para agroindústrias de origem familiar eram 

seguidas pela Lei Estadual n° 13.331, de 23 de novembro de 2001 e o Decreto 

Estadual n° 5.711, de 23 de maio de 2002, também definido como Código de Saúde 

do Paraná, o qual serve como parâmetro regulador para todos os estabelecimentos 

que produzem alimentos. Isso se torna, por referência de uso, nos procedimentos 

aplicados pelas Vigilâncias Sanitárias Municipais do estado do Paraná, independente 

das avaliações do risco, das condições econômicas de investimentos e do espaço de 

produção, sejam eles, urbano ou rural. 

 Com a gama de variedades e normativas, a aplicabilidade da RDC nº 49 

Anvisa não caracteriza agricultor familiar exclusivamente e não fundamenta o risco, 

deixando uma liberdade de tomadas de ação que podem vir a gerar um dano 

irreparável, sem sequer que o fator preventivo possa ser aplicado. O risco é imenso 

frente a uma base legal que se depara com um Brasil provido de enormes diversidades 

culturais e regido por inúmeros tipos de matérias-primas seguidos de procedimentos 

diversos e preparos de alimentos dos mais variados tipos possíveis (MDA, 2013). 

 Para tanto, é gerada a necessidade da condução de uma política própria de 

regularização das agroindústrias familiares presentes no Paraná, já que o próprio 
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Código de Saúde do Estado é restritivo e dificulta a certificação do licenciamento 

sanitário. A própria Resolução pauta-se nas demais normativas, nas quais se seguem 

determinados conceitos absorvidos e replicados para efeito da caracterização das 

agroindústrias familiares ou empreendimento familiar rural, avaliando uma série de 

documentos necessários servindo de pré-requisitos para o enquadramento legal 

(PARANÁ, 2017).  

 Seguindo o Artigo 8º da RDC 004/2017, entre os quais são necessários: os 

documentos de identificação de agricultor familiar, endereço, conceito de 

dimensionamento de área, croqui do estabelecimento, receita bruta, condição de 

permanecer no rural, entre outras maneiras de caracterizar e valorizar o agricultor 

familiar que, porventura, comercializa os frutos do seu labor (PARANÁ, 2017). 

 Para isso, essa Resolução está formulada com o intuito de estabelecer 

requisitos mínimos e gerais de higiene e de boas práticas de fabricação para alimentos 

originados para o consumo humano, através do empreendimento familiar rural. Estas 

ações servem de base sólida de parametrização para a formalidade e certificação do 

agricultor familiar no comércio de seus produtos. 

 Assim, a habilitação sanitária torna-se necessária e obrigatória ao 

estabelecimento agroindustrial rural que pode ser individual ou coletivo onde se: 

produz, beneficia, prepara, transforma, manipula, fraciona, embala, acondiciona, 

conserva, armazena, transporta e comercializa os alimentos para finalidade de 

consumo final, tentando manter ao máximo a cultura da produção e a originalidade do 

alimento. Independe a caracterização ou denominação dada à unidade de produção 

e elaboração desse alimento, ela deve estar sempre pautada nos princípios da 

inclusão social e econômica.  

 De fato: 

 
[...] com as experiências vivenciadas no decorrer de 1989 a 2005 verificou-se 
que, por tratar-se de um país continental com diferenças regionais e culturais 
grandes, e sem que houvesse uma coordenação nacional, começaram a 
ocorrer discrepâncias na criação e interpretação das legislações. Cada 
estado ou município tem uma aplicação para a inspeção, mesmo que a 
maioria estivesse embasada ou adotasse o Regulamento da Inspeção 
Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA). (MENON, 
2011, p. 2). 

 

 Com o intuito de padronizar os procedimentos de inspeção nos diferentes 

níveis federal, estadual e municipal, com base na Lei nº 8.171/1991 da política 

agrícola, Lei nº 9.712/1998, Decreto nº 5.741/2006, e Instrução Normativa nº 19 de 
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julho de 2006, nasce o Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuário e 

incluído neste o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal 

(SUASA-SISBI/POA, 2006), (BRASIL, 2006). 

 O SUASA-SISBI tem como objetivo harmonizar os serviços de inspeção, sob 

a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A 

importância do SISBI/POA é contribuir para a oferta de alimentos saudáveis aos 

consumidores, possibilitar maior inserção dos produtos da agricultura familiar no 

mercado formal local, regional e nacional, fortalecer os municípios abrindo espaço 

para integração dos mesmos e incentivando o desenvolvimento local e dos territórios 

e integrar os serviços de inspeção federal, estadual e municipal, reduzindo o comércio 

de produtos sem inspeção (BRASIL, 2007). 

 A Instrução Normativa nº 19 (IN-19) do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, regulamenta os requisitos para adesão dos estados, Distrito Federal 

e Municípios, individualmente, ou por meio de consórcios bem como os critérios para 

adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção (BRASIL, 2007).  

 
Para que os estados ou municípios pleiteiem a adesão ao SISBI/POA é 
necessário cumprir uma série de etapas e demonstrar equivalência com o 
SIF/POA, ou seja, que as medidas de inspeção higiênico-sanitárias e 
tecnologias aplicadas por diferentes sistemas de inspeção, alcancem os 
mesmos objetivos: fiscalização, inocuidade e qualidade dos produtos 
estabelecidos pelo DIPOA (MENON, 2011, p. 3). 

 

Mesmo com a condição de status da agroindústria, aderindo a um referido 

serviço de inspeção independente que o mesmo seja de característica federal (SIF), 

estadual (SIP) ou municipal (SIM), torna-se pré-requisito a regularização frente à 

secretaria de saúde dos municípios, setores que prezam pela segurança preventiva à 

saúde, com vistas à segurança alimentar, ambiental e do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 O presente capítulo tem por objetivo apresentar os procedimentos 

metodológicos utilizados para realizar a pesquisa que deu origem a esta dissertação.  

 
 
3.1 MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

CIENTÍFICA 

 

 Para o desenvolvimento de uma pesquisa científica é necessário que haja a 

associação entre a pesquisa com a teoria do método científico. No registro de Popper 

(1978) esta última vai além da análise lógica das relações presentes em enunciados 

científicos, e alcança a escolha de métodos. A metodologia, para Minayo (2002, p. 

17), é “o caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem da realidade”, 

inclui as concepções teóricas de abordagem e o conjunto de técnicas que permite 

construir esta realidade.  

 Lakatos (2003) considera que todas as ciências são caracterizadas pelo uso 

de métodos científicos confirma que a ciência somente existe porque utiliza métodos 

científicos, embora a utilização de métodos não se restrinja às ciências. Partindo 

destes pressupostos gerais, o método utilizado nesta pesquisa foi o hipotético-

dedutivo, desenvolvido no século XX por Karl Popper. A utilização deste método 

possibilita iniciar a pesquisa com um problema, para o qual são formuladas 

conjunturas ou hipóteses de modo a tentar explicar à problemática. Das hipóteses, 

deduzem-se consequências, que devem passar por testes de falseamento, para então 

serem corroboradas ou descartadas. 

 Na busca do conhecimento sobre a historicidade e evolução alimentar, e no 

desenvolvimento sustentável, com a intervenção ativa da cultura da agricultura familiar 

na formação das agroindústrias familiares, contribuindo significativamente para o 

desenvolvimento rural de Pato Branco. Com isso, esta pesquisa possibilita, através 

da historicidade, lançar questionamentos sobre as etapas e desafios encontrados no 

decorrer do tempo, servindo de eixo construtivo do desenvolvimento rural do município 

de Pato Branco, associado às agroindústrias familiares.   

 Os métodos de procedimentos apresentaram etapas da investigação 

relacionadas às técnicas que estão diretamente associadas aos métodos de 
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abordagem. Gil (2008, p. 15) frisa que “esses métodos têm por objetivo proporcionar 

ao investigador os meios técnicos, para garantir a objetividade e a precisão no estudo 

dos fatos sociais”. Esta pesquisa pauta-se no método histórico, que utiliza da 

investigação histórica para compreender a sociedade de hoje. Para Lakatos e Marconi 

(2007, p. 107) “as instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de 

suas partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto cultural 

particular de cada época”.  

 De acordo com Demo (2000) as pesquisas variam conforme seus gêneros, de 

tal modo que a presente pesquisa é classificada como empírica, uma vez que é 

dedicada a codificar a face mensurável da realidade social. Esse caráter empírico 

coloca uma natureza básica e aplicada, que sustenta seus objetivos nas pesquisas 

exploratória e descritiva, que são consideradas como níveis da pesquisa social (GIL, 

1989), com meios bibliográficos e pesquisa de campo para a investigação.  

 Segundo Gressler (2004) a pesquisa descritiva tem por interesse utilizar-se 

da escrita sobre fenômenos identificados ou problemas que ocorrem em situações de 

momento para conhecer, compreender e comparar e, posteriormente, avaliar as ações 

na busca de elementos que ajudem na coleta, comparação, mensuração, contraste, 

classificação, interpretação e avaliação. 

 Esta pesquisa, enquanto abordagem pode ser classificada como qualitativa e 

quantitativa, obtendo como foco análises estatísticas e elaboração de matrizes de 

combinação para dados quantitativos. Por outro lado, aponta-se que a pesquisa 

qualitativa, utilizada neste trabalho, tem como função responder a questões 

particulares, preocupando-se, nas ciências sociais, com um nível de realidade não 

quantificável. Portanto, este tipo de pesquisa trabalha, segundo Minayo (2002, p. 21) 

com um conjunto de “significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

 A coleta de dados é definida por Bonat (2009, p.63) como “A busca por 

informações, responsáveis pela fundamentação da pesquisa”. Compreende três 

etapas assim determinadas: identificação, que é a busca por fontes relacionadas ao 

tema adotado na pesquisa; localização, com a descoberta de locais nos quais a 
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bibliografia pré-selecionada se encontra; e, a compilação das fontes escritas, quando 

se realiza a leitura, fichamento ou outra forma de armazenar os dados encontrados. 

 Para a coleta de dados deste trabalho, são buscados os dados secundários, 

cartográficos do Brasil e de Pato Branco, e dos roteiros de visitas nas agroindústrias 

familiares do município de Pato Branco. 

 

3.2.1 Dados secundários 

 

 No que tange a esta etapa, é possível dividi-la em dois momentos: coleta de 

dados cartográficos e coleta de dados dos roteiros de visitas nas agroindústrias 

familiares. Tais dados, quando integrados permitiram realizar análise espacial de 

diversos elementos das agroindústrias familiares.  

 

3.2.1.1 Dados cartográficos do Brasil e de Pato Branco 

 

 Considerando o objetivo dessa pesquisa, tornou-se necessário realizar 

recortes e/ou integrar bases cartográficas, de modo que fosse possível mapear no 

município de Pato Branco as agroindústrias familiares com suas respectivas linhas e 

canais, constando inúmeros elementos e fatores (Apêndice 1). Essas bases são 

disponibilizadas no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE).   

 

3.2.1.2 Dados dos roteiros de visitas nas agroindústrias familiares  

 

 Os dados de elementos e fatores das agroindústrias familiares foram coletados 

junto ao departamento de Vigilância Ambiental da Prefeitura Municipal de Pato 

Branco. Esses dados foram criados e embasados partindo de uma legislação 

específica e disponibilizados em documentos impressos, que são denominados de 

roteiros de visitas nas agroindústrias familiares, nos quais não consta a identificação. 

O Quadro 1 contempla os elementos e os fatores utilizados nesta pesquisa e que 

possuem dados registrados e coletados nos roteiros de visitas nas agroindústrias 

familiares (Anexo 1). 
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Quadro 1 - Identificação dos elementos e dos fatores das agroindústrias familiares utilizados nesta 
pesquisa. 

ELEMENTOS INDICADORES/PARÂMETROS 

Identificação da 
Agroindústria 

Idade do responsável  

Grau de escolaridade  

Cursos de capacitação  

Linha de atuação  

Situação atual  

Data de criação  

Canais de comercialização  

Assistência técnica  

Órgão de aprovação  

Rotulagem e Código de Barra  

Produtos fabricados 
Produção mensal  

Valor unitário  

Normas da Vigilância 
Sanitária 

 

Uniformes completos 

Pia higienização de mãos 

Papel toalha, sabonete líquido/bactericida, lixeiro com pedal 

Banheiros masculino e feminino com chuveiros e armários para disposição 
das roupas e objetos pessoais 

Depósito de material de limpeza 

Paredes e pisos de cerâmica ou fácil higienização 

Forros de PVC 

Telas nas janelas 

Portas com dispositivo automático e proteção contra insetos 

Ralos sifonados e dispositivo de fechamento 

Ângulos abaulados entre paredes e de fácil higienização 

Reservatórios de água de material adequado 

Luminárias com proteção de quedas e explosão 

Estrados para depósito de matéria-prima e ou produtos acabados 

Rotulagem conforme Portaria 259/2002 – Anvisa 

Equipamentos e utensílios materiais laváveis, não corrosivos e 
impermeáveis 

Depósito específico de resíduos 

Veículos de transporte com vitória da VISA documentada 

Termômetros para acompanhamento de temperaturas 

Armários fechados para disposição das embalagens e rótulos 

Ambientes distintos separando área limpa da área suja 

Armário para disposição de documentos 

Laudo de viabilidade ambiental/agricultura/tributação 

Laudo de análise da potabilidade da água 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).  

 

 Após essa identificação dos elementos e dos fatores, os dados foram 

compilados em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel, a fim de que esses dados 

fossem utilizados e transportados para um Sistema de Informação Geográfica (SIG).  

 

3.2.2 Dados primários 
 

 Os dados primários compreendem os dados coletados para a construção da 

base cartográfica, e a realização de entrevistas com pessoas ligadas à agricultura 

familiar, com respeito à historicidade da alimentação e com respeito à agroindústria. 
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3.2.2.1 Construção da base cartográfica e registros fotográficos das 

agroindústrias familiares  

 

 Para o mapeamento das agroindústrias familiares tornou-se necessário 

coletar dados de coordenadas geográficas, que permite expressar a posição de 

pontos sobre uma superfície. Para isso, foi utilizando a tecnologia Global Positioning 

System (GPS), com o equipamento Garmin Etrex. O GPS foi configurado no sistema 

UTM (Universal Transversa de Mercator) permitindo uma aplicação especializada da 

Projeção Transversa de Mercator para constituição de um sistema de coordenadas 

plano-retangulares, contadas em metros. 

 Assim, foram realizados trabalhos de campo definindo a localização tanto das 

agroindústrias que possuem registros na Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal 

de Pato Branco, quanto das que tinham seus respectivos registros e, com o decorrer 

do tempo, foram desistindo ou mudando de ramo ou transformando-se em empresas 

maiores, perdendo a característica de agroindústria familiar. No trabalho de campo, 

em um primeiro momento, armazenaram-se no GPS os dados de coordenada 

geográfica, salvando no formato pontos. No segundo momento, realizou-se um 

registro fotográfico da área para, posteriormente, utilizar como caracterização da 

agroindústria familiar. 

 No total foram registrados 79 pontos, sendo que 45 são de agroindústrias 

ativas. Esses pontos registrados e armazenados no GPS, foram transferidos para a 

planilha do Microsoft Excel por meio do software GPS TrackMaker versão 13.9.596, 

que possibilitou realizar o download de Waypoints registrados durante o período das 

coletas de campo, as quais foram realizados em três dias, a saber: 1, 6 e 23 de março 

de 2019.  

 

3.2.2.2 Entrevista com pioneiros e pessoas ligadas a agricultura familiares sobre a 

historicidade da alimentação e vínculo com as agroindústrias 

 

 Sobre a pesquisa de campo, com a qual se pretendia obter os dados primários 

onde os atores foram parte das entrevistas com a intenção de enriquecer as 

informações que responderam à problemática proposta.  
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 Foi utilizado um roteiro de 5 (cinco) perguntas, que basicamente investigaram: 

(1) como os entrevistados definem o alimento conforme o conheciam no passado; (2) 

de que forma o descrevem quanto ao processo de comercialização in natura, na 

comunidade; (3) qual a sua opinião sobre o processamento de alimentos na 

atualidade; (4) que perspectivas possuem com relação à agroindústria; e, (5), o que 

visualizam para o alimento no futuro. 

 Semelhante a um questionário, destaca-se no uso de um roteiro a liberdade 

do pesquisador e do entrevistado na manutenção de uma pesquisa qualitativa, com 

inserção de comentários espontâneos e livres, ainda que se mantivesse o foco porque 

todas as perguntas foram aplicadas a todos os entrevistados. 

 Lakatos (2003, p. 186) descreve a pesquisa de campo com aplicação de 

questionários como: 

 
[...] aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 
conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura uma resposta, 
ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos 
fenômenos ou as relações entre eles. Consiste na observação de fatos e 
fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a eles 
referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes, para 
analisá-los.  

 

  Rosenthal (2014, p. 121) entende a pesquisa de campo como um dos mais 

importantes fundamentos da pesquisa social qualitativa, caracterizando-se pela 

“investigação de grupos sociais, comunidades regionais, mundos da vida ou contextos 

sociais, organizações, e também de indivíduos, mas sempre em seu ambiente 

‘natural’, isto é, em seus contextos cotidianos”.  

 Ainda de acordo com Rosenthal (2014) a pesquisa de campo consiste em uma 

análise holística do meio que se investiga, tendo como base de coleta os 

procedimentos abertos, tendo ajuda também de métodos quantitativos, sempre 

primando pela participação do cientista social. 

  Ressalta Lakatos (2003), a realização de uma pesquisa de campo requer que 

seja previamente realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, a qual servirá 

como passo inicial que informa o estado atual do problema da pesquisa, bem como 

permite o estabelecimento de um modelo teórico de referência, contribuindo para a 

determinação de variáveis que, neste trabalho, se caracterizam como as 

conformidades para os alimentos. 
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 A pesquisa de campo teve como finalidade inicial realizar entrevistas de cunho 

qualitativo através de relatos de uma conceituação histórica das famílias envolvidas 

na agroindústria familiar. Perfazendo-se de um comparativo quantitativo através dos 

dados obtidos a partir do ano 2009, comparando-os com a realidade da agroindústria 

familiar para o ano de 2018, desde o momento da produção da matéria-prima com o 

beneficiamento e comercialização do produto correlacionado com as 

responsabilidades pertinentes e o comprometimento do bem-estar dos atores 

envolvidos no processo.  

 Utilizamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para a 

realização da pesquisa (Apêndice 2). Sendo assim, a pesquisa de campo teve como 

propósito, além do mapeamento das unidades, fazer a avaliação do ambiente de 

produção dos alimentos e sua comercialização, com isso, servindo de parametrização 

para, indiretamente, analisar os limites, riscos e possibilidades referentes ao grau de 

evolução do processo de agroindustrialização e desenvolvimento rural. 

 

3.3 TÉCNICAS ESTATÍSTICAS EMPREGADAS NAS CLASSIFICAÇÕES E 

MAPEAMENTOS 

 

 Uma pesquisa na qual se propõe uma investigação da formação e 

configuração de agroindústrias familiares no município de Pato Branco, apresenta 

uma variada gama de dados. Ao mesmo tempo, tais dados demandam o uso de 

diferentes técnicas e ferramentas, sobretudo relacionadas à estatística e à cartografia, 

a fim de se alcançar as respostas para os questionamentos levantados e para atingir 

os objetivos propostos.  

 Para o tratamento dos dados utilizados nesta pesquisa, e a construção de 

mapas, gráficos, quadros, tabelas e figuras que representam a problemática 

abordada, utilizaram-se da plataforma de Sistema de Informações Geográficas.  

Outro ponto em comum a todos os mapeamentos é a determinação de classes, 

que foi realizada por meio da técnica Natural Breaks (Quebra Natural). Com essa 

técnica é possível formar grupos cujos setores sejam homogêneos, ou seja, busca-se 

minimizar e maximizar a variância interclasses, baseado em cálculos matemáticos, 

tais como: desvio absoluto e a mediana das classes, que determinam o valor dos 

intervalos (GIRARDI, 2008). A determinação da quantidade de classes variou de 

acordo com os objetivos dos mapeamentos.  
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3.3.1 Criação do índice de adequabilidade das agroindústrias familiares às normas 

da Vigilância Sanitária 

 

 A partir dos dados dos fatores do elemento “Normas da Vigilância Sanitária” 

(vide quadro 2), utilizou-se da técnica de cartografia de síntese, por meio da álgebra 

de mapas e análise multicritério (MARTINELLI 1991, 2003; SAMPAIO, 2012). Essa 

técnica foi aplicada por Buffon (2016) no estudo de problemas socioambientais para 

sintetizar uma grande quantidade de indicadores em um único indicador síntese.  

 Buffon (2018, p. 597), enfatiza que o uso dessa técnica em conjunto com o 

SIG possibilita “sintetizar uma grande quantidade de dados de modo a reduzir 

fenômenos complexos de inter-relações em mensagens simples para uso coletivo da 

sociedade”. 

 Para a construção do índice sintético de adequabilidade das agroindústrias 

familiares às normas da Vigilância Sanitária, realizou-se, inicialmente, o processo de 

normalização dos dados por unidade, de modo a constituir, também, a síntese 

elementar do índice final (Anexo 2).   

 Sampaio (2012) ressalta que “o processo de normalização é definido como a 

relação entre duas variáveis” e pode ser expresso da seguinte maneira (Equação 1):  

 

𝑉𝑛 =
𝑉1

V2 
                      (Equação 1) 

 Onde: Vn corresponde a variável normalizada, V1 a variável a ser normalizada 

e V2 a variável normalizadora. 

 Em continuidade, para obtenção do índice sintético, procedeu-se com o 

processo de padronização dos valores, de modo, a gerar os dados das variáveis 

normalizadas e padronizadas. Sampaio (2012), cita que a variável normalizada 

padronizada pode ser obtida pela aplicação da equação 2, a saber:  

 

𝑉𝑛𝑝 =
𝑉𝑛−𝑉𝑚𝑖𝑛

Vmax−Vmin 
                      (Equação 2) 

 

 Onde: Vnp é a variável normalizada padronizada, Vn a variável a ser 

padronizada (podendo ser normalizada ou não), VMin o menor valor da série de dados 
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e VMax o maior valor da série de dados, sendo, portanto, VMax – VMin igual a 

amplitude (h). 

 Após esses momentos, realizou-se a avaliação das variáveis pré-definidas 

anteriormente, e procedeu-se com a eleição das variáveis a serem adotadas no índice 

final (Quadro 2). Neste viés de análise, e na consideração que as variáveis têm níveis 

de importância distintas na adequabilidade às normas da VISA, realizou-se a 

ponderação das variáveis, de modo a considerar o grau de importância das variáveis 

em 100% e 50%.  

 

Quadro 2 - Atribuição dos graus de importância para os fatores do elemento normas da VISA. 

CATEGORIA GRAU DE 
IMPORTÂNCIA 

VARIÁVEIS  

Normas da Vigilância 
Sanitária 

 

50% Uniformes completos 

100% Pia higienização de mãos 

50% 
Papel toalha, sabonete líquido/bactericida, lixeiro com 
pedal 

100% 
Banheiros masculino e feminino com chuveiros e 
armários para disposição das roupas e objetos 
pessoais 

50% Depósito de material de limpeza 

100% Paredes e pisos de cerâmica ou fácil higienização 

100% Forros de PVC 

100% Telas nas janelas 

100% 
Portas com dispositivo automático e proteção contra 
insetos 

50% Ralos sifonados e dispositivo de fechamento 

50% 
Ângulos abaulados entre paredes e de fácil 
higienização 

100% Reservatórios de água de material adequado 

50% Luminárias com proteção de quedas e explosão 

50% 
Estrados polipropileno para depósito de matéria prima 
e ou produtos acabados 

100% Rotulagem conforme Portaria 259/2002 – Anvisa 

50% 
Equipamentos e utensílios materiais laváveis, não 
corrosivos e impermeáveis 

50% Depósito específico de resíduos 

100% 
Veículos de transporte com vitória da VISA 
documentada 

50% Termômetros para acompanhamento de temperaturas 

50% 
Armários fechados para disposição das embalagens e 
rótulos 

100% Ambientes distintos separando área limpa da área suja 

50% Armário para disposição de documentos 

100% Laudo de viabilidade ambiental/agricultura/tributação 

100% Laudo de análise da potabilidade da água 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019).  

 

 Com as variáveis normalizadas, padronizadas e ponderadas de acordo com 

os procedimentos anteriores, procedeu-se a elaboração da síntese, que visou nesta 
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pesquisa apresentar a adequabilidade das agroindústrias familiares às normas da 

VISA em 6 classes, a saber: Muito Baixa, Baixa, Média a Baixa, Média a Alta, Alta e 

Muito Alta. De acordo com Sampaio (2012), esse processo de síntese em concepção 

geral é expresso pela equação 3:  

                                                   (Equação 3) 

  

Onde: 𝑉𝑛𝑝𝑝𝑖 - representa cada uma das variáveis empregadas no processo de síntese, 

após serem normalizadas, padronizadas e ponderadas, e i varia de 1 (primeira Vnpp) 

até n (última Vnpp). 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 A HISTORICIDADE PRESENTE NA CULTURA E NO MÉTODO DE FAZER DO 

AGRICULTOR PARA O AGROINDEALIZADOR RURAL 
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 O tempo torna-se significativo na importância do conceito aqui criado de 

“agroindealizador”, que remete à origem humilde e cultura introspectiva do agricultor 

familiar partindo em busca de um ideal na transposição para a agroindustrialização. 

Através desse ideal a maioria das empresas, tais quais as grandes indústrias 

(impérios), saíram do patamar de fundo de quintal ou da agroindústria familiar rural e, 

com o passar do tempo, evoluíram para patamares mais amplos deixando a 

caracterização de familiar para receber colaboradores e transformar-se em 

referências regionais, nacionais e algumas internacionais, com inserção nas redes da 

modernidade e da globalização. 

 Por meio dessa lógica de raciocínio depara-se com o agricultor familiar, que 

mesmo com as adversidades impostas pela cultura desenvolvimentista usou da 

reflexividade para sair da condição de informalidade, e se adaptar aos novos 

paradigmas. Para tanto, não se pode rejeitar, assim como excluir os agricultores que 

tentaram se adaptar a essa condição, mas se depararam com inúmeras dificuldades 

ou adversidades que refletem na opção de não sofrer interferências externas, 

objetivando gozar da sua regionalidade e manter-se na condição de informalidade, de 

forma a desistir do processo de regularização na busca de alternativas variadas para 

a sua subsistência.  

 
Antigamente fui de casa em casa, depois fui à feira, ao lado do pavilhão, 
conheci quando era na frente do Itaú e depois no antigo fórum, mas comecei 
com a horta em 1972 ou 1973, acho a feira sempre um bom negócio para o 
pequeno agricultor porque sempre tem dinheiro para levar pra casa, tem uns 
que se queixam, mas larguei de 07 supermercados para ficar com a feira, 
mas tive uma desilusão trabalhista e pulei fora. Parei com os mercados pela 
exigência, não são todos, mas te desprezam (Entrevista com I S, 2019). 

 

 A palavra historicidade nada mais é do que avalizar como verdadeiro uma 

época vivida através do espaço, e dos personagens que a história e os livros contam 

como fora sua participação no passado, e os legados deixados e aprendizados 

absorvidos por pessoas que referendaram determinadas épocas para construção de 

um referido lugar. 

 O município de Pato Branco apresenta sua historicidade pautada no processo 

de imigração das famílias de origem europeia que nos anos de 1800, transpassaram 

o Atlântico e vieram em busca de alimentos, algo que até então carecia na Europa, 

devido os altos índices de mortalidade oriundas de guerras e pestes. Dessa forma, os 

descendentes de Alemães, Italianos e Poloneses, na sua maioria, vieram em busca 
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de novas terras e novas oportunidades, trazendo consigo a cultura e o saber fazer de 

cada país (BRISKIEVICZ, 2012). 

 Ao participar da colonização de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de 

São Paulo e o Espírito Santo, esses imigrantes com o espírito desbravador foram 

expandindo suas fronteiras, e promoveram a miscigenação dos Portugueses, 

Espanhóis, Índios e Escravos. Essa miscigenação formou uma característica única de 

colonos desenvolvida e desvendada por hábitos e culturas semelhantes entre os 

estados do Sul do Brasil e seus países vizinhos, os quais estabeleceram fronteiras 

apenas no idioma e nos territórios (BRISKIEVICZ, 2012). 

 A influência cultural europeia participou ativamente no desenvolvimento 

regional e municipal com seu elevado grau de inovação, conhecimento técnico, 

desenvolvimento tecnológico e industrial. Dos alemães, herdou-se a característica 

significante na maneira de produzir e fazer conservas, doces (chimias), cucas, 

cervejas, etc. Na cultura Italiana, por sua vez, é notável a presença da polenta, 

salames, massas, queijos e vinhos, transpassando seus hábitos culturais. Já os 

Poloneses e Ucranianos, mesmo que de forma menos incisiva, interferiram 

culturalmente com os pastéis de batata (pierogis) e sopas, etc. O hábito do consumo 

de carnes e proteínas, estes foram adquiridos através da dimensão de área e da 

facilidade de se criar animais e conduzi-los através dos tropeiros e caboclos; com eles 

o consumo da carne seca e salgada (charque). Além da grande disponibilidade e 

facilidade da caça, encontra-se também o uso das ervas, do mate e do pinhão 

intrincadas na convivência, ambiente e cultura indígena/nativa que também tiveram 

sua participação e expressividade no desenvolvimento de características culturais 

regionais (DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 A caracterização regional e municipal não surgiu instantaneamente, e sim com 

uma herança histórica das gerações, as quais sofreram alterações devido às 

imposições da modernização e do processo de globalização. Pato Branco, no seu 

íntimo, ainda apresenta hábitos e tradições das famílias que participaram do processo 

de colonização do município e parte do estado.   

 A estrada estratégica surge no final da década de 1920 e início de 1930, com 

o objetivo de conectar e colonizar a região de fronteira com as demais regiões do país, 

resultando em um movimento migratório do Sul do Brasil. Consequentemente, na 

década de 1940, nesta região do Paraná, muitas casas de comércio se estabeleceram 

e contribuíram para o desenvolvimento regional. Em 1952, quando Pato Branco 
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emancipou-se de Clevelândia, a cidade já se destacava pela centralização do 

comércio (POZZA, 2014). Na entrevista com o pioneiro e agricultor familiar H. C., 

sempre envolvido na agroindustrialização familiar “vim comprar a terra, o cartorário de 

Caçador falava que aqui era uma terra muito próspera, comprei a terra e casei em 

novembro”.  

 No ano de 1954, conforme descreve Pozza (2014, p. 129) “a população e a 

renda já eram as maiores de todos os municípios do antigo município de Clevelândia, 

tinha os maiores compradores de animais, principalmente suínos, e o maior comércio 

do Sudoeste”.  

 Nos anos de 1960 a 1980, junto com as plantações e as serrarias de madeiras, 

também se ampliava a criação de suínos para venda no norte do Estado do Paraná e 

São Paulo, que resultou na expansão do comércio local. Após as dificuldades de 

comercialização do animal vivo, a oferta supriu a demanda, quando onde o consumo 

próprio passou a se tornar excedente, e consigo gerou a necessidade da busca pela 

transformação, como alternativa mais viável para a época.  Assim, a partir dos 

processos de desenvolvimento local e crescimento do município, tornou-se necessário 

a criação de espaços para compra de carnes, tais como: os açougues e as mercearias 

(DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 A primeira regularização de alimentos de origem animal no município 

começou com João Penso, vindo de Capinzal, Santa Catarina, por volta do ano de 

1937. Acompanhado pela família, instalou seu frigorífico no centro da cidade, e junto 

uma mercearia. Em 1940, mudou-se próximo ao trevo da rua Guarani, e trouxe um 

técnico para auxiliar nas atividades. No frigorífico, abatia por dia 25 suínos e duas 

cabeças de gado, que eram utilizados para fabricar banha, defumados e embutidos. 

Todos os alimentos fabricados eram acondicionados em latas e caixas; no rótulo 

rudimentar constava na origem do produto o Território do Iguaçu, e não Paraná, esses 

alimentos, posteriormente eram transportados e comercializados em Pato Branco, 

Clevelândia, Palmas, União da Vitória, Porto União, Irati e Curitiba. No ano de 1945 

aconteceu a peste suína, a qual dizimou os planteis de suínos da região e os técnicos 

inutilizaram toneladas de produtos com creolina, levando a indústria à falência 

(POZZA, 2014). 

 Também existem relatos do açougue fundado pelo pioneiro João Viganó que, 

posteriormente, fixou um abatedouro na comunidade do Passo da Ilha, e no futuro 

formou-se a empresa Frigorífica de Carnes Sudoeste pertencente à Viganó e Benato 
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Ltda. Através dela, no ano de 1989, iniciou-se a regulamentação de abate de bovinos 

e suínos, local que, na atualidade, encontra-se a Cooperativa de Carnes Novicarnes. 

Com a Família Rotava não foi diferente, começou com uma incubadora e produção 

de frangos, e no passar do tempo formava-se o Comércio de Aves Sudoeste (Frango 

Seva), com documentos que comprovam sua origem no ano de 1987, atualmente 

comercializada para VIBRA.  

 A criação de suínos da região, sempre foi estimulada pela facilidade da 

presença de matéria-prima encontrada nos traços culturais presentes, merecendo 

destaque para o abastecimento local do mercado de suínos que era alimentado pelos 

abatedouros do Osmar Voicolesco e do Czarnobai, os quais supriam os 

supermercados e açougues da cidade. O Comércio de Carnes Frigopar, da família 

Toniollo e Rocha, teve início com criatório, depois comércio e transporte de suínos, 

para posterior abate e industrialização da carne. Comercializavam-se derivados como 

salames, linguiças e copas, em grande escala no Estado, e diversas feiras do país, 

obtendo um espaço significativo na história do desenvolvimento rural no município.  

 Com a história do município veio à história da feira livre de Pato Branco, a 

qual remonta à década de 1970, segundo Aguiar (2007), quando os educadores das 

escolas da área rural iniciaram um movimento de incentivo ao plantio e cultivo para a 

criação de feiras livres e a comercialização das mercadorias. O registro que se tem, é 

que a feira livre iniciou seus primeiros passos no ano de 1983 quando, com o apoio 

da EMATER e da Secretaria de Agricultura do Município, mobilizaram os agricultores 

que vendiam seus alimentos de casa em casa, para criar a Associação de Feirantes 

de Pato Branco. Para o autor, foi uma época de inovações, mas também de muitas 

dificuldades quando os agricultores que, ao tomar parte da feira, sofreram com a 

realidade do transporte, da organização da feira e de seus produtos.  

 

Figura 3 - Feira do produtor em Pato Branco – 2007 e 2019.  Imagem A - Sede Antiga da Feira-livre 
de Pato Branco. Imagem B - Vista parcial Mercado do Produtor de Pato Branco.  
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Fonte: Aguiar (2007); Prefeitura Municipal de Pato Branco (2019).  

 

 Além da organização dos produtores e o senso de empreender, o município 

regulamentou a feira com o trabalho desenvolvido pelas políticas públicas que 

desempenharam papel fundamental na orientação e elaboração de documentos 

necessários para a concretização do processo (DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 Iniciando-se pelo incentivo a formação da feira, regulamentação da mesma, 

onde os produtores estimulados com a associação dos feirantes conseguiram um 

pequeno espaço, junto ao antigo Fórum Municipal, para armarem suas tendas e 

depositarem, aos sábados, suas barracas e seus alimentos, no intuito de vender o que 

era produzido na busca da ampliação e complementação de renda (DADOS DA 

PESQUISA, 2019). 

 Nos anos de 1990, com apoio da EMATER e incentivo ao associativismo 

formava-se a Associação dos Feirantes de Pato Branco (AFEPATO), a qual tinha por 

objetivo organizar as cadeias e estruturar a feira municipal, criada por associados 

feirantes e agricultores familiares que, semanalmente, comercializavam seus produtos 

e excedentes nas barracas organizadas pela EMATER e Secretaria Municipal de 

Agricultura (DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 Na mesma década, o estado implanta no Paraná a política de incentivos à 

agricultura familiar e constrói para os feirantes, a fundo perdido, o abatedouro e a 

fábrica de embutidos na Comunidade de Independência. Naquele local ocorreram 

capacitações e treinamentos com a busca de incentivo a produzir, beneficiar e 

comercializar seus alimentos devidamente inspecionados pela saúde, algo que até 

então não existia (DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 Na época, com a expansão das agroindústrias existia a necessidade e 

pressão para a regularização, além de se vislumbrar a oportunidade desse agricultor 
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familiar vender seus alimentos de maneira segura e com a possibilidade de ampliação 

da sua rede comercial, social e econômica, elo fundamental para manutenção de sua 

sustentabilidade no campo. 

  Foi na década de 1990, o auge do estímulo de políticas agrícolas voltadas a 

agricultura familiar, período com maior protagonismo das agroindústrias regionais, 

porém, junto a elas, surge a necessidade de regulamentação. Isto ocorreu no ano de 

1994, por meio da Lei nº 10.799, da Secretaria Estadual da Agricultura e do 

Abastecimento responsável pela implantação do Serviço de Inspeção do Paraná 

(SIP/POA). O mesmo perdurou pouco tempo nas mãos do estado, o qual no ano de 

1995 repassou essa incumbência para as Secretarias de Saúde dos Municípios, 

através das municipalizações das Vigilâncias Sanitárias.  

 Nesse sentido, o relato de W. B.7, descreve o processo de municipalização da 

inspeção alimentar no município: “a população de Pato Branco não tinha o suprimento 

da inspeção de alimentos e o Serviço de Inspeção Estadual passou a 

responsabilidade ao município operacionalizar essa tarefa”. Para a Vigilância 

Sanitária, portanto, ficou a atribuição da prevenção à saúde da população através de 

ações de controle de abate animal e dos alimentos produzidos e comercializados no 

município. W. B. ainda destaca que: “havia muita resistência da população e gerava 

enormes conflitos, devido os produtos não ter presença regulatória e falta de 

informação da sociedade”.  

 No referido momento, ficou a cargo da Vigilância Sanitária a responsabilidade 

das atividades voltadas à regulação e fiscalização dos animais abatidos em todos os 

frigoríficos que até então existiam, além do controle sobre a comercialização de 

produtos, sem a devida origem e procedência nos comércios do município.  

 Quando W. B. comenta que “o Serviço Único de Saúde (SUS) com a 

municipalização tinha pouca estrutura, e o conhecimento se construía com coragem, 

pouca informação e a prática que forçava a busca do conhecimento”. Período esse de 

implantação do SUS (1988), o qual nos anos 1990 introduz a política de saúde pública 

do pensar na população local, e consigo o processo de municipalização das 

Vigilâncias Sanitárias, com a incumbência de despertar a saúde preventiva.  

 No desenvolvimento rural e das agroindústrias de Pato Branco, a cadeia 

produtiva de leite sempre teve fundamental importância e assemelha-se com a cadeia 

                                                           
7 W. B., médico veterinário, concursado na Secretaria Municipal de Saúde, e responsável pela 
Vigilância Sanitária no período de 1992 a 1996. 
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produtiva da carne, as quais tiveram início com os agricultores familiares, com 

realização de comercialização a partir do excedente da produção. 

 Na produção e comercialização do leite seguia-se uma rotina, conforme 

relatos de famílias pioneiras da década de 1970 a 1990: diariamente realizava-se a 

ordenha obtendo o leite o qual era transpassado do balde, e coado através de um 

pano para o litro de vidro. Estes litros eram dispostos nas malas de couro ou lona, 

para serem transportados por mulas ou cavalos, que eram conduzidos pelos filhos 

desses agricultores. Junto com o transporte do leite, muitas vezes acompanhava 

outros alimentos, tais como: ovos, hortaliças, frutas e queijos.  

 Para ilustrar tal descrição, cita-se fala do Sr. I. S.: “viemos de Caxias do Sul 

em julho de 1958, vendia leite no litro a cavalo, vinha na aula e trazia o leite, o queijo 

e ovos, pegava o dinheiro e comprava sal e açúcar, minha mãe e eu quem fazia as 

compras, até hoje sou eu quem compra lá em casa”. Essa tradição resulta de 

pioneiros, que foram colonizadores da região.  

 Na periodização da década de 1990, as políticas públicas8 aprimoraram seu 

olhar para a agricultura familiar, fator que passava despercebido até então pelos 

órgãos gestores desse processo. Foi uma década em que ocorreu a ampliação de 

incentivos às associações e cooperativas de micro e pequeno porte, além da 

implantação de políticas de incentivos estaduais, com aporte financeiro a fundo 

perdido para execução de agroindústrias no Paraná. Paralelo a isso, através dos 

órgãos de fomento ministrou-se cursos e capacitações aos agricultores, os quais eram 

incentivados e promovidos pelas Secretarias de Agricultura e EMATER9.  

                                                           
8 Em 1994, depois da Jornada de Luta, liderada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag), foi criado o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (Provape). Em 
1995 foi instituído, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), por meio 
da Resolução nº 2.141, de 24 de agosto de 1995. O Pronaf começou a se consolidar em 1997 como 
instrumento de geração de emprego e renda e desenvolvimento do campo, sendo que as operações, 
antes de custeio, passaram a ser feitas também para investimento, com os movimentos sociais 
intensificando o diálogo com os ministérios da área econômica e os bancos. Em 1999, foi criado o 
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). A partir de 2003, aumentou a força política e o 
conhecimento efetivo do programa, servindo de referência mundial (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2015).  
9 O objetivo do Pronaf, em 1990, era fornecer crédito agrícola e apoio institucional aos pequenos 
produtores rurais que não eram contemplados pelas políticas até então existentes. A princípio, o 
programa articulava crédito rural, financiamento de infraestrutura e serviços básicos municipais; 
capacitação e profissionalização de agricultores familiares; e financiamento da pesquisa e extensão 
rural com destinação de recursos financeiros para a geração e a transferência de tecnologias para os 
agricultores familiares (CASTRO; PEREIRA, 2017, p. 10-11). Atualmente, a Emater do Rio Grande do 
Sul continua realizando importante trabalho de Ater no Rio Grande do Sul, tendo dentre as suas 
iniciativas um Programa de Qualificação de Produtores, para desenvolver ações de capacitação 
profissional em centros de treinamentos e nas comunidades rurais, além de elaborar projetos de crédito, 
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 Para Mior (2007, p. 7): 

 
[...] a constituição de agroindústrias rurais pode ser vista como um processo 
de reconfiguração de recursos (produto colonial) promovido pela agricultura 
familiar em conjunto com suas organizações associativas e com o apoio do 
poder público.  
 

 Assim a política de governo do Estado do Paraná incentivou a agricultura 

familiar na produção de alimentos através do Programa Paraná 12 meses, e consigo 

a Fábrica do Agricultor que, nos moldes da Europa, lança o programa de incentivo ao 

associativismo e cooperativismo no beneficiamento da matéria prima através de 

agroindústrias familiares. Seguindo essa temática, foi criada Feira de Sabores em 

Curitiba e as Feiras Regionalizadas, com a intenção de estimular a comercialização 

dos produtos oriundos do programa da Fábrica do Agricultor. 

 A partir de 1997, seguindo a tendência governamental, surgia também no 

Sudoeste uma mobilização com viés na agricultura familiar em conjunto com a 

Companhia Paranaense de Energia (COPEL), e a Associação dos Municípios do 

Sudoeste do Paraná (AMSOP). Os prefeitos da região se deslocaram ao norte da Itália 

e retornaram vislumbrados com os modelos de associativismo e cooperativismo 

existente por lá. Com essa visita realizada pelos prefeitos da época à Itália, 

conheceram pequenas cooperativas de agricultores familiares que produziam e 

comercializavam seus produtos, como vinho, queijos e presuntos. Com a ideia 

construída, esses prefeitos retornaram ao Brasil e realizaram um pacto de 

prosperidade com foco cultural, social e econômico regional, denominado de Pacto 

Nova Itália. 

 Desta maneira, os agricultores que produziam seus alimentos de maneira 

artesanal, foram incentivados a formar inúmeras associações e cooperativas de 

agricultores familiares com a finalidade de criar agroindústrias no Sudoeste. Com o 

despertar dos agricultores e o fomento de políticas de incentivo, criou-se as 

associações locais de beneficiamento do açúcar mascavo, mel, peixes, leite e 

derivados, conservas e doces, além da Associação dos Feirantes de Pato Branco, já 

pré-existente, a qual exercia o trabalho com carnes e derivados, produtos de origem 

vegetal, os quais eram comercializados exclusivamente na feira do produtor. 

                                                           
prestar assistência técnica e emitir declarações de aptidão ao Pronaf (CASTRO; PEREIRA, 2017, p. 
34) 
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 Essa política de incentivo criada pelo governo com apoio aos créditos gerados 

pelo Pronaf ampliou o fomento e a assistência ao agricultor por meio da EMATER, 

sindicatos rurais e secretarias de agricultura. Em paralelo, também surgiu à percepção 

de ampliação preventiva pelos órgãos de controle e segurança alimentar e defesa do 

consumidor, tais como: VISA, Procon, e a necessidade da ampliação da rede de 

diagnósticos laboratoriais como Laboratório Central do Estado do Paraná (LACEN) e 

Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), para avaliação da qualidade dos 

alimentos e análises de doenças veiculadas por esses alimentos e água.  

 Mior (2007) refere o surgimento do Pronaf como um fator que contribuiu para 

que um novo ambiente institucional e organizacional dos empreendimentos de 

agregação de valor dos agricultores familiares fosse construído, de modo que uma 

análise sobre a mudança agroindustrial da região oeste catarinense requer conhecer 

as estratégias de ação dos agentes em diferentes escalas espaciais. 

 Refere o autor que as agroindústrias convencionais conservam ligação com o 

mercado europeu de carnes e com o mercado brasileiro, mas as agroindústrias de 

pequeno porte, com produção de derivados de leite, têm preferido atuar no mercado 

de nichos, como os produtos coloniais e artesanais, embora participe também do 

mercado tradicional de commodities. Estas explicações destacam a questão da 

agricultura familiar na região no fato de que “recursos menosprezados pelo modelo de 

modernização agrícola, como a cultura e o saber fazer local, passaram a ser vistos 

como cruciais para a emergência de novas redes de produção e consumo” (MIOR, 

2007, p. 7). 

  Contudo, o pico de valorização da agricultura familiar na escala gráfica, 

começou a evoluir e, com ela muitas estruturas que necessitavam da agregação de 

valores sociais e maior potencialização no humano foram percebidas e valorizadas. 

Porém, mesmo que certas ações demandem investimentos no amparo tecnológico e 

estrutural, mesmo com o saber fazer de muitos agricultores investiu-se em 

capacitação e orientação técnica e mesmo com todos esses estímulos e incentivos 

cria-se uma incógnita: o que foi feito de errado? Identifica-se como fator de extrema 

relevância a necessidade do entender o tempo.  

 Esse tempo torna-se necessário para o agricultor e a sociedade como um 

todo, compreender, absorver e valorizar conhecimento sobre o associativismo e 

cooperativismo para poder participar ativamente dos processos evolutivos. A 

necessidade de dispor-se a fazer algo por livre iniciativa, sozinho ou de forma 
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sociabilizada, a busca da qualificação e do conhecimento deve partir do interesse 

próprio e não obrigado.  

 O processo de cooperativismo ou associativismo deve tornar-se íntimo desse 

gestor do agronegócio familiar na formação de estratégias de comercialização e 

compatibilização entre os integrantes do processo. Tal fato não aconteceu, e a falta 

dessa necessidade foi causadora de impactos de alto grau, tornando-se o fator que 

mais contribuiu para a desintegração, ruptura econômica e para a dissolução dessas 

associações e cooperativas, e consigo nas estratégias de desenvolvimento rural para 

a região e município.  

 Porém, a historicidade não termina aqui; ela segue com o transcorrer do 

trabalho e se supera da mesma forma que o desenvolvimento rural evolui no 

desenvolvimento de seus atores que, através das inovações exigidas tornam-se 

protagonistas de novas histórias, as quais são concebidas com transcorrer do tempo 

e repassadas por gerações. 

 

4.2 REFLEXÕES SOBRE AS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 

 

 Na atualidade, depara-se com o número de 45 agroindústrias familiares no 

município, as quais estão devidamente cadastradas e regularizadas, número esse que 

nem sempre reflete a realidade num âmbito de comércio e de produção. Sabidamente, 

existem fatores que prospectam para a subsistência e a obscuridade dos dados e a 

necessidade de vagar pela informalidade. Conforme registrado no Quadro 3, gera a 

possibilidade de identificar as agroindústrias existentes no município, a partir da 

pesquisa do Censo IBGE de 2017, equiparando-os com os dados adquiridos na 

Vigilância Municipal. Esses dados servem de parâmetros para evidenciar as 

diferenças encontradas nas metodologias de coletas e na realidade dessas 

agroindústrias familiares no âmbito nacional e municipal, além da forma de 

interpretação que serve tão somente para avaliação desta referida pesquisa. 

 Neste cenário e nessa amplitude de análises se buscou, através de um banco 

de dados para melhorar e facilitar a interpretação da pesquisa, a qual serve também 

como meio para justificar o nível de compreensão na esfera do desenvolvimento rural 

do município. 
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Quadro 3 - Agroindústrias familiares em Pato Branco.  

Produtos da agroindústria rural IBGE  
(2017) 

VISA 
(2019) 

COMPARAÇÃO 
IBGE/VISA 

Aguardente de cana 3 2 1 

Doces e geleias 6 - 6 

Legumes e verduras (processadas) - 25 -25 

Melado 1 - 1 

Pães, bolos e biscoitos 1 8 -7 

Queijo e requeijão 42 - 42 

Vinho de uva 14 1 13 

Carne de suínos(verde) 1 - 1 

Carne de outros animais(verde) - 1 -1 

Embutidos (linguiças, salsichas, etc.) 5 2 3 

Produtos de madeira 1 - 1 

Produção de Leite - 2 -2 

Mel - 2 -2 

Conservas – salgadas - 2 -2 

Outros produtos 4 - 4 

Total 78 45 33 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

  

 Com a visualização dos números no quadro anterior nota-se a 

desproporcionalidade encontrada na equiparação das fontes. Para tanto, se deve 

considerar que os dados do IBGE são obtidos de forma que o entrevistado responde 

de modo aberto. Deve-se considerar também o interesse e conhecimento sobre o 

assunto em relação às agroindústrias familiares, além do preparo dos atores, tanto 

por parte de quem entrevista, quanto por quem é entrevistado.  

 Por outro lado, considera-se para fins da pesquisa os dados adquiridos de 

maneira regular junto ao departamento de Vigilância Sanitária, com função de coleta 

de dados preventivos junto a Secretaria de Saúde do Município, o qual responde 

atualmente pelo controle e regulamentação das agroindústrias familiares no 

Município.  

 A diferença entre os dados do IBGE e da VISA, pode estar atrelada às 

diferentes metodologias adotadas na coleta de dados. Por exemplo, deve ser levado 

em consideração que na obtenção dos dados pode ocorrer a ausência de informantes 

e informações, os quais não são computados como situações de comercialização 

formal ou até por alterações na informação coletada, podendo então, nem sempre 

compatibilizar com a realidade. 
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 Para fins desta pesquisa, foram apenas utilizados os dados obtidos em 2019 

no setor de Vigilância Sanitária, que através dos quais se confirmam 45 agroindústrias 

familiares presentes e cadastradas como ativas no município, representando um 

montante de 4,5% das propriedades de agricultura familiar presentes no Município de 

Pato Branco.  

 As mesmas estão referenciadas por pontos na cor verde presentes na Figura 

4, por meio de dados coletados junto às agroindústrias familiares cadastradas na 

Vigilância Sanitária do Município. Com base nesses dados, destacam-se os três 

pontos amarelos que, atualmente, são consideradas agroindústrias convencionais 

ativas, as quais migraram de agroindústria familiar para o patamar de não familiar e 

convencional, justificado através do desenvolvimento e empreendedorismo 

administrativo. Na mesma lógica de análise, observam-se os 30 pontos em vermelho 

na Figura 4, os quais geram destaque para as agroindústrias familiares que, por 

motivos diversos, não deram continuidade nas atividades e, atualmente, não se 

encontram mais ativas no âmbito da categoria de agroindústria familiar. 

 
     Figura 4 - Agroindústrias familiares em Pato Branco: identificação e transformação. 

 
     Fonte: Dados da Pesquisa (2019). 

 

 Os entraves na implantação de uma empresa são enormes, situações que 

envolvem inúmeros desafios para os que se encontram no dia a dia do processo de 

desenvolvimento urbano com conexão mais íntima na inserção da modernidade; 

porém, na agricultura familiar as dificuldades de inserção se amplificam e se tornam 
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ainda maiores, devido às barreiras sociais encontradas. Para tanto, existe uma 

enorme carga de coragem intrínseca nesse agricultor familiar, que empreende e cria 

seu agronegócio ou sua agroindústria.  

 Sabe-se, também, que o grau de abandono, desistência ou quebra nas 

empresas é elevado, devido à maioria acontecer por deficiência administrativa por 

inúmeros fatores. Então, justifica-se plenamente esse elevado índice de agricultores 

familiares que, através da iniciativa de ampliação das suas fontes de renda não 

obtiveram êxito, porém da mesma forma observa-se que muitos prosperaram, outros 

permanecem no processo, e que alguns transferiram ou continuam no repasse da 

carga cultural para seus sucessores.  

 Godoy (2005), já havia salientado a responsabilidade da agricultura familiar 

como maior produtora de alimentos básicos, e de sua contribuição para abastecer o 

setor urbano por meio da diversificação de suas atividades ou beneficiamento dos 

alimentos e das matérias-primas. 

 Ao retomar a historicidade no desenvolvimento exercido pelas agroindústrias 

familiares em Pato Branco, sabe-se que a maioria dos seus atores se caracteriza 

como personagens presentes e protagonistas do cenário da agroindustrialização 

familiar no município. São personagens que receberam de seus gestores e genitores 

o segredo de produzir, segredo esse obtido através da influência cultural dos pioneiros 

que desbravaram essas terras a partir da colonização. A imagem a seguir, (Figura 5), 

deixa claro o objetivo de descrever a origem dos responsáveis pelas agroindústrias 

familiares do município de Pato Branco, onde ainda se preservam as características 

coloniais, mesmo que fragilizadas pela intervenção do tempo e da modernidade. 

 

Figura 5 - Agroindústrias familiares em Pato Branco: caracterização da naturalidade do responsável.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Na Figura 5 observa-se que, das 45 agroindústrias familiares regularizados no 

município, 31 delas ou 68,9% têm seus gestores nascidos e criados no Paraná, fato 

que serve para comprovar o elo de sucessão familiar e a facilidade de deslocamento 

e inter-relação regional, onde 31 deles são naturais dos municípios do próprio 

Sudoeste do Estado, com 29 gestores de Pato Branco (93,5%), 01 de Renascença 

(3,25%) e 01 de Francisco Beltrão (3,25%).  

 Fator de suma importância que justifica a caracterização da identidade 

formada pelas pessoas e comprovadas pelas agroindústrias presentes no Sudoeste 

na busca da formação de uma cultura e identidade própria para uma possível 

caracterização local com desenvolvimento integrado de produção alimentar e 

denominação de origem controlada (DOC) no uso do espaço territorial.  

 Ao se ampliar o espectro interestadual, nota-se que dos 14 proprietários 

restantes, 07 deles são oriundos do Oeste do Estado de Santa Catarina (15,6%) com 

02 destes do mesmo município. Os demais Estados aparecem com 06 representantes 

do Rio Grande do Sul (13,3%) já na divisa com Santa Catarina, fator que justifica a 
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origem dos estados do Sul, além da semelhança nas atitudes e características 

recebidas dos ancestrais.  

 Apenas 01 gestor corresponde ao Estado de São Paulo (2,2%), o qual justifica 

a excepcionalidade do caso devido à iniciativa do mesmo ser de descendência da 

região e seus pais migrarem para São Paulo, fator que facilitou o retorno e estimulou 

a vir estudar e constituir família na qual sua esposa já era integrante da agricultura 

familiar. 

 Em termos regionais, depreende-se que as responsáveis pelas agroindústrias 

apresentam naturalidade no noroeste e nordeste Rio-Grandense, oeste Catarinense 

e sudoeste Paranaense, e na mesorregião de Campinas de São Paulo. Para tanto, 

conclui-se que ao se caracterizar como agroindústria e se prospectar nesse segmento, 

tornam-se natural e de origem localizada para uma determinada área geográfica a 

qual é demarcada por um território regional com características sui generis de origens 

coloniais que se caracterizou através das transferências de culturas das colonizações 

e sucessões familiares transpassadas por gerações.  

 Por designar gerações, não se pode deixar de historiar e referendar o tempo, 

sabe-se que, na sequência lógica da história, nada se perde e tudo se transforma, que 

não é no dia para a noite que deixa de ser agricultor familiar e passa a ser um 

agroindealizador ou gestor de uma agroindústria familiar. Na sequência, essa 

pesquisa buscou por dados que têm como finalidade fundamentar ideias cronológicas 

da inserção dessas agroindústrias no município.  

 A imagem da Figura 6 mostra o marco inicial de implantação dessas 

agroindústrias no município, e desperta a iniciativa de caracterizar a origem do gestor 

como agricultor familiar, bem como a referida data de implantação de cada 

agroindústria, além do processo de transformação para o agronegócio familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Início das atividades das agroindústrias familiares em Pato Branco.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
 

 Na leitura da Figura 6, compreende-se que as agroindústrias com origem na 

década de 1980 estão localizadas na porção Norte/Nordeste/Leste/Sudoeste do 

município e 08 dessas agroindústrias ocupam uma fração de 17,8% do montante 

presente no município. Normalmente elas encontram-se mais afastadas da 

participação urbana sendo formadas basicamente pelos pioneiros que começaram 

com a feira do agricultor. Esses agricultores tiveram a sensibilidade de que era preciso 

buscar alternativas no complemento da renda periódica (semanal) com a finalidade 

da manutenção familiar para tornarem-se independentes da safra colhida no ano, fator 

de enorme aflição devido à instabilidade proporcionada pelas intempéries e preço das 

commodities da época.  

 As décadas de 1960 a 1970 são mencionadas por Godoy (2005) como o 

período no qual foram iniciadas ações em nível global por parte da indústria 

agroalimentar, com a internacionalização do capital e a liberalização dos mercados, 

momento em que ações do estado nacional apoiaram a criação de lojas de 

autosserviço visando exercer o controle de preços de o comércio alimentar, cuja base 

residia em armazéns, empórios, mercearias e feiras, que realizavam a maior parte das 

vendas a varejo. 
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 Nos comentários de Villwock e Perondi (2017), a década de 1980 revela 

dificuldades na manutenção da agricultura familiar no meio rural, pelo evidente 

processo de mercantilização da região, razão para que membros da unidade familiar 

buscassem atividades de ocupação fora deste âmbito. Nesse processo, a redução da 

renda agrícola causada pelos custos de produção gerada pelo processo de 

mercantilização possibilitava o aumento de oportunidade de renda não agrícola, de 

modo que a família permanecia no meio rural beneficiando-se de ganhos com 

atividades não agrícolas, desenvolvidas no meio rural ou urbano, mantendo a 

organização familiar no campo. “Isso permitiu que houvesse diversificação da renda 

nas famílias agricultoras do Sudoeste do Paraná e fez com que o desenvolvimento 

regional fosse acarretado das diferentes formas de reprodução da agricultura familiar” 

(VILLWOCK; PERONDI, 2017, p. 4). 

 Na década de 1990 obteve-se um incremento das agroindústrias familiares de 

Pato Branco, existiu uma expansão de políticas públicas e consigo trouxe uma 

ampliação significativa de agroindústrias presentes na porção oeste e sul do 

município, local que ainda se encontram permanentes 08 agroindústrias ou 17,8% do 

total. Esses números assemelham-se ao período anterior, porém junto a eles 

encontra-se a primeira agroindústria familiar na área urbana, devido à migração desse 

agricultor familiar para a cidade trazendo consigo a necessidade de sustentabilidade 

financeira, a qual era oriunda e dependente da feira do produtor da época e, na 

atualidade, ainda se mantém ativo com renda obtida com a feira ou atual mercado do 

produtor.  

 Diante dessa nova dinâmica de avaliação, nos anos de 2000 ampliou-se 

significativamente o número de agroindústrias para 18, ou seja, 40% das atuais. No 

mesmo período e espaço municipal eram valorizados mais enfaticamente os produtos 

de origem animal. A partir disso, as cadeias de leite e carne sofriam maiores ações 

regulamentares. Com isso também se ampliou e regulamentou a cadeia produtiva de 

mel, pelo fato que os apicultores, ao fazer a colheita nas diferentes propriedades 

rurais, reúnem o produto em um só meio de transporte e fazem o beneficiamento da 

matéria prima nas agroindústrias situadas no espaço urbano, forma que até então era 

feito de maneira artesanal nos próprios locais de coleta do produto.  

 A partir dos anos de 2009 observou-se uma ampliação ainda maior no número 

das agroindústrias familiares em todas as localidades do município, fato explicado 

pela inserção dos agricultores familiares presentes na feira do produtor que, ao 
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sofrerem com a mudança de local e consigo acompanharem as interferências 

regulamentares, em que a protagonista do processo passou a ser denominada de 

mercado do produtor. Fator gerador da necessidade e dependência de certificação 

desses agricultores e consigo a angústia e rejeição pela presença dos órgãos de 

regulação na propriedade familiar. Com o passar do tempo e com a implantação do 

processo tornou-se rotina, e consigo veio a caracterização da propriedade 

regularizada com o perfil de agroindústria familiar rural. 

 Dos anos de 2011 até a atualidade, foram 11 novos empreendimentos ou 24% 

das agroindústrias ativas no município, com a maioria delas formadas por filhos de 

agricultores que se somam aos demais gestores com uma nova visão de negócios e 

novas perspectivas de desenvolvimento e conhecimento das cadeias produtivas. 

Essas já se encontram consolidadas, porém com um novo grau de inovação e 

conhecimento, trazendo novas oportunidades e ampliação dos canais de 

comercialização que até então estavam obscuros. Nessa periodização, depara-se 

com um novo empreendedor rural, o qual externa suas novas características e busca 

seu novo e exclusivo espaço social e econômico na sociedade. 

 Na Figura 6, nota-se que o espaço urbano se encontra em plena expansão 

dentro do território municipal, fato que se torna natural se observado com o 

crescimento demográfico, porém alguns agricultores e detentores de agroindústrias já 

fazem parte desse espaço, sentindo-se urbanizados conforme a atualização das 

normativas de zoneamento municipal. Para tanto, cabe à reflexão se esse agricultor 

faz ou não parte do urbano? Ou esse urbano expandiu-se através das novas 

demarcações e incorporou essa área de agroindústria familiar tida como rural? Se ela 

continua sendo considerada agroindústria? Caso seja, ela é familiar? Seu proprietário 

é considerado um agricultor familiar? 

 A própria legislação, através do Cadastro de Produtor Rural (CAD/PRO), 

fundamenta as atribuições da classe, onde não contempla atividades intrínsecas ao 

espaço urbano, porém, certas ações demandam entendimento e compreensão social 

em que o próprio espaço já se caracteriza pela segregação. Sabendo que não existe 

forma de frear o desenvolvimento, e sim, buscarem-se maneiras de adaptabilidade ao 

ambiente no qual se encontra inserido. Certamente essas perguntas tornam-se um 

fator reflexivo para a criação de normas que regulamentem e protejam esse agricultor 

familiar de atravessadores e distribuidores dos seus produtos, gerando interferência 
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no processo de comercialização, que promovem impacto no social e econômico 

destes, bem como no ambiental. 

 Para tanto, torna-se necessário a aprovação da Secretaria de Agricultura e do 

Meio Ambiente para que seja considerado e cadastrado como agroindústria familiar. 

Somente através da comprovação e permanência no rural com referida certificação 

de agricultor familiar além da adequabilidade e avaliação sanitária dos ambientes que 

se confirma a caracterização de agroindústria familiar, e através dessas normativas 

pode-se valorar e proteger essas agroindústrias.  

 

4.3 O PERFIL ATUAL DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES NO MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 

 

 Esta seção do trabalho aborda as cadeias produtivas, descrevendo a sua 

definição e presença no agronegócio familiar no âmbito do município em enfoque para 

este estudo, e assim também sobre os canais de comercialização das agroindústrias 

ativas no ano de 2019. 

 

4.3.1 As cadeias produtivas: análise espaço-temporal 

 

 As cadeias produtivas são entendidas como espaços de produção alimentar 

que independem do tamanho e do grau evolutivo de desenvolvimento. Nota-se que 

nesses locais e ambientes está presente à especificidade para produção de um 

determinado alimento o qual se oferta à sociedade. Mais especificamente nessa 

pesquisa, as cadeias produtivas se subdividem em alimentos produzidos pelas 

agroindústrias familiares, as quais estão delineadas na diferenciação de papel e 

espaço conquistado por elas. 

 Na descrição das cadeias formadoras do agronegócio familiar dentro do 

desenvolvimento rural do Município de Pato Branco pode-se destacar a cadeia 

produtiva de panificados, cadeia das hortícolas orgânicas e convencionais, cadeia de 

lácticos, a cadeia de conservas, tanto doces como salgadas, a cadeia de bebidas, a 

cadeia do mel e, finalmente, a cadeia da carne e seus derivados.  

 Para que se possam comparar as duas figuras, deve-se situar a possibilidade 

de análise da somatória de 40 agroindústrias familiares inativas, 37 delas desistiram 

do processo e apenas 03 delas tornaram-se empreendimentos do agronegócio 
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convencional ou não familiar, fato que se explica devido ao grau de inovação o qual a 

educação financeira e o empreendedorismo da sucessão familiar interferiram no 

desenvolvimento e na cadeia produtiva.  

 Talvez seja algo passível para reflexão quanto ao insucesso encontrado nas 

demais agroindústrias familiares, mas são merecedoras de maior destaque as 

agroindústrias que conseguiram subsídio do Estado com elevado aporte financeiro de 

estrutura e maquinários e mesmo assim não obtiveram êxito. Qual fator deve ser 

levado em consideração para tamanho insucesso? Com isso ficou caracterizado que 

mesmo através das mudanças de políticas agrícolas governamentais, sucateamento 

dos órgãos de fomento, redução de investimentos em técnicos e um relativo 

afastamento dos órgãos públicos, não se pode deixar de relevar a falha básica de 

gestão empresarial pautada na perda de capital financeiro, social e humano dessas 

agroindústrias, o qual torna-se irrelevante qualquer justificativa.  

 É notório a falta de investimentos na capacitação de gestores valorizando o 

capital social e, a posteriore, o capital econômico os quais demandam 

necessariamente de um grau muito mais elevado de associativismo e cooperativismo 

intra e interfamiliar. Para tanto, ficou estampado através dos dados obtidos e 

destacados abaixo, um fator relevante de carência de capital social e associativismo, 

fator significativo para o desenvolvimento de qualquer empresa. 

 
‘Nós éramos em seis ou sete que ficou, porque o resto não quis ficar, aí um 
foi dizendo que o outro roubava, um roubava, nossa, poderia ser uma 
potência, tu vê, nós carneava porco, boi e frango, e tudo que carneava vendia, 
não sobrava nada. Só de fofoca, de gente invejosa, tinha tudo porém onde 
existe uma inveja acaba tudo, se nós tivesse tocado teria dado certo, o 
problema não foi o dinheiro e sim a inveja das pessoas. Tudo vendia, salame 
muito bom, boi, porco, me lembro que num final de ano matamos 60 porcos 
pequenos, mas imagina muito dinheiro. Pois é quando se monta o seu 
negócio com a própria família ninguém mete o bico, se eu fosse fazer agora 
tudo é mais fácil, se eu casasse faria tudo de novo’. (Entrevista com R L). 
 

 Na sequência da análise, na periodização de 1998 existiu a maior expansão 

do fomento das agroindústrias municipais, regionais e estaduais, em que nas quais as 

comunidades mais carentes e distantes do espaço urbano foram beneficiadas com 

quatro agroindústrias de derivados de cana (melado e açúcar mascavo), mas em um 

curto período de tempo não conseguiram manter-se no processo. Nota-se que foi mais 

um erro estratégico de gestão das políticas de fomento dos órgãos públicos por fazer 

a doação de uma estrutura com um custo relativamente alto, sem sequer realizar 

estudo prévio das características locais e traçar um diagnóstico pautado no nível de 



80 

iniciativa sustentável do ambiente, e nas dificuldades sociais encontradas nas 

pessoas, para se obter a viabilidade da atividade proposta. 

 Lora (2019) realizou estudo com uma família de agricultor familiar localizada 

na comunidade rural de Passo da Ilha, interior do município de Pato Branco, Paraná, 

que cultiva 21 espécies de alimentos. Os relatos dos familiares revelam dificuldade 

para a adequação às mudanças na atividade agrícola, e o reconhecimento de que as 

evoluções que as atividades de feirantes lhes proporcionaram foram muito 

importantes, impulsionando o crescimento econômico e o bem-estar social dos 

membros da família e da organização do agroecossistema, como um todo. Nesse 

sentindo, as Figuras 7 e 8 demonstram o total e a porcentagem de agroindústrias 

familiares inativas e ativas em Pato Branco.  

 

Figura 7 - Descrição estatística dos dados das agroindústrias familiares não ativas e que sofreram 
alteração para não familiares em Pato Branco. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Figura 8 - Descrição estatística dos dados das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Na cadeia produtiva de carnes nota-se um decréscimo de 27,5% para 7% 

sendo uma redução na cadeia interna da carne de 75%, mesmo que três delas 

sofreram alteração evolutiva deixando de ser agroindústria familiar passando a 

tornarem-se convencionais. Nas demais, evidenciou-se dificuldades muito 

semelhantes, que é um elevado valor agregado na aquisição da matéria prima e na 

inconstância da padronização da mesma, como o principal fator que desestabiliza e 

desvaloriza o produto final.  

 A produção de leite no Sudoeste do Paraná tem registros históricos pela 

presença na agricultura familiar, decorrente desta atividade e dos traços culturais que 

a envolvem, até porque, o leite consiste em uma garantia de renda em situações de 

adversidade. Trata-se a cadeia produtiva de leite “a mais importante e abrangente 

para a agricultura familiar na região Sudoeste, que é considerada a maior bacia leiteira 

do Estado do Paraná” (BIAVA; PERONDI; GAZOLLA, 2018, p. 89). 

 Mesmo o Sudoeste sendo considerado a maior bacia leiteira do estado na 

cadeia de produtos lácteos, o decréscimo foi de aproximadamente 55% com taxa 

reduzida de 9% para 4% da representatividade nas agroindústrias, refutando que o 

custo de manutenção de uma agroindústria familiar com produtos derivados de origem 

animal requer maiores cuidados de procedimentos. Além de uma matéria-prima de 
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quantidade e qualidade diferenciada, deve-se considerar também o enorme grau de 

insalubridade no trabalho, a elevada carga de variabilidade do mercado com relação 

de índice de perda e a reposição dos produtos detém um custo relativamente alto de 

investimentos e manutenção dos ambientes. “Não tinha nada de incentivo, comecei 

no litro de casa em casa, depois de 3 em 3 litros com o nome em cima, depois 

passamos na empacotadeira meio manual e depois que entramos no mercado 

tivemos que comprar uma com data de validade, né!” (Entrevista com N R). 

 Na periodização de 1990, existiu uma rejeição excessiva dos agricultores 

quanto à regularização do leite, devido à quantidade de leite comercializada em 

garrafas plásticas e expostos ao consumo de porta em porta. Esses 7.000 litros eram 

envasados diariamente nos tambores leiteiros, e distribuídos de casa em casa, sem 

nenhuma garantia de procedimentos e cuidados higiênicos que assegurassem a 

qualidade do produto. Sabendo dos programas de incentivo à produtividade 

desencadeada pelos órgãos de fomento e da significativa constância de laudos de 

animais com tuberculose e brucelose encaminhados ao abate que, na sua essência, 

eram de origem leiteira e mais precisamente de raça holandesa as quais foram 

importadas da Argentina e Uruguai como políticas de estímulo à produção leiteira do 

Estado.  

 Essa demanda de certificação reverberou a crítica e a rejeição social para os 

órgãos de controle sanitário e de segurança na prevenção ao risco da saúde pública, 

dos quais surgiu a demanda da pasteurização de todo e qualquer leite comercializado 

in natura no município, retirando de circulação aproximadamente 7.000 litros de leite 

envasados e comercializados em garrafas PET por dia. Porém, antes do fator punitivo 

existe a orientação, a qual gerou estímulo à pasteurização lenta com viabilidade da 

comercialização formal e autocontroles através de análises periódicas que 

consolidavam a qualidade e segurança do produto frente ao consumidor. 

 Já nas cadeias produtivas de conservas não foi evidenciada alterações no 

número de agroindústrias, porém na cadeia produtiva de mel existiu uma redução de 

6% para 4% nas agroindústrias, queda essa que reflete em 34% para a cadeia. Fato 

que se justifica pela idade avançada de seus gestores, os quais não deixaram indícios 

de sucessão familiar na atividade, fator significativo para tomadas de decisões e 

manutenção da subsistência nas cadeias produtivas. 

 Cabe ainda o destaque sobre o desenvolvimento e regulamentação das 

cadeias de horticultura convencional e a horticultura orgânica, panificação e bebidas 
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originárias da agricultura familiar às quais sempre estiveram presentes em diferentes 

canais de comercialização, porém sua modesta participação sempre foi de maneira 

informal. 

 Ao passar do tempo e com as necessidades de regularização, exigiu-se do 

agricultor familiar à atualização de gestão, fator desencadeado pela formalização do 

mercado do produtor no município que ocasionou uma demanda obrigatória de 

regularização das propriedades e certificação alimentar para os diferentes canais de 

comércio, fato que alterou toda a cadeia já existente a qual era carente de dados e 

conhecimentos.  

 A horticultura foi à cadeia que sofreu as maiores interferências externas, após 

muitas resistências com algumas desistências e outros descredenciamentos, ocorreu 

o egresso de novos atores e sucessores da cadeia produtiva. Fator relevante para o 

acréscimo na representatividade do setor, o qual passou de 27,5% de participação 

para 56% de representatividade, mesmo nele estando inclusas as 03 agroindústrias 

orgânicas.  

 Na sequência de raciocínio a cadeia de panificação segue a mesma 

perspectiva com um acréscimo de 50% no número de agroindústrias, a qual tinha seu 

índice de participação de 12% das agroindústrias e na atualidade já está representada 

com 18% das agroindústrias municipais. Para o setor de bebidas, as agroindústrias 

têm características artesanais com muitos anos de produção e comércio.  

 Essa cadeia do agronegócio familiar não se caracteriza como alimento, a qual 

não participa do sistema cadastral da Vigilância, mas ao mesmo tempo sofre com a 

necessidade de acompanhamento e controle no processo regulamentar com as 

normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ação que faz parte 

do sistema de licenciamento obrigatório da Vigilância Sanitária, a qual monitora o 

aspecto ambiental através de análises anuais de potabilidade da água e resíduos, 

sem maiores intervenções no processo produtivo. 

 Para maior compreensão da discussão foi elaborado a Figura 9 e o Quadro 4 

para referendar os espaços ocupados e deixados pelas agroindústrias familiares no 

município de Pato Branco nos últimos 20 anos. Nota-se que na cadeia de horticultura 

os dados diferem devido à somatória de 25 agroindústrias; destas, 22 delas são 

convencionais e 03 orgânicas. Na subsequência, também se apresenta o percentual 

de participação de cada cadeia no processo. 
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Figura 9 - Porcentagem de participação das agroindústrias familiares ativas e não ativas de Pato Branco 
por cadeias produtivas.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  
 

Quadro 4 - Caracterização das cadeias de atuação das agroindústrias ativas e não ativas.  

Cadeias Produtivas 
 Bebidas Açúcar Carnes Conservas Hortícolas Leite Mel Pães Total 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Não 
Ativa 

- - 4 12 9 28 2 6 9 27 3 9 2 6 4 12 33 100 

Ativa 3 7 - - 3 7 2 4 25 56 2 4 2 4 8 18 45 100 
Total 3 3,8 4 5,1 12 15,4 4 5,1 34 43,6 5 6,5 4 5,1 12 15,4 78 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Esses dados demonstram que alguns aspectos sofrem interferência direta do 

tempo e da modernização sobre o processo de agroindustrialização familiar, sabendo-

se que essas interferências não ocorrem de maneira esporádica e desproporcional. 

Porém, com o desenvolvimento exige-se a necessidade de maior expansão na 

produção alimentar, consigo veio a reflexão e imposição de normativas 

regulamentares que, de certa forma previnem danos ao meio, mas em contrapartida 

são maculadas por grandes impérios sobre os olhos da ciência e dos órgãos 

reguladores, os quais necessitam de maior representatividade técnica deixando-se 

levar por interesses políticos e econômicos. 

 Na contramão do processo, para cada dificuldade encontrada buscam-se 

alternativas e soluções, mesmo com um capital social relativamente baixo entre os 
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atores e a dificuldade de confiança e descrédito no associativismo e cooperativismo. 

Cada qual buscou alternativas individuais para sua devida regularização, fator gerador 

de uma demanda expressiva de orientações e apoio técnico que se tornou uma 

medida complementar e necessária no processo de transposição da agricultura 

familiar para a agroindústria. 

 As cadeias produtivas se apresentam no espaço intermunicipal de forma 

dispersa e ampla, mas envolvem o todo (Figura 10). Isso se torna evidente na figura 

a seguir através das cores e pontos encontrados na representatividade das 

agroindústrias devidamente regularizadas na VISA. Nota-se que inexiste uma 

concentração homogênea entre elas, uma vez que as diferentes cadeias estão 

distribuídas ao longo de toda a área municipal, encontra-se maior concentração ao 

sudeste do município, que talvez se justifique pelo dimensionamento das áreas 

produtivas por agricultor e concentração de moradores presentes nesse espaço 

geográfico.  

 

Figura 10 - Identificação das cadeias produtivas das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 Visualiza-se, também, que as agroindústrias familiares de mel, panificados, 

conservas e carnes as quais dependem mais da aquisição da matéria-prima, com 

raras exceções, estão mais próximos da área urbana, e as cadeias lácticas, hortícolas 

e bebidas que demandam maior área agricultável e quantidade de água, estão mais 

afastadas. 
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 A distância é um fator preponderante no processo, o afastamento do centro e 

a proximidade da periferia geram uma sensação de isolamento e consigo a redução 

na participação social, e o aumento da distância implica no tempo de deslocamento e 

no custo de mobilidade. Para tanto, a necessidade de interligação entre as estradas e 

a boa pavimentação dos acessos torna-se fator preponderante na redução da 

continuidade dessas agroindústrias familiares. 

 Existe relevância na proximidade e na quantidade de agroindústrias presentes 

em um referido espaço, o que certamente está nítido é o grau elevado de interferência 

econômica e social na sustentabilidade familiar das cadeias produtivas. Sabe-se que 

é expressiva a interferência e participação de vizinhos e parentes nos demais elos da 

rede social, os quais proporcionam estímulos à socialização, tanto de forma positiva 

como negativo. Esse fator natural é presente em qualquer sociedade principalmente 

nos espaços demográficos sujeitos cada vez mais ao isolamento e a deserção, quanto 

mais próximo um do outro, maior a carga de interferência, fator, de certa forma, salutar 

para a manutenção do sistema. 

 Esse raciocínio se justifica não somente nas cadeias produtivas, mas também 

através dos espaços de venda e canais de comercialização, nos quais é despertado 

o interesse pelo elo social e pela necessidade de comunicação que, na maioria das 

situações, se prospecta na feira/mercado do produtor a qual se destaca pela solidez 

do capital social e ambiente de semelhanças culturais. Nesse espaço, por mais 

insignificante que seja, ocupa na atualidade o papel de protagonismo cultural e social 

e torna-se o canal gerador de esperança e incentivo para a ampliação e implantação 

de novos canais econômicos, fator evidenciado pelas agroindústrias conduzidas por 

uma nova geração que possibilita maior visão estratégica e permite a continuidade 

dos processos. 

 

4.3.2 Os canais de comercialização das agroindústrias ativas em 2019 

 

 No atual processo de discussão evidencia-se que o agricultor familiar não 

sofre interferências no processo da produção. Mesmo lhe faltando padronização dos 

produtos e os danos que possam ser veiculados pelos alimentos, isso não gera 

preocupação momentânea, mas a principal dificuldade ocorre ao sair da propriedade 

em busca de mercado e posterior manutenção do processo de comercialização.  
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 Na entrevista com o prefeito municipal, no período de implantação do Pacto 

Nova Itália, A. G. o mesmo destaca a comercialização como uma das principais falhas 

no desenvolvimento sustentável das agroindústrias familiares. Para ele “a 

comercialização ainda carece um pouquinho de avanço porque é difícil competir com 

grandes marcas nos mercados tradicionais que já são das grandes marcas então tem 

que se aprimorar a comercialização, o restante a região faz bem” (Entrevista com AG).  

 Dessa maneira, consolida a temporalidade dos espaços ocupados pelas 

agroindústrias, e que cada qual tem seu tempo para se concretizar e perseverar no 

negócio. Também se torna necessário para ampliar a visão de fomento e 

desenvolvimento do rural nas tomadas de decisões dos gestores das políticas 

públicas, ligando as cadeias produtivas com os canais de comercialização. 

 A Figura 11 destaca os canais de comercialização das agroindústrias ativas 

em Pato Branco. 

 

Figura 11 - Identificação dos canais de comercialização das agroindústrias familiares ativas em Pato 
Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 Nota-se que a presente pesquisa se restringe a três ambientes de comércio e 

correlaciona-os devido à importância e representatividade desses, mesmo sabendo-

se que existem outros mais, os quais são utilizados como venda direta (face to face), 

muitos por rede, outros por compra direta através de encomenda, onde o agricultor 

leva na casa do cliente ou o cliente se desloca até a agroindústria (pegue e pague), 

são situações que fogem da formalidade e impossibilitam a coleta de dados e análises. 

 A Figura 11 possibilita analisar certa proporcionalidade entre os canais de 

comercialização relacionada ao espaço situacional, com raras exceções entre as 
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agroindústrias que comercializam nos três canais ao mesmo tempo, que são a feira, 

mercado e merenda (pontos vermelhos). As demais estão relativamente próximas e 

sugerem a existência de pouca interferência entre as atividades e interesses mútuos 

desenvolvidos pela proximidade e interações entre as agroindústrias. Para uma 

análise estatística elaborou-se a Figura 12.  

 

Figura 12 - Descrição estatística dos dados das agroindústrias familiares ativas e seus respectivos 
canais de comercialização em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Na análise da figura 12, nota-se que o grau de proporcionalidade dos canais 

de comercialização que se situa na feira (mercado do produtor) como principal elo de 

sustentabilidade social das agroindústrias familiares, e através dela se amplia o grau 

evolutivo para os demais canais. Nota-se também que, ao somar a participação das 

agroindústrias nos diferentes canais de comercialização, o grau de participação da 

feira se sobrepõe com 62%.  

 Já a participação na merenda escolar (PAA e PNAE) é de 53%, deixando uma 

incógnita pelo fato de não se encontrar nenhuma agroindústria devidamente 

regulamentada produzindo com exclusividade para a merenda escolar. Normalmente, 

a comercialização na merenda escolar está sempre atrelada à feira, 22%, e ao 

mercado, 22%, ou nos três segmentos juntos (feira, merenda e mercado) 9%. O fato 
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de nenhuma empresa comercializar exclusivamente para a merenda escolar justifica-

se através de suposições da insustentabilidade financeira devido à insegurança na 

alternância de valores aplicados, a demora no recebimento dos valores afixados e o 

risco susceptível de não receber, ou atraso no recebimento por parte das 

agroindústrias, na comercialização direta e exclusiva com o governo.  

 Quando se fala em mercados, existe a participação destes em 51% dos canais 

de comercialização, fator expressivo de ampliação da renda para alguns e 

determinantes para a sustentabilidade de outros. Muitos assumem a produção 

exclusiva devido à necessidade de fornecimento de larga escala, situação nas quais 

muitos se dedicam à monocultura, ou pouca diversificação, atingindo o patamar de 

16% com venda exclusiva para os mercados. 

 Necessita destaque as agroindústrias que dedicam parte do tempo na 

comercialização com os mercados, isso se justifica pela excessiva exigência no 

potencial tecnológico, no poder de escala de produtividade, na mão de obra 

disponível, no comprometimento da qualidade e na entrega da produção, além do grau 

de relacionamento e inovação dos gestores. Essas agroindústrias, que detêm a 

comercialização nestes canais, são formadas na sua maioria pelos atores mais novos 

e atualizados, que herdaram essa forma de fazer de seus pais e ampliaram sua 

capacidade de produção na percepção de um nicho de comércio alternativo na busca 

de espaço social e ampliação da renda.  

 Simonetti et al. (2013, p. 142) destacam a importância da diversificação de 

renda na produção agrícola, pela opção de produzir em uma atividade que poderá 

gerar mais renda em dado momento, porque, mesmo tendo a necessidade de 

recursos diferenciados de força de trabalho, e outros investimentos nesta atividade: 

“A diversificação mais agregação de valor pode ser uma estratégia de renda 

interessante por permitir várias opções de investimentos e rendas e maior autonomia 

em relação aos processos de produção e de comercialização dos produtos”. 

 Para Perondi e Schneider (2012, p. 129) “A diversificação é a criação de 

diversidade em processos sociais e econômicos que pressionam, e que também 

oportunizam as famílias a se adaptar e a diversificar os seus meios de vida”. Trata-se 

de um agregado dos meios de vida num contexto amplo que serve como indicador de 

desenvolvimento rural, mas que não se caracteriza como sinônimo de diversificação 

da renda. A diversificação dos processos econômicos, por sua vez, se refere às 

diversas entradas monetárias decorrentes de atividades realizadas na agricultura que 
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podem confirmar a diversificação da renda (PERONDI; SCHNEIDER, 2012). Portanto, 

quanto maior amplitude de canais de comercialização, mais seguro economicamente 

se torna o empreendimento, diminuindo os riscos de quebra no agrossistema. 

 

4.3.3 Caracterização do responsável ou gestor da agroindústria familiar 

 

 Na transformação de agricultor familiar para gestor da agroindústria familiar 

depende basicamente do grau de empreendedorismo, da iniciativa e o empuxo 

familiar, que na maioria das situações acontece com o trabalho, apoio e o amparo da 

mulher, que se não é, torna-se o protagonista do processo.  

 Esse índice de sustentabilidade empresarial se pauta no elo que conecta o 

social com o econômico e o ambiental, onde na residência rural tem um fator 

preponderante ocupado socialmente pela característica feminina, característica 

imposta pelo trabalho em que a mulher no seu dia a dia não encontra tempo para se 

relacionar com o mundo, e torna seu espaço restrito ao seu mundo. O simples fato de 

participar ao menos uma ou duas vezes semanais no processo de desenvolvimento e 

comercialização do fruto de seu empenho e dedicação na cidade, já faz disso uma 

necessidade de relação com um mundo novo. 

 É perceptível a imposição na qualificação e desenvolvimento desses atores 

no simples fato de comercializar um produto, por mais simplório que seja, busca-se 

pelo relacionamento e fortalecimento dos nós que sustentam a rede que se concretiza 

na comunicação e consolida um elo imprescindível no processo de desenvolvimento 

das características empresariais. 

 Sabe-se que na obtenção de conhecimento é necessário continuamente subir 

um grau a mais de aprendizagem além do adquirido empiricamente, não se possibilita 

discutir uma rotulagem, um código de barra ou até mesmo uma avaliação de custos 

ou análise de investimentos ou demais situações em que esses atores precisam estar 

preparados para situações impostas pela sociedade. 

 Mas para isso, torna-se necessário mensurar o nível de escolaridade (Figura 

13) e o potencial de interesse em se atualizar desses protagonistas, fator necessário 

para avaliar a interferência desse item frente ao nível de empreendedorismo do 

próprio negócio. 
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Figura 13 - Agroindústrias familiares ativas em Pato Branco: caracterização da escolaridade do 
responsável. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Os dados obtidos através da pesquisa possibilitaram diagnosticar nos 45 

empreendimentos, que apenas um gestor detém o grau de alfabetização funcional 

com 2,2%, porém apresenta senão o maior encontra-se entre os detentores dos 

maiores capitais econômicos do grupo. No grupo de 24 agricultores ou 53,3% do 

montante cursaram ou pararam seus estudos no primeiro grau (atual fundamental) 

mais especificamente, nota-se que a maioria desistiu dos seus estudos após cursar a 

quarta série do primário ou o 5º ano do fundamental I, situação que se resume nos 

atores mais antigos do processo, fator intrínseco no desenvolvimento devido às 

dificuldades impostas pelas características da época, como o grau cultural e acesso 

aos meios que poderiam lhes proporcionar ampliação do conhecimento.  

 Ao analisar os 15 agricultores ou 33,4% que concluíram o ensino médio, 

conclui-se que a maioria trabalha com mais de um canal de comercialização e que os 

mesmos se relacionam de maneira direta e contínua com o mercado. Os demais 05 

ou 11,1% que concluíram o ensino superior, todos se relacionam intrinsecamente com 
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os mercados sem participação direta na feira (Mercado do Produtor), fator relevante 

para o estudo dos canais de comercialização. 

 Para essas pessoas os traços culturais se tornam significativos na 

transmissão de ações e atitudes desenvolvimentistas: o tempo de estudo e o nível de 

aprendizagem gera determinado impacto no processo, mas não repercute diretamente 

no grau de sustentabilidade de alguns empreendimentos, onde se destaca um 

analfabeto funcional ter um perfil empreendedor do ponto de vista econômico mais 

elevado que os demais, resultado justificado que, nem sempre o maior nível de 

aprendizado supera o conhecimento adquirido através do tempo de trabalho na 

agroindústria familiar. Mas essa avaliação serve de meio reflexivo para análise do 

todo, como um caso esporádico e que o mesmo necessita na atualidade o aporte de 

conhecimento do filho que detém a qualificação educacional e se torna imprescindível 

para o futuro gerencial do empreendimento.  

 De acordo com estudo de Pasqualotto (2013), em unidades familiares que 

atuam na agricultura familiar em municípios do Sudoeste do Estado do Paraná, 

predominam pessoas com escolaridade correspondente às séries iniciais do Ensino 

Fundamental, sendo que 8 concluíram e 4 não concluíram as séries iniciais. Nas séries 

finais do Ensino Fundamental, identificou que apenas 1 pessoa concluiu. Quanto ao 

Ensino Médio, o estudo confirma a conclusão por parte de 3 participantes do estudo, 

sendo que um deles obteve o título de Técnico Agrícola. 

 Para Kischener, Kiyota e Perondi (2015, p. 8), “A diferenciação de anos de 

estudos entre rurais e urbanos se estabeleceu e se tornou quase que naturalizada. 

Sai-se da agricultura para estudar e não o contrário”. E, se mesmo diante do processo 

sucessório um dos filhos sai da unidade familiar para estudar, como uma estratégia 

de compensação, a tendência é de que saiam primeiro as mulheres “[...] 

estabelecendo um processo de masculinização do rural” (ADIR KISCHENER; 

KIYOTA; PERONDI, 2015, p. 8). 

 Afirmam Kiyota, Perondi e Vieira (2012), há uma relação de transmissão 

cultural para que os filhos homens mais velhos herdem a terra dos pais, enquanto que 

aos filhos homens mais jovens é dada a condição de aquisição de outra terra para se 

estabelecerem, enquanto que as mulheres ficam na condição de subalternas nas 

relações familiar, com desvalorização das atividades que desempenham na 

agricultura familiar. 

 Segundo os mesmos autores: 
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[...] assim, as jovens mulheres buscam mais as novas alternativas a viver 
numa cultura tradicionalmente machista e tendem a frequentar mais anos da 
educação formal, pois isto pode significar um passaporte para empregos mais 
qualificados e menos penosos. O fato das moças dedicarem mais tempo aos 
estudos, enquanto os rapazes ao trabalho agrícola não deixam de ser 
reveladores dos papéis sociais atribuídos a cada um dos filhos de agricultores 
do universo em questão. Estudar é visto como a principal via de acesso para 
o trabalho não agrícola e tido por grande parte das moças como uma 
possibilidade de realização pessoal e profissional, que não envolve apenas 
uma melhor remuneração, mas o reconhecimento e valorização do trabalho 
por elas realizado (KIYOTA; PERONDI; VIEIRA, 2012, p. 196). 

 

 O tempo passa não somente para os negócios, mas também interfere no 

desenvolvimento social e pessoal. Para tanto é necessário apurar a carga etária do 

gestor para fazer um comparativo com o aprendizado adquirido nos bancos escolares 

sem deixar de abnegar do conhecimento adquirido e com os percalços sofridos no 

decorrer da sua existência. Neste viés, analisa-se a faixa etária dos diferentes 

responsáveis pelas agroindústrias familiares de Pato Branco (Figura 14).  

 

Figura 14 - Agroindústrias familiares em Pato Branco: caracterização da faixa etária do responsável. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Ao relacionar a faixa etária do responsável pela agroindústria familiar pode-se 

destacar que dos 45 responsáveis presentes na pesquisa, 9 deles ou 20% apresentam 
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idade entre 20 e 40 anos, 24 deles ou 53,3% com idade entre 41 e 60 anos e 12 deles 

ou 26,7% com idade entre 61 e 78 anos. Nota-se que o índice de 80% do grupo gestor 

nas agroindústrias familiares tem idade acima de 40 anos e que mais de 25% acima 

de sessenta anos (Figura 14). Se correlacionadas com as pessoas que trabalham 

nessas agroindústrias, poucos são os que possuem funcionários o que leva a pensar 

que o processo produtivo de elaboração, transporte e comercialização dos produtos 

além da higienização de ambientes, equipamentos e utensílios recai ao núcleo 

familiar, fator de desgaste para marido e mulher e indisposição dos filhos no processo 

sucessivo do empreendimento.  

 Estudo realizado por Biava, Perondi e Gazolla (2018) analisando o surgimento 

de novidades acerca de experiência familiar em condomínio de grãos na região 

Sudoeste do Paraná verificou que a sucessão familiar, como processo social já ocorre 

em uma família participante da pesquisa. As razões se encontram no fato de os 

progenitores e sucessores trabalharem juntos, sendo os últimos preparados para 

continuar as atividades e assumir os negócios da família. 

 Na pesquisa com os sucessores o relato de motivos para a sucessão familiar 

e de permanecer na propriedade rural inclui a aquisição de uma frota de máquinas, 

melhorando o trabalho nas atividades produtivas, argumentando que os investimentos 

em patrimônio na unidade familiar agrícola foram os fundamentos da decisão dos 

filhos para a continuidade das atividades de agricultura familiar (BIAVA; PERONDI; 

GAZOLLA, 2018). 

 Assim traz à tona um dos maiores dilemas na continuidade do processo de 

agroindustrialização familiar, a relação da idade cronológica com o número 

relativamente alto de pessoas presentes nessa faixa etária. Isso faz reportar o 

conceito de sucessão familiar e o sonho do pai que se concretiza no momento que um 

filho seu possa absorver sua carga de conhecimento, e dar continuidade nos 

empreendimentos e na transmissão da herança cultural que o mesmo recebeu através 

das gerações, com a intuição de que esses procedimentos não se percam com o 

decorrer do tempo (Figura 15). 

 

Figura 15 - Identificação da sucessão familiar nas agroindústrias familiares ativas em Pato Branco. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).  
 

 Para tanto, torna-se necessário avaliar o índice de sucessão familiar (Figura 

16) por ser um dos fatores mais preocupantes na atualidade e incisivo nas ações de 

políticas públicas geradoras de estímulos para a agricultura e agroindustrialização 

familiar. Com isso, mesmo através de análises de êxodo rural, nota-se a 

ressignificação de alguns filhos (as) após constituir matrimônio e família, o nível de 

dificuldades na geração de renda frente ao elevado custo de manutenção familiar no 

urbano, cria a necessidade de reflexão, surgindo assim um novo despertar de 

interesses e retorno com novos investimentos no rural, fator gerador de novas 

perspectivas de ampliação da renda e, por consequência, aumento da qualidade de 

vida e sustentabilidade da agricultura familiar. 

 Analisando os dados obtidos, verifica-se que a sucessão familiar no 

agronegócio ou agricultura familiar, é confirmada por 14 (quatorze) famílias 

entrevistadas.  

 
Figura 16 - Descrição estatística dos dados de sucessão familiar nas diferentes faixas etárias dos 
responsáveis das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Ao reportar aos dados sobre a faxa etária dos gestores com 80% acima de 40 

anos, mais de 25% acima de 60 anos, e relacionar-se com o percentual de 58% de 

não sucessão familiar nas agroindústrias (Figura 16), o cenário torna-se desolador 

para a agroindustrialização familiar no Município de Pato Branco. Mas, ao avaliar a 

grande redução das agroindústrias familiares que vem ocorrendo nos últimos vinte 

anos, observa-se uma taxa relativamente alta de desistência, porém nota-se uma taxa 

ainda maior de implantação de novas agroindústrias.  

 Muitas dessas familias se reservaram do direito de não opinar sobre a 

sucessão familiar, devido a insegurança e instabilidade social, econômica e política 

que a situação atual lhes propicía, deixando a incógnita sobre a real situação futura. 

Na Figura 17 é avaliado de modo integrado a sucessão familiar com a faixa etária dos 

responsáveis pelas agroindústrias famliares.   

 

Figura 17 - Descrição estatística dos dados de sucessão familiar nas diferentes faixas etárias dos 
responsáveis das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Na continuação da reflexão sobre sucessão familiar, depara-se com a figura 

17, que demonstra na idade de 21 a 40 anos em que das 06 agroindústrias, 02 delas 

são frutos da sucessão familiar, fator pouco revelador devido à baixa taxa de idade 

dos pais e a incerteza das condições futuras das famílias e dos filhos. Para a faixa de 

idade dos 41 a 60 anos das 24 agroindústrias, 11 delas são sucessões onde se 

evidencia o fato de maior maturidade familiar e idade mais elevada dos filhos, fator 

que minimiza o índice de baixa sucessão e proporciona um alento ao processo. Tudo 

isso em razão do retorno dos filhos à propriedade devido ao elevado custo de 

manutenção familiar no espaço urbano e a política municipal de valorização da 

agricultura familiar através da pavimentação rural e da política agrícola de aporte ao 

agricultor familiar com incentivo financeiro e sanitário.  

 Na faixa etária mais elevada, dos 61 aos 78 anos, das 12 agroindústrias, 04 

delas têm a perspectiva da sucessão, dados que dificilmente são revertidos devido à 

idade avançada dos filhos os quais se encontram estabelecidos e com famílias 

constituídas, a não ser que possam ocorrer situações imprevistas no processo. 

 Kiyota, Perondi e Vieira (2012) salientam a sucessão na reprodução social da 

agricultura familiar como um processo vital, posto que o patrimônio não se caracteriza 
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tão somente como o fundamento do negócio mercantil, mas como o alicerce no qual 

se estabelece a manutenção e a organização da vida familiar. 

 Em seu estudo, Adir Kischener, Kiyota e Perondi (2015) apresentam variáveis 

de influência no processo de sucessão geracional em unidades de agricultura familiar, 

descobrindo que nas duas comunidades rurais analisadas prevalece a vontade dos 

pais de que algum de seus filhos os suceda, comparativamente aqueles pais que 

querem que os filhos busquem alternativas. Das famílias participantes do estudo, 

metade tem assegurado o seu sucessor e 36% não tem nenhum membro para assumir 

a unidade de produção. 

 No decorrer dessa análise da pesquisa, foi realizada uma discussão do 

processo rural do município de maneira fragmentada em que as peças estão dispostas 

ainda sobre a mesa, e somente a partir da integração delas pode-se observar a 

imagem toda dos quebra cabeças; para tanto, existe a necessidade da leitura 

integrada dos dados para que se possa entender a complexidade do desenvolvimento 

rural do município de Pato Branco. 

 

4.4 ANÁLISE INTEGRADA DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES 

 

4.4.1 Articulação entre canais de comercialização, cadeia produtiva, idade e sucessão 

familiar  

 

 Para que se possam obter dados mais conclusivos do referido estudo e uma 

maior amplitude de análise do desenvolvimento rural do município, torna-se 

necessário articular os diversos canais de comercialização fazendo a relação com as 

cadeias produtivas existentes além do tempo de permanência, a idade do gestor e a 

presença ou não dos sucessores para essas agroindústrias familiares. A Figura 18 

possibilita a identificação integrada dos canais e das cadeias de produção das 

agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  

 

Figura 18 - Análise integrada das cadeias de atuação e dos canais de comercialização. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 A imagem possibilita mensurar os canais de comercialização com as 

agroindústrias e sua situação no espaço geográfico do município. Visualiza-se que as 

agroindústrias mais distantes da área urbana estão mais presentes na feira (Mercado 

do Produtor). Nota-se também maior participação das cadeias produtivas da 
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horticultura, panificados e carnes, fator esse que faz dela o principal espaço de 

desenvolvimento econômico, envolvimento social e difusão cultural do município. 

 O simples fato de ser um canal de cadeia curta que faz uma interação de canal 

direto entre agricultor e consumidor (face a face), cria a possibilidade da formação de 

laços de socialização e dependência entre ambos, além de ser um elo de aprendizado 

comercial para ampliar a conexão com os demais canais de comercialização. Na 

discussão da comercialização das demais cadeias, como a cadeia do leite, mel e 

conservas, elas se comportam de maneira independente da feira até por 

apresentarem características diferenciadas de volume de produção, maneiras 

distintas de tratar com o comércio e tempo restrito de vida útil do alimento.  

 Trata-se de produtos que estão atrelados mais diretamente ao comércio em 

escala e canais de venda, produtos que sofrem maiores interferências de forma 

indireta com ligação maior ao varejo e aos supermercados, porém também encontram 

suporte paralelo na merenda escolar, não descartam o processo de representação e 

fornecimento de produtos para consumo na feira, através de outros que ali revendem. 

A Figura 19 destaca um parecer estatístico dessa análise integrada entre cadeias e 

canais de comercialização.  

 
Figura 19 - Descrição estatística da integração de dados das cadeias de produção e dos canais de 
comercialização das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 A interpretação mais aprofundada da Figura 19 permite que se faça um 

mensuramento quantitativo dos dados obtidos referentes aos canais de 

comercialização e sua relação com as cadeias produtivas. Dados esses que se 

complementam com uma análise mais aprofudada através do uso de um quadro que 

posiciona e certifica o processo em estudo. A partir dos números a discussão está 
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pautada nos conceitos obtidos com a comercialização e não com a quantidade e 

valores dos alimentos fornecidos pelas agroindústrias familiares.  

 A constatação do estudo tem coerência com as afirmações de Godoy (2005), 

de que mesmo que a modernidade avance de modo contínuo, não retira o 

desempenho de um importante papel realizado pelas feiras livres na consolidação 

econômica e social dos sistemas locais de economia. A visão deste posicionamento 

tem origem no ponto de vista da economia inferior, que assume a condição de um 

espaço público, socioeconômico e cultural privilegiado, com presença marcante nas 

feiras no cotidiano de cidades brasileiras, sejam elas pequenas, médias e grandes. 

 Torna-se nitida a importância da Feira ou Mercado do Produtor para o 

desenvolvimento rural do Municipio de Pato Branco, além de ser o berço desses 

agricultores ela se tornou o espaço de relacionamento mais importante do município 

quando ela sozinha detém 27% de participação das agroindústrias e quando analisada 

em conjunto com as demais cadeias, o percentual se eleva para 62,5%, ou seja, nela 

encontram-se presentes 28 agroindústrias com participação direta e algumas 

indiretas, como as cadeias do mel e conservas, as quais repassam seus produtos para 

as demais agroindústrias realizarem a comercialização. 

 A merenda escolar participa mais indiretamente nos canais comerciais nos 

quais se destaca por não existir agroindústria que comercialize de forma exclusiva 

para esse segmento, porém torna-se um canal expressivo para ampliação da renda. 

De maneira mais ampla, nela participam 53% das agroindústrias familiares, as quais 

são cooperadas na Cooperativa dos Agricultores Familiares de Pato Branco, a qual 

foi constituida para fornecimento alimentar do PAA e do PNAE (Merenda escolar). 

 O supermercado formal tem sua fatia de 51% de participação e 

comercialização das agroindústrias, nota-se que nesse segmento estão presentes as 

agroindústrias mais tecnificadas, que necessitam de maior volume produtivo e maior 

demanda de mão de obra mais tecnificada.O Quadro 5 apresenta os dados, tanto das 

cadeias quanto dos canais, para análise.  

Quadro 5 - Dados das cadeias de atuação e dos canais de comercialização das agroindústrias 
familiares de Pato Branco.  

Cadeias e 
canais de 
comercialização 

Feira Feira e 
Mercado 

Feira e 
Merenda 

Feira, 
Mercado e 
Merenda 

Mercado Mercado e 
Merenda 

Bebidas 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 66,67 0 0,00 

Carnes 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 33,33 

Conservas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

Horticultura 8 36,36 0 0,00 5 22,73 2 9,09 2 9,09 5 22,73 
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Horticultura - 
Orgânico 

0 0,00 1 33,33 0 0,00 2 66,67 0 0,00 0 0,00 

Laticínio 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Mel 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

Panificação 2 25,00 0 0,00 5 62,50 0 0,00 1 12,50 0 0,00 

Total 12   2   10   4   7   10   

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Para complemento da análise, torna-se necessário compilar ainda através dos 

números uma realidade presente nas 45 agroindústrias as quais representam 08 

cadeias produtivas que comercializam diretamente para 03 canais de comercialização 

que através da associação entre esses canais geram a possibilidade de ampliar para 

mais 07 alternativas de comércio. Para tanto, existe a necessidade de avaliação da 

interferência da idade dos gestores com os canais de produção (Figura 20), devido o 

fato de estar passivel de desaparecimento do processo produtivo em razão ao elevado 

indice de faixa etária presente na gestão da agroindustrialização familiar. 

 

Figura 20 - Integração dos canais e da faixa etária do responsável das agroindústrias familiares ativas 
em Pato Branco. 



103 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Através da imagem acima se evidencia uma vez mais a importância da feira 

como espaço de agregação social em que a maioria das pessoas são detentoras de 

idade superior a 60 anos. Nela também se nota a ocupação do espaço territorial que 

é disperso, diferindo da feira e mercado, feira e merenda, e feira mercado e merenda, 

em que os atores presentes são de faixa etária de 41 a 60 anos. Já existe maior 

diversidade no comércio com o mercado, local que existe o predomínio dos mais 

jovens, não abnegando alguns de outras idades, mas o fator que mais se justifica é o 
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elo de relacionamento, capacidade de produção e facilidade de adaptação às 

mudanças, fator mais presente na nova geração. A Figura 21 possibilita uma análise 

estatística dessa integração entre cadeias produtivas e faixas etárias.  

 

Figura 21 - Descrição estatística dos dados integrados das cadeias produtivas com a faixa etária do 
responsável das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Através da figura 21, identifica-se que na faixa etária dos gestores das 

agroindústrias em relação às cadeias produtivas e canais de comércio, comprova que 

a feira ou mercado do produtor é a teia mais forte da rede de sustentabilidade das 

agroindústrias familiares para o desenvolvimento rural do município.  

 Destaca-se também a feira, em todos os aspectos dos 29 participantes, 89% 

tem idade média superior a 41 anos. Nessa escala 18 participantes ou 72% com idade 

de 41 a 60 anos e 07 participantes ou 64% deles com idade superior a 61 anos. O 

grau de importância é tamanho, que é nela que se destaca a presença do gênero 

feminino como parte protagonista do fortalecimento desse canal de comercialização e 

fundamental para a socialização do agronegócio familiar que se amplia quando as 

mulheres se fazem presentes no município.  

 Ao avaliar a sustentabilidade de seus agroecossistemas hortícolas com base 

de produção na agroecologia e na agricultura familiar, localizados na região Sudoeste 
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do Estado do Paraná, Pasqualotto (2013) encontrou respostas importantes consoante 

à vinculação do homem com a terra e as atividades nela exercidas, confirmando que 

não persiste mais a relação existente entre os antepassados e a terra em jovens entre 

18 e 30 anos que compõem as unidades familiares de seu estudo. 

 Também com respeito às atividades que os membros das famílias 

desenvolvem são destacadas a horticultura e a produção leiteira, sendo que do total 

de seis unidades familiares analisadas, dentre os jovens entre 18 e 30 anos que 

residem nos agroecossistemas, dois deles não contribuem diariamente com os 

trabalhos desenvolvidos na unidade familiar (PASQUALOTTO, 2013). 

 Estudo realizado por Mior (2007) com respeito à agricultura familiar da região 

Oeste do estado de Santa Catarina relaciona a presença da mulher na unidade familiar 

de produção agroindustrial, com um papel importante nas mudanças que são 

verificadas na organização da agricultura familiar, diversificação econômica e 

fortalecimento de sistemas agroecológicos de produção, notadamente quanto ao 

processo de agregação de valor ao produto, associado à transformação de atividades 

antes restritas à cozinha da família rural. 

 Assim, “deste território demarcado pela presença das mulheres agricultoras 

emergem as fontes de renda que passam a ser fundamentais para a agricultura 

familiar”, uma nova condição no trabalho da família rural que se caracteriza como 

importante trunfo para o sucesso da agroindústria familiar (MIOR, 2007, p. 8). As 

mulheres são, na atualidade, o gênero que mais se destaca e se valoriza na 

agroindústria familiar, torna-se fundamental para a manutenção do agricultor familiar 

no espaço rural e consigo agrega a família e transmite mais incisivamente as 

características de sucessão. A Figura 22 apresenta as cadeias de produção com 

sucessão familiar nas agroindústrias familiares de Pato Branco. 

 

Figura 22 - Identificação das cadeias produtivas das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco 
com sucessão familiar.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Ao avaliar os dados obtidos acima, fica claro e evidente que a sucessão 

familiar é na atualidade o principal dilema apresentado nessa pesquisa, não se 

consegue pautar a continuidade do processo de desenvolvimento do agronegócio 

familiar sem a preocupação com a sucessão. Porém, torna reflexiva essa avaliação 

para servir de parametrização nas tomadas de decisões futuras dos órgãos envolvidos 

nas políticas e programas de desenvolvimento rural. Essa análise se justifica por 

considerar a sucessão onde os filhos já estão inseridos no processo produtivo das 

agroindústrias. A Figura 23 apresenta as porcentagens da sucessão familiar por 

cadeias produtivas, indicando uma continuidade do processo.  

 

 

 

Figura 23 - Sucessão familiar nas diferentes cadeias produtivas das agroindústrias familiares em Pato 
Branco.  
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Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Com um índice baixo de sucessão visto através da análise gráfica, destaca-

se a cadeia de láticos devido o índice de sucessão familiar ser de 100%, nos quais os 

filhos já exercem certa autonomia no desenvolvimento do processo, principalmente 

de cunho administrativo, deixando os pais como suporte produtivo. 

 Na cadeia de horticultura orgânica viu-se fator semelhante na horticultura 

convencional, em que os filhos que estão no processo são frutos da continuidade dos 

processos de trabalho do dia a dia dos pais, situação mais notável com as famílias 

que têm filhas, as quais adquirem matrimônio e retornam próximo a casa dos pais, 

formando suas próprias famílias, fator que ocorre em dois dos três casos.  

 Porém, o número de produtores orgânicos é relativamente baixo com nível de 

trabalhos manuais altíssimos, mas com uma rentabilidade superior aos demais, o que 

difere da horticultura convencional, fator em que a faixa etária é mais elevada com 

índice de continuidade pouco presente, o que preocupa devido na atualidade ter 22 

agroindústrias, somente em 06 delas encontramos sucessão familiar.  

 Na cadeia de mel o índice de sucessão se equivale a 50%, mas são 

características da própria cadeia produtiva em que a transmissão das características 

de produção exige muito mais do interesse da gênese do que do genitor, fator que 

restringe essa continuidade. A cadeia de panificados apresenta menos que 50%, 
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seguidos das cadeias de carnes, bebidas e conservas que não apresentam sucessão 

familiar.  

 Para finalizar a análise das cadeias em relação à sucessão, não se nota 

interesse de sucessores na cadeia de conservas. A Figura 24 foi elaborada com o 

objetivo de localizar as diferentes agroindústrias que apresentam sucessão familiar, 

destacando os canais de comercialização dessas agroindústrias.  

 A questão da sucessão familiar é sempre objeto de interesse em estudos que 

envolvam empreendimentos familiares de qualquer natureza. No caso de sucessão 

familiar em atividades agrícolas, Perondi, Kiyota e Gnoatto (2007, p. 14) apresentaram 

como ruralidade e perspectiva de futuro, quando a trajetória de diversificação 

endógena tem coincidência com uma avaliação otimista sobre uma dada realidade e 

sobre os futuros dos filhos na agricultura. Salientam, contudo, que: “Aqueles 

agricultores que tiveram a experiência com a pluriatividade, devido, provavelmente, a 

seu poder de comparação entre renda agrícola e não-agrícola, são mais críticos em 

relação à agricultura”. 

 No tocante à satisfação com o meio rural, o estudo realizado pelos autores 

mostrou que os agricultores “Estão satisfeitos em residir num ambiente rural, 

pertencer a uma comunidade rural, estar em contato com a natureza diariamente, 

trabalhar na agricultura e ter a liberdade de ser patrão de si mesmo” (PERONDI; 

KIYOTA; GNOATTO, 2007, p. 14). 

 
Figura 24 - Identificação dos canais de comercialização das agroindústrias familiares em Pato Branco 
com sucessão familiar.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  



109 

 A preocupação com a sucessão familiar no âmbito do trabalho é significativa, 

sabendo-se que as agroindústrias familiares vêm com o tempo sofrendo com este 

fenômeno, porém ao analisar os dados da Figura 24, acima, nota-se que nem tudo é 

desilusão. Evidencia-se que nas agroindústrias com sucessão, mesmo com um 

número relativamente baixo de representatividade nas cadeias produtivas (38%), 

através da presença deles nos canais de comercialização deixa uma ponta de 

esperança que existe certa proporcionalidade na comercialização dos produtos com 

volume e valor mais amplo, o que justifica a dificuldade de quebra devido a amplitude 

de alternativas comerciais e fonte de obtenção da renda. Contudo, viu-se que existe 

certo grau de inovação e empreendedorismo dos atores frente às agências. Esse 

processo fica mais claro, quando se analisa a Figura 25, que objetiva caracterizar 

estatisticamente a sucessão e os canais de comercialização.  

 

Figura 25 - Descrição estatística dos dados integrados dos canais de comercialização com a sucessão 
familiar das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Ao analisar o percentual de agroindústrias familiares e seus canais de 

comercialização em comparação com a sucessão familiar, viu-se que das 

agroindústrias que comercializam na feira (mercado do produtor) e na feira, mercado 

e merenda, em 50% deles está presente a sucessão familiar. Os que comercializam 
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no mercado exclusivamente 71,43% não possuem sucessão familiar; os que 

comercializam no mercado e na merenda, 60% não possuem sucessores; na feira e 

merenda 70% não existe sucessão e, por último e mais significativo, não existe 

perspectiva alguma de sucessão familiar nas agroindústrias que comercializam na 

feira e merenda.  

 

4.4.2 Indicador de conformidade e não conformidade frente às boas práticas de 

fabricação e as normativas sanitárias das agroindústrias familiares 

 

 O processo de certificação e interação com a modernização das 

agroindústrias familiares do Município de Pato Branco não ocorreu por acaso, todos 

passaram por processos evolutivos que independem da vontade dos atores. O 

desenvolvimento e a modernização impõem suas características e, com elas, surgem 

as análises dos riscos e dos processos que regulam as políticas de bem-estar social 

(welfare state). Para tanto, torna-se necessária e fundamental a ação de políticas 

públicas em todas as circunstâncias, sendo que em alguns casos, os órgãos 

reguladores são vistos como empecilhos e problemas para o desenvolvimento do 

todo, fato que dificulta a relação e o processo construtivo do cenário. A intervenção 

intrafamiliar ou intra propriedade realizado pela Vigilância Sanitária com finalidade 

preventiva, a partir de 2009, foi impactante para todos os atores em um primeiro 

momento; depois se revelou necessário. 

 Destaca-se pela presença de outros em um espaço restrito de convívio, em 

que o saber fazer apresenta destaque. Mas nesse referido espaço ficou nítida a falta 

de informação sobre ações preventivas básicas. Nada acontece por acaso, mas a 

ideia de que nada faz mal e nunca ninguém morreu disso, sempre se fez e permanece 

presente na fala e na cultura de algumas famílias. Assim, lançam-se alguns 

questionamentos, a saber: De que forma interferir? Como se pode preservar e 

postergar doenças preveníveis? A que custo? Tudo é possível através da crença que 

o melhor a se fazer no referido momento para as pessoas é acreditar. 

 A aplicação do Código de Saúde do Paraná gerou a possibilidade de criar 

parâmetros básicos e necessários para a adequabilidade das agroindústrias familiares 

no Município de Pato Branco. Esses parâmetros seguem critérios pautados no risco e 

nas ações preventivas de saúde pública tanto no aspecto de Doenças com Veiculação 
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Alimentar (DVA), doenças relacionadas à Saúde do Trabalhador e doenças veiculadas 

por danos ambientais, contemplando os três pilares da sustentabilidade. 

 Para seguir uma linha e não ocorrer indiferenças avaliativas buscou-se 

padronizar a coleta de dados através do roteiro com pontos a serem seguidos; depois, 

parametrizou e pontuou-se por grau de adequabilidade às normas, conforme 

avaliação local no ano de 2018/2019. Normas essas, que criam a necessidade de se 

obter um local com as mínimas condições de trabalho, necessidade de inibir espaços 

insalubres a céu aberto, sem esquecer a presença de uma bancada ergonômica ou 

de um espaço distinto entre área suja e área limpa para manipulação e beneficiamento 

dos alimentos e a disponibilidade de rótulos e embalagens apropriadas. 

 Buscam-se condições saudáveis e salubres em qualquer lugar de convívio 

mútuo, principalmente, quando se discutem áreas rurais, que já são ambientes 

propícios, e que transmitem sensações de liberdade e possibilidades de autocontrole 

das atividades. Sabe-se que na continuidade da exposição do indivíduo à presença 

de ambientes insalubres, a cobrança orgânica se exacerba com o decorrer da idade, 

isso já se evidencia principalmente nas mulheres dessas agroindústrias que sofrem 

maior exposição. Fazem-se presentes problemas crônicos de articulações e doenças 

respiratórias, devido a exacerbada carga expositiva ao mal tempo, e ao trabalho 

manual excessivo e repetitivo (DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 Na aplicabilidade de ações preventivas, além do foco na conscientização, 

pensou-se na segurança alimentar dos consumidores, nos danos ambientais de 

controle da potabilidade da água, dejetos e resíduos, além de medidas preventivas 

nas doenças ocupacionais já encontradas em grande parte dos atores do processo. 

Esse conjunto de medidas adotadas não são ações exclusivas da saúde e, sim, um 

trabalho de participação multi setorial entre as Secretarias de Agricultura, Meio 

Ambiente e Saúde, fator preponderante na interligação dos elos com a 

conscientização do produzir de forma sustentável (DADOS DA PESQUISA, 2019). 

 Diante de um processo construtivo, além da consciência existe o tempo, os 

resultados acima são respostas de um trabalho contínuo e interdisciplinar que vem se 

construindo ao longo de décadas. Nota-se na Figura 25 que existem muitos passos 

ainda a serem dados, mas muito já se conquistou. Na figura 26 é apresentada a 

adequabilidade das agroindústrias familiares em Pato Branco. Até o presente 

momento encontrou-se 09 agroindústrias que não atingiram uma pontuação acima de 

50 % de adequação na avaliação sanitária, representadas pelos pontos vermelhos e 
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marrom, sendo as três agroindústrias familiares na cadeia de bebidas, uma de 

conserva e as demais na cadeia hortícola.  

 

Figura 26 - Grau de adequação às normas da visa das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Nota-se também que 5 agroindústrias estão na parametrização de 47,70% a 

61,54% mensurados por pontos amarelos sendo dessas, uma de embutidos, uma de 

panificados e outras três de hortícolas. Com parâmetros entre 61,55% e 78,46% 

pontuados pela cor verde, se destaca a grande maioria com 18 agroindústrias, entre 

elas uma de conservas, 3 da cadeia alimentar de panificados, e outras 14 de 

hortícolas.  

 Na avaliação de 78,47% até 87,69% nota-se 06 agroindústrias pontuadas pela 

cor azul clara; nessa classificação encontra-se uma agroindústria de carnes, uma de 

leite, duas de panificados e duas hortícolas, onde se destacam as agroindústrias que 

requerem maiores investimentos e cuidados no risco agregado além da tecnificação 

para produzir os alimentos.  

 Com avaliação máxima de 87,7% a 100%, das sete agroindústrias 

visualizadas na imagem acima através dos pontos com cor azul escura, encontrou-se 
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duas agroindústrias da cadeia do mel, uma da carne, outra no leite, duas da cadeia 

de panificados e outra dos hortícolas, fator que leva a interpretar a diversidade entre 

as diferentes cadeias produtivas. Cabe lembrar que a maioria dessas são 

relativamente novas e detentoras de gestão diferenciada, devido a exigência imposta 

pelos consumidores e canais de comercialização. A Figura 27 sintetiza essas 

informações, demonstrando um crescimento do total de agroindústria da condição 

muito baixa a alta.   

 

Figura 27 - Descrição estatística dos dados de adequação às normas da VISA das agroindústrias 
familiares ativas em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  
 

 

 A busca por dados gráficos torna-se interessante na analogia do desempenho 

dessas 45 agroindústrias, dentro do processo de desenvolvimento da agricultura 

familiar e sua contribuição na sustentabilidade do rural em Pato Branco. Os resultados 

obtidos no check list inicial realizado no ano de 2009, e o check list final, realizado em 

2012, estão apresentados de forma geral na Figura 28, onde se pode observar, de 

forma comparativa, a evolução obtida pelos produtores nos vinte e quatro itens 

avaliados.  

 O número de conformidade em todos os itens avaliados no ano de 2009 

correspondia a apenas 6,8%; em 2012, o índice de conformidades passou para 48%. 
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Obteve-se, portanto, neste período, uma evolução de aproximadamente 42%. Tais 

resultados foram obtidos a partir de uma avaliação comparativa final do check list I e 

II, aplicado em 2009 e 2012, desenvolvido com base no Código de Saúde do Paraná, 

Lei nº 13.331, de 23 de novembro de 2001.  

 
Figura 28 - Comparação dos check list I e II da avaliação das agroindústrias familiares em Pato Branco.  

 
Fonte: BERTOL, 2012.  

 

 É importante considerar que este é um processo longo, que envolve a 

mudança de cultura, a conscientização e, muitas vezes, investimentos financeiros, e 

muitos produtores familiares ainda não têm condições de investir, pelo fato de ser um 

processo contínuo. A fiscalização é uma forma de garantir que a busca pela 

adequação à legislação seja uma constante nas atitudes dos produtores. 

 Quando se pensa em Boas Práticas, é necessário estabelecer o sistema 

básico de requisitos sanitários, como a infraestrutura, fluxo de operações, higiene 

geral, saúde e higiene de manipuladores, qualidade da água, controle de pragas e 

resíduos e critérios de controle de contaminantes durante o preparo e/ou a 

comercialização dos alimentos.  

 Cabe aos profissionais da área de alimentos demonstrarem a necessidade de 

implantação de Boas Práticas, com a necessidade de conhecer os critérios utilizados, 

assim como aprender a interpretar itens previstos em legislações que, algumas vezes, 

não foram escritas especificamente para todas as realidades encontradas (ASSIS, 

2011). 
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4.4.2.1 Condição de potabilidade da água nos estabelecimentos das agroindústrias 

familiares 

 

 Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Água, “o direito à água é um 

dos direitos fundamentais do ser humano: o direito à vida, tal qual é estipulado no 

artigo 30 da Declaração Universal dos Direitos do Homem” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2000). É notória a necessidade de maior respaldo a vida, porém nos dias 

atuais pouco se valoriza isso, principalmente, no âmbito da quantidade e qualidade de 

água no planeta.  

 A ligação da água com a saúde humana é intrínseca, onde ela participa com 

aproximadamente 70% da formação corporal; quando sofre alterações, o organismo 

sofre as consequências imediatas. No meio ambiente não é diferente, mesmo 

reverberando em um tempo maior, os danos causados serão refletidos na água e 

absorvidos pela natureza e, consequentemente, por nós (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2000). 

 A saúde tem por obrigação monitorar o processo de qualidade da água como 

um todo. Ao referendar esse assunto possibilita pensar no todo, que é formado por 

diferentes mecanismos que comprometem o bem-estar. O primeiro mecanismo está 

relacionado diretamente com a qualidade da água em si, através da ingestão da água 

propriamente dita, em que um organismo sadio pode se contaminar ao ingerir uma 

água contaminada por um agente nocivo à saúde. O segundo mecanismo refere-se à 

quantidade e qualidade de água utilizada nos processos alimentares, nos quais ela se 

torna veículo para transmissão de doenças relacionadas à higienização e 

alimentação. 

  O terceiro mecanismo é a falta de água propriamente dita, que gera a 

desidratação e morte. O quarto mecanismo são os depósitos de água, que podem se 

tornar locais de proliferação de vírus, algas, bactérias, vermes e insetos. Por outro 

lado, a riqueza de água traz conforto e tranquilidade para uma vida mais confortável 

e mais duradoura. A cidade de Pato Branco não sofre ainda com a escassez de água, 

tanto no rural como no urbano, porém a conscientização torna-se importante para o 

uso adequado e de forma sustentável na manutenção dos lençóis que alimentam o 

volume de água no município.  

 O Ministério da Saúde, através da implantação do Programa Nacional 

de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), atribui a 
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competência de monitoramento mensal da qualidade da água para as vigilâncias 

ambientais municipais. Para elas fica a incumbência de coletar 18 amostras mensais, 

e através dessas realizam-se as análises de turbidez e cloro no próprio departamento. 

As análises do teor de flúor e colimetria (microbiológico) das amostras de água são 

encaminhadas ao laboratório da 7a Regional de Saúde (LAREN), que realiza as 

análises. Conforme acordo entre profissionais de saúde, reserva-se o mês de agosto 

do ano, desde 2009, para coletas e análises de água das agroindústrias familiares de 

Pato Branco, dados monitorados anualmente com ações de intervenção pautados em 

fatores microbiológicos. A Figura 29 demonstra a localização das agroindústrias e 

suas respectivas condições de potabilidade da água no ano de 2019. 

 

Figura 29 - Condição de potabilidade da água das agroindústrias familiares ativas em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  
 

 Torna-se importante uma base de dados das coletas realizadas a partir do 

ano de 2009, e através dela é possibilitada a comparação dos dados a cada triênio. 

Dessa maneira, o conhecimento da potabilidade de água é aprofundado, o qual gera 

ações de intermediações e intervenções sobre os programas e políticas utilizados 
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pelos agentes públicos. A figura 30 apresenta dados comparativos da porcentagem 

da potabilidade de água nas agroindústrias familiares de Pato Branco. 

 

Figura 30 - Porcentagem da condição de potabilidade da água das agroindústrias familiares em Pato 
Branco em diferente anos.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Nestes 4 triênios é possível identificar, por meio do índice de potabilidade da 

água, que a condição de água potável é crescente, passando de 28% em 2009, a 67% 

em 2018. A condição de não potabilidade é crescente após o ano de 2015, fato que 

pode estar associado ao maior número de análises, em decorrência do surgimento de 

novas agroindústrias familiares. 

  Nota-se que através da avaliação dos dados de potabilidade da água (Quadro 

6), que o índice da condição de potabilidade nas coletas do ano de 2009, mostram 

que das 25 análises, 07 (28%) delas são potáveis, e as outras 18 (72%) não potáveis. 

No ano de 2012, observa-se através das 25 análises, 14 (56%) delas potáveis e 11 

não potáveis (44%). No ano de 2015 identifica-se o aumento de 10 agroindústrias, que 

apresentou 35 análises, sendo dessas 17 (49%) potáveis e 16 (46%) não potáveis, 

com 02 (5%) análises que não se aplicam. No ano de 2018, ocorreu um aumento de 

mais 10 análises, em razão do surgimento novas agroindústrias familiares, sendo que 

das análises realizadas, 30 (67%) potáveis e 15 (33%) não potáveis.  
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Quadro 6 - Dados das coletas de potabilidade da água nas agroindústrias familiares nos anos de 2009, 
2012, 2015 e 2018.  

 
Ano 

Água 

N0 

Coletas 
% Potável % Não 

Potável 
% Não se 

Aplica 
% 

2009 25 19,2 07 28 18 72   

2012 25 19,2 14 56 11 44   

2015 35 27,0 17 49 16 46 2 5 

2018 45 34,6 30 67 15 33   

Soma 130 100 68 200 60 195 2 5 

Fonte: Dados da pesquisa (2019).  

 

 Após análises dos dados obtidos a partir das coletas de 2009 ocorreu a 

idealização das Secretarias de Saúde e Agricultura, com medidas que influenciaram 

na conscientização do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o qual teve contribuição 

significativa no financiamento do programa. Foram mobilizados os agricultores e a 

execução ficou a cargo da Secretaria de Meio Ambiente. Na atualidade, esse 

programa estende-se para as áreas rurais do município.  

 Em estudo que objetivou avaliar a sustentabilidade de seis agroecossistemas 

hortícolas, com base na produção da agroecologia e da agricultura familiar, em 

municípios do Sudoeste do Estado do Paraná, Pasqualotto (2013) investigou a 

qualidade da água consumida pelas famílias, identificando que a maioria não realizava 

análises microbiológicas, regularmente, da água utilizada no consumo e na 

higienização dos produtos. Para tanto, se justifica a presença das políticas públicas 

no processo da agregação do desenvolvimento sustentável e valoração da agricultura 

familiar, embasadas em medidas preventivas de saúde, que se relacionam 

diretamente ao ambiente socioambiental, e em especial com a qualidade da água e a 

conservação do bem-estar social.   

 

4.5 AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DO 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO: ARTICULAÇÕES COM A GLOBALIZAÇÃO 

 

 Quando se discute sustentabilidade, deve-se reportar a um dos pilares 

construtivos desse processo que é o econômico. Sabe-se que os pilares ambiental e 

social se ajustam com o decorrer do tempo. Mas quando se discute sucessão familiar 

nas agroindústrias familiares torna-se primordial o pilar econômico, o qual propicia 

condições de manutenção da renda familiar. De nada adianta pensar num estudo de 
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desenvolvimento rural no município se não for discutida a situação econômica e suas 

alternativas de prospecção e sustento. 

 Pertinentemente, busca-se nos registros de Dambrós e Arl (2015, p. 88), a 

lembrança da importância entre o econômico e o viver no campo, nas atividades 

agrícolas, quando as dificuldades se destacam na realidade: 

 
[...] as pessoas já estão com dificuldade de sonhar e acreditar porque os 
sonhos não se realizam e estão cada vez mais longe de serem alcançados. 
Sem a possibilidade de sonhar o econômico fica no mercantil e leva as 
pessoas a buscar a realização da felicidade no consumo, a existência cultural 
se distancia do campo das relações e convivência e se realiza na tecnologia 
e, o social de fato não tem vez. 

 

 Com esse estudo, evidencia-se que a variabilidade da renda bruta dentro do 

próprio espaço territorial é muito elevada, com intervalos de cem pontos entre um 

extremo e outro ou entre uma agroindústria e outra. Por se referendar a renda bruta, 

viu-se que o montante recebido é alto, mas ao mesmo tempo não se consideram na 

presente pesquisa os parâmetros contábeis de gastos gerados no montante do 

empreendimento, entre os quais se enquadram na contabilidade os custos fixos, 

custos variáveis e investimentos, assim como não é contemplado a mão de obra e a 

depreciação dos bens e da terra. Nota-se que o valor analisado na referida pesquisa 

torna-se suporte para passivel discussão, mas não caracteriza o grau de fidelidade 

dessas receitas, mesmo sabendo-se que as mesmas são extraídas de entrevistas e 

comentários dos próprios atores do cenário. 

 Com base nos dados gráficos (Figura 30) da renda bruta mensal das 45 

agroindústrias familiares presentes no estudo, pode-se observar que em apenas uma 

delas não se faz presente a rentabilidade, fato que reflete nos 2% de participação 

obtido na pesquisa, situação justificada por se apresentar em processo de conclusão 

da obra, e ainda não estar em produção e comercialização.  

 Com uma renda bruta mensal de até R$ 5.000,00 encontram-se nessa 

condição oito agroindústrias ou 18% do todo. De R$ 5.000,01 a R$10.000,00 são 

identificadas seis agroindústrias ou 13% delas, que recebem o montante. Com a renda 

entre R$ 10.000,01 a R$ 25.000,00 perfazem o percentual de 12 agroindústrias ou 

27%. Nos valores de R$ 25.000,01 a R$ 50.000,00, outras doze com o mesmo 

percentual de 27%. E, para finalizar, com valor de renda bruta acima de R$ 50.000,00 

mensais, as sete agroindústrias restantes, com 15,5%.  
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 Valores esses que referenciam o potencial disponível nos canais de 

comercialização na cidade de Pato Branco, onde a feira única e exclusiva participa 

com 26,7% das agroindústrias, seguida da feira e merenda juntos com 22,2% e do 

mercado e merenda juntos com 22,2%. Após, o mercado participa exclusivamente 

com 15,6%, seguido de feira, mercado e merenda com 8,9% e feira e mercado com 

4,4% (Figura 31).  

 
Figura 31 - Descrição estatística dos dados da renda bruta mensal nas agroindústrias familiares ativas 
em Pato Branco.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Com o uso dessas informações, cabe destacar que a análise comparativa 

entre a feira, merenda escolar e o mercado, suscita que a feira apresenta um destaque 

no âmbito da sustentabilidade social, bem como da viabilidade econômica em 

conjunto com o mercado, deixando em segundo plano a merenda escolar.  

 Conforme o Decreto nº 9.661/2019 de 01 de janeiro de 2019, para o salário 

mínimo ficou estipulado o valor de R$ 998,00 ao mês, valor que pode ser utilizado 

como comparativo nas análises frente a renda bruta das agroindústrias familiares 

apresentadas no respectivo estudo.  

 Sabe-se da dificuldade de expansão do processo de desenvolvimento do 

agronegócio familiar, acompanhada das dificuldades no controle econômico-
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administrativo desse agricultor e da desenfreada e antiética comercialização presente 

na sociedade. O valor adquirido com a comercialização da agroindústria familiar no 

município reverbera na sustentabilidade econômica e social de forma direta, 

envolvendo um público estimado de aproximadamente 200 pessoas, que vivem 

exclusivamente dessa renda. Indiretamente. O número de dependentes dessas 

atividades se sobrepõe, entre esses o comércio de matéria-primas, de equipamentos, 

insumos, mão de obra contratada e técnica, tanto de órgão de privado quanto de 

estatal.  

 Em Pato Branco, por ser uma cidade polo do Sudoeste do Paraná, e um centro 

de comercialização, estão presentes inúmeras alternativas de comércio, tanto locais 

onde os produtos tem origem da própria cidade, como regional onde produtores da 

microregião veem ofertar seus produtos, como de centros maiores de distribuição, e 

também a presença de produtos importados de outras nacionalidades. Torna-se de 

fundamental importância para o estudo, já que não se pode avaliar o todo do fluxo de 

mercadorias e econômico que giram no município, tanto de maneira lícita como ilícita.  

 Nas agroindústrias familiares de Pato Branco, o montante bruto econômico 

dos canais de comercialização e das cadeias produtivas, gira em torno de um milhão 

de reais por mês. Na continuidade dessa reflexão, nota-se que o valor é expressivo 

na participação econômica do município, de tal forma que cada cadeia tem sua parcela 

de contribuição nesse processo.  

 As cadeias do mel, conservas e bebidas têm uma participação menos 

significativa, com renda bruta média aproximada de R$ 30.000,00 mensais; a cadeia 

da carne participa  em média com R$ 70.000,00, seguida pela cadeia dos panificados, 

com R$110.000,00; o leite, com média de R$ 130.000,00 e horticolas orgânicos com 

R$170,000,00; e, por último, os horticolas convencionais que movimentam o valor 

bruto de aproximadamente R$ 595.000,00 ao mês.  

 Lógicamente, os movimentos dependem mais específicamente de inúmeros 

fatores, os quais já foram referendados no decorrer da pesquisa, porém a 

rentabilidade e a diversidade dos canais de comercialização no município demonstram 

ser de elevada significância para o desenvolvimento rural e econômico de Pato Branco 

e região. Os Quadros 7 e 8 sintetizam os dados referentes à renda das agroindústrias 

nas diferentes cadeias produtivas e nos canais de comercialização.  
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Quadro 710 - Descrição dos dados de renda integrados aos canais de comercialização das 
agroindústrias familiares em Pato Branco.  

 
 

Valores 

Participação nos Canais de Comercialização 

N0 
Agroi. 

F F + Me F + M F + M+Me M M + Me Total 

0 a 
5.000,00 

08 03 02 - - 01 02 08 

5.001,00 a 
10.000,00 

06 - 04 - - - 01 05 

10,001,00 
a 

25.000,00 

12 05 02 01 02 03 03 16 

25.001,00 
a 

50.000,00 

12 04 - - 01 01 03 09 

Mais de 
50.000,00 

07 - 02 01 01 02 01 07 

Total 45 12 10 02 04 07 10 45 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Quadro 811 - Descrição dos dados de renda integrados as cadeias produtivas das agroindústrias 
familiares em Pato Branco.  

 
 

Valores 

Participação das Cadeias Produtivas 

Be Ca Co Hor Hor Or La Me Pa To 

0 a 
5.000,00 

1  1 4   1 1 8 

5.001,00 a 
10.000,00 

   3    2 5 

10,001,00 a 
25.000,00 

2 1  8 1  1 4 17 

25.001,00 a 
50.000,00 

 2 1 3  1  1 8 

Mais de 
50.000,00 

   4 2 1   7 

Total 3 3 2 22 3 2 2 8 45 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 Tais dados e análises apresentados acima, demonstram que é preciso 

respeitar o conhecimento construído, historicamente pelas famílias que participam de 

modo ativo das agroindústrias familiares. Assim, elas assumem um papel relevante 

para a sociedade, e demonstram potencial para inserção de novas ideias e 

tecnologias no seu processo de formação, configuração, gerando impactos no âmbito 

do desenvolvimento econômico, social e ambiental, nas diferentes escalas de 

regionalização.  

 

                                                           
10 Sendo F (Feira), F + Me (Feira e Merenda), F + M (Feira e Mercado), F + M + Me (Feira, Merenda e 
Mercado), M (Mercado), M + Me (Mercado e Merenda).  
11 Sendo, Be (Bebidas), Ca (Carnes), Co (Conservas), Hor (Hortícolas), Hor Or (Hortícolas Orgânicas), 
La (Lático), Me (Mel), Pa (Panificados) e To (Total).   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As agroindústrias familiares revelam um papel de extrema importância para o 

desenvolvimento rural, promovendo impactos positivos para a sociedade, que 
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fortalece as dimensões de sustentabilidade e comércio local/regional/global. As 

primeiras revisões literárias aqui apresentadas demonstraram que existem dinâmicas 

temporais do conceito de agroindústrias familiares. Tais conceitos promoveram um 

aumento da inserção da agricultura familiar no comércio, e por assim gerar renda para 

as famílias.  

 Mostrando-se como um tema de grande complexidade, dinamicidade e 

transversalidade, a proposta desta dissertação foi de realizar uma análise das 

agroindústrias familiares, desde o âmbito espacial e temporal, destacando seus 

principais elementos e fatores constituintes. O fato de relatar a historicidade das 

agroindústrias familiares cria um ponto de ligação na teia do tempo em que transita 

ao longo do trajeto de leitura a história dos pioneiros e sua relação inicial com o 

consumo do alimento, seguindo da troca e comércio dos excedentes, como alternativa 

de subsistência na agricultura familiar e, na atualidade, seu papel de transferência 

cultural e consolidação da agricultura familiar.  

 A busca de conceitos históricos traz a necessidade de dados estatísticos, que 

se explicam com a fundamentação teórica. Caracterizou-se a disparidade de 

informações de elevada relevância, que podem resultar de diferentes análises, ou 

mesmo de problemas metodológicos na investigação. No entanto, não se pode 

desconsiderar tais dados, uma vez que eles possibilitam comparação, e avaliações 

frente a realidade.  

 O processo de agroindustrialização familiar e permeado por percalços e 

interferências do poder público na formação das cadeias e dos principais canais de 

comercialização. Também, houve uma intenção de interferência de estímulo ao 

associativismo e cooperativismo, o qual não apresentou êxito devido ao baixo índice 

de capital social e conhecimento econômico dos atores. Dessa forma, as 

agroindústrias familiares se ressignificaram com o passar do tempo e as necessidades 

em decorrência do pilar econômico promoveram com os gestores reconfigurassem as 

agroindústrias, considerando os atuais critérios.   

 As políticas públicas, tanto de vigilância sanitária quanto de desenvolvimento 

rural, são primordiais para a implantação e manutenção das agroindústrias familiares 

frente a uma sociedade globalizada. As características singulares das agroindústrias 

promovem desenvolvimento e mobilizam setores locais, bem como preservam 

culturas históricas da formação do município.  
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 Os resultados, no âmbito de Pato Branco, permitem concluir que a cadeia de 

hortícolas se destaca e, junto aos orgânicos, merece atenção especial pelo grau de 

participação econômica, e consigo transportam a dimensão de sustentabilidade. É 

relevante o processo de crescimento das agroindústrias de panificados, com iniciativa 

e predisposição do gênero feminino, ampliando e conquistando seus espaços, os 

quais foram oportunizados com a possibilidade de abertura do PAA e PNAE (merenda 

escolar).  

 Nota-se a dificuldade que as demais cadeias perpassam devido ao elevado 

custo de manutenção e cuidados em razão do alimento processado, de origem animal, 

e que se submetem a um cuidado higiênico sanitário mais específico com valor 

agregado mais alto. Sendo necessário uma demanda maior de mão de obra, matéria-

prima de difícil acesso, controle da cadeia de frios, perda elevada no prazo de 

prateleira, embalagens e rotulagens com critérios mais específicos, tecnificação e 

qualificação do gestor nos canais de comercialização.  

 Constata-se a necessidade de amparo técnico, uma consideração que deve 

ser pautada em níveis de políticas públicas, e ainda que os investimentos sejam de 

responsabilidade dos produtores, o direcionamento legal, técnico e de direcionamento 

para a normatização do processamento de alimentos deve ser iniciado pelas 

iniciativas do Estado. 

 Dentro dessa diversidade de cadeias produtivas, aproximadamente 70% dos 

gestores são de naturalidade da região e remontam a década de 1980, com 

crescimento significativo (64%) das agroindústrias familiares a partir do ano de 2000. 

O montante das agroindústrias ativas e não ativas é de 85, sendo que 3 dessas 

passaram para a dimensão de agronegócio. A cadeia de açúcar mascavo se extinguiu, 

enquanto que, as cadeias de carne, laticínio e mel apresentaram uma diminuição, e 

as cadeias de horticultura e panificado demonstram um aumento. A cadeia de bebida 

foi regulamentada e assim inserida no processo.  

 Essas cadeias produtivas das agroindústrias ativas são comercializadas nos 

seguintes canais: feira, feira e mercado, feira e merenda, feira, mercado e merenda, 

mercado, mercado e merenda. Sendo, que a cadeia com maior participação social e 

econômica é a feira, seguida de mercado e merenda, que se inter-relacionam nos três 

canais. Essas agroindústrias e seus respectivos canais e cadeias produtivas foram 

georreferenciadas no espaço de Pato Branco, com suas respectivas caracterizações, 

entre as quais: a faixa etária e escolaridade do responsável (gestor).  
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 O grau de escolaridade não caracteriza o índice de empreendedorismo, 

porém torna-se necessário para a gestão econômica e comercial do processo. A faixa 

etária demonstra que 80% dos responsáveis apresentam idade superior a 40 anos. A 

faixa etária dos responsáveis pelas agroindústrias familiares com maior índice de 

sucessão é de 40 a 60 anos, sendo que os responsáveis com até 40 anos apresentam 

índices inferiores aos demais devido à dúvida de sucessão apresentada pela própria 

faixa etária do responsável. O grau de sucessão na faixa etária acima de 60 anos é 

baixo, em razão da autossuficiência econômica dos filhos. Vale lembrar que, o papel 

da mulher é relevante na interferência da sucessão familiar. Tais considerações 

resultam da integração dos dados coletados para as agroindústrias familiares.  

 A análise de adequabilidade das agroindústrias familiares ativas em Pato 

Branco, pautada em dados de 2009, 2012 e 2019, demonstra que ocorreu uma 

evolução significativa das dimensões de saúde, ambiente e qualidade de vida. Além 

de maior atendimento aos critérios de higiene, qualidade da água, controle de pragas, 

saúde do trabalhador, e preservação socioambiental. Assim, destaca-se que 69% das 

agroindústrias familiares apresentam condição de média a alta, alta e muito alta 

adequabilidade às normas da VISA. A condição de potabilidade da água, também é 

crescente de 2009 a 2018, sendo que 68% das agroindústrias em 2018 apresentaram 

água potável.  

 Confirma-se que as agroindústrias familiares participam de forma direta e 

indireta na economia de Pato Branco, contribuindo não somente para o 

desenvolvimento rural do município, mas também de forma regional. Permite-se notar 

que no campo econômico existe uma grande participação no desenvolvimento rural 

por parte dessas agroindústrias familiares, tanto do ponto de vista da renda obtida 

como do fator monetário circulante no município. Através da análise da renda bruta 

confirma essa afirmação, conforme dados apresentados no trabalho. Assim, esta 

pesquisa delineou e comprovou com base em parâmetros e descrição passo a passo, 

partindo da história de Pato Branco, criando a possibilidade de sintetizar as cadeias 

produtivas e os canais de comercialização, bem como construir o mapeamento 

socioeconômico e, através do uso de indicadores sociais, ambientais, econômicos e 

de saúde na busca da sustentabilidade.   

 Propõe-se aqui, como perspectiva futura, a criação de uma plataforma online 

para divulgação dos dados referentes às agroindústrias familiares do município de 

Pato Branco. Como objetivo desta plataforma, cita-se a coleta e apresentação de 
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informações geo-espaciais das agroindústrias, que permitam a constante avaliação 

frente às normas da VISA, e também, o conhecimento do grau e importância para o 

desenvolvimento do município.  

 Além destes resultados, tal plataforma visa fomentar a transparência da 

qualidade do produto e incentivar a divulgação do mercado local. Para tal, uma ideia 

é de que a plataforma pode ser denominada de “Observatório das Agroindústrias 

Familiares de Pato Branco” e deverá ter o respaldo de órgãos municipais, além do 

comprometimento de instituições e das secretarias municipais na utilização.  

 Como sugestão de pesquisa, acredita ser pertinente a utilização desses dados 

das agroindústrias familiares na participação de tomada de decisões pelos 

agricultores, e também, pelos órgãos públicos. Essa participação pode se efetivar 

através de planos de ações, envolvendo os atores (agroindústria familiar, saúde, 

agricultura e meio ambiente), o cenário (o espaço geográfico, as cadeias e os canais 

de comercialização, e a mobilidade), e o conhecimento (social, econômico e 

ambiental), constituindo a peça principal.     
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PESQUISA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa sobre a Feira Livre e 

ou o Mercado do Produtor, desenvolvido pelo mestrando Rodrigo Bertol, juntamente com o professor 

orientador Dr. Wilson Itamar Godoy, no Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional 

(PPGDR) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – Campus Pato Branco.  

Neste estudo, pretendemos realizar um conceito histórico do início da Feira do Produtor Rural do 

momento que a mesma se inicia até quando passa a ser denominada de Mercado de Produtores 

Municipal de Pato Branco.  

Estudamos o processo histórico da feira do produtor configuração e reconfiguração da por entendermos 

que as dinâmicas relacionais estabelecidas em espaços públicos que preservam a memória local, 

compõem um conjunto de práticas e hábitos sociais constituídos a partir de diferentes e conflitantes 

demandas, que ao longo da história culminaram em transformações físicas, sociais e simbólicas do 

município. Busca-se refletir sobre o desenvolvimento local a partir do trabalho desenvolvido pelas 

famílias de produtores das famílias de agricultores familiar e colonizadoras, as quais no decorrer de 

aproximadamente quarenta anos usam um determinado espaço da cidade para representar o que 

produzem no meio rural e com isso contribuem em parte pela formação da cultura, da sociedade e dos 

processos históricos no desenvolvimento do Município.  

Assim, ao reconhecer o local enquanto espaço revelador da identidade sociocultural, a presente 

pesquisa contribuirá para o enriquecimento, debate e produção científica proposta pelo Programa de 

Pós-graduação em Desenvolvimento Regional (PPGDR), da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR) – Câmpus Pato Branco, uma vez que atende às diretrizes da linha de sustentabilidade, 

que propõe investigar as dinâmicas socioeconômicas e ambientais do desenvolvimento regional, a 

partir da interdisciplinaridade, analisando o papel de atores sociais, instituições, organizações e 

políticas públicas. Paralelamente, este estudo receberá nuances, bem como transitará, por diversas 

áreas do conhecimento, entre outros. 

Para participar deste estudo, você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. 

Você será esclarecido (a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar. A sua participação é 

voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade.  

Tendo conhecimento das informações acima, concordo em participar do presente estudo, fornecendo 

meu depoimento, gravado em áudio e vídeo. Estou ciente, ainda, que a minha identidade poderá ser 

revelada na pesquisa. Sendo assim: 

Eu, ____________________________________________, portador do documento de Identidade 
____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo sobre “A CONFIGURAÇÃO 
HISTÓRICO-ATUAL DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES E SUA CONTRIBUIÇÃO NO 
DESENVOLVIMENTO RURAL DE PATO BRANCO, PARANÁ”, de maneira clara e detalhada e 
esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar 
minha decisão de participar se assim o desejar. 
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

Pato Branco, _________ de __________________________ de 2019. 
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ANEXO 1 – ROTEIRO VISITAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DE PATO 
BRANCO 

 

 

 

 

1. Identificação da Empresa/Produtor 

Nome Empresa CNPJ 

Endereço: Rua: Nº Bairro  

Responsável: 

RG: CPF: 

 

2. Itens a serem avaliados C NC OBS. 

1. Uniformes Completos;    

2. Pia Higienização de Mãos;    

3. Papel toalha, sabonete líquido/bactericida, 
lixeiro com pedal; 

   

4. Banheiros masculino e feminino com chuveiros 
e armários para disposição das roupas e 
objetos pessoais; 

   

5. Depósito de material de limpeza (DML);    

6. Paredes e pisos de cerâmica ou fácil 
higienização; 

   

7. Forros de PVC;    

8. Telas nas janelas;    

9. Portas com dispositivo automático e proteção 
contra insetos; 

   

10. Ralos sifonados e dispositivo de fechamento;    

11. Ângulos abaulados entre paredes e de fácil 
higienização; 

   

12. Reservatórios de água de material adequado;    

13. Luminárias com proteção de quedas e 
explosão; 

   

14. Estrados polipropileno para depósito de 
matéria prima e ou produtos acabados; 

   

15. Rotulagem conforme Portaria 259/2002 – 
Anvisa; 

   

16. Equipamentos e utensílios materiais laváveis, 
não corrosivos e impermeáveis, 

   

17. Depósito específico de resíduos;    

18. Veículos de transporte com vistoria da VISA 
documentada; 
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19. Termômetros para acompanhamento de 
temperaturas; 

   

20. Armários fechados para disposição das 
embalagens e rótulos; 

   
 

21. Ambientes distintos separando área limpa da 
área suja, 

   

22. Armário para disposição de documentos;    

23. Laudo de viabilidade 
ambiental/agricultura/tributação 

   

*C = Conforme; 
*NC = Não Conforme; 
*Obs. = Observações referente ao item em questão; 

   

 

3. Identificação e Assinatura dos responsáveis pela Visita 

Responsável pela Empresa Nome Completo RG: Assinatura: 

Autoridade Sanitária Matrícula  Assinatura: 

Autoridade Sanitária Matrícula  Assinatura: 
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ANEXO 2 – CADASTRO DAS AGROINDÚSTRIAS FAMILIARES DE PATO 
BRANCO 

 

 

 

e Pato Branco 

DADOS DA AGROINDUSTRIA FAMILIAR 

RAZÃO SOCIAL:  

FANTASIA:  

MÊS/ANO DE FUNDAÇÃO:  CAD/PRÓ 

Nº FUNCIONÁRIOS PROPR.  (    ) ARRENDATÁRIO (    ) AREA - HA 

FAMILIA:  CONTRATADOS:  

CNPJ/CPF:  
 

RAMO ATIVIDADE (CNAE):  
 

FONE/FAX: CELULAR: 9925-3960 
 

ENDEREÇO:  
 

CIDADE/CEP: PATO BRANCO 

DADOS DO EMPRESÁRIO 

NOME:  IDADE:  
 

CPF:  SEXO:  

RG: DATA DE NASCIMENTO:  

NATURALIDADE:  FONE: 

E MAIL:  ESPOSA  

FILHOS MASC.:  FILHOS FEM.:  

ENDEREÇO: 

GRAU DE ESCOLARIDADE:  
 

CURSOS NA AREA DE ALIMENTOS? 
 

CURSOS DA EMATER/SENAR? 
 

OUTROS CURSOS?  
 

DADOS DE PRODUTIVIDADE 
 

PRODUZINDO:      (   ) SIM                               (   ) NÃO 
 

ORIGEM DA MATÉRIA PRIMA: 

(   ) PRÓPRIA                      (   ) OUTRAS   

PRODUTOS FABRICADOS OU QUE VAI FABRICAR: 

PRODUTO A: 

  

QUANT.PRODUZIDA/MÊS 

 

QUANT. VENDIDA/MÊS 

 

VALOR UNITÁRIO 
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PRODUTO B:  

- 

QUANT.PRODUZIDA/MÊS 

 

QUANT. VENDIDA/MÊS 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

PRODUTO C: 

 

 

QUANT.PRODUZIDA/MÊS 

- 

QUANT. VENDIDA/MES VALOR UNITÁRIO 

 

PRODUTO D: 

  

 

QUANT.PRODUZIDA/MÊS 

 

QUANT. VENDIDA/MÊS 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

PRODUTO E:  

- 

QUANT.PRODUZIDA/MÊS 

 

QUANT. VENDIDA/MÊS 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

 

PRODUTO F: 

 

 

QUANT.PRODUZIDA/MÊS 

- 

QUANT. VENDIDA/MES VALOR UNITÁRIO 

 

PONTOS DE VENDA: 

(  ) MERCADO 
(  ) DOMICÍLIO 
(  ) MERENDA 
(  ) ____________ 

NOTA 
PRODUTOR/FISCAL 

 
 

(  )SIM    (  )NÃO 

ASSISTENCIA TÉCNICA: 
 

 
(  )SIM    (  )NÃO 

CÓDIGO DE BARRA 

(  )SIM    (  )NÃO 

REGISTRO: 

 
(  )SIM    (  )NÃO 

ÓRGÃO DE APROVAÇÃO: 

(  )SIM     
(  )SIP 
(  )SIF 
(  )VISA 
OUTRO: 

ROTULAGEM APROVADA: 

(  )SIM    (  )NÃO 

 

 

Data:                                                                       Nome: 

 


