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Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar os estabelecimentos rurais que 

desenvolvem a fabricação de massas em escala comercial na região conhecida como Quarta 
Colônia de Imigração Italiana localizada no centro do Estado do Rio Grande do Sul. O estudo 
das agroindústrias de massas assume especial importância pela carga cultural que carregam, 
pois é uma característica herdada dos colonizadores, principalmente dos italianos, conferindo 
uma característica colonial própria a esses produtos. Em uma parte considerável destas 
agroindústrias a receita é herdada dos antepassados, sendo peculiar de cada região, de cada 
família, possibilitando ao consumidor a escolha de um produto único, com sabor 
característico.  Foram pesquisados os estabelecimentos rurais dos nove municípios que 
integram o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia. A coleta de dados 
buscou a caracterização geral do núcleo familiar, do sistema de produção e das 
especificidades da produção agroindustrial. Os resultados do estudo demonstram que as 
propriedades responsáveis pela produção de massas associam esta atividade a cultivos 
diversos. Do total de agroindústrias analisadas, 20,9% produzem massas e destas 10,1 % 
produzem também outros produtos. As agroindústrias de massas estão mais concentradas nos 
municípios de colonização italiana do que naqueles de colonização alemã. A variedade de 
produção é bastante ampla, apresentando mais de 10 tipos de produtos, que utilizam matéria-
prima principalmente de fora da propriedade. A comercialização é feita principalmente nas 
propriedades e a maioria das agroindústrias iniciou suas atividades após o ano 2000. E muito 
embora as novas regras sanitárias tenham obrigado muitos produtores a mudarem sua forma 
de produção, estas agroindústrias mantêm o caráter colonial, no sistema de produção e na 
mão-de-obra utilizada, características que constituem o diferencial destas agroindústrias. 
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The familiar agroindustrial establishments of pasta from "Quarta 
Colônia" region in Rio Grande do Sul state 

 
Abstract: 

The purpose of this work is to characterize rural establishments that produce pasta in 
commercial scale in the central region of the Rio Grande do Sul state known as “Quarta 
Colônia de Imigração Italiana”. It is essential to study pasta agroindustry due to its cultural 
importance, since it inherited many characteristics from colonizers, mainly from Italian 
colonizers who gave a special colonial characteristic to those products. Many of these 
establishments have recipes from their ancestors, thus the final product is peculiar from each 
region and each family, so customers may choose a unique product with a characteristic taste. 
We developed our research on rural establishments from nine municipalities that make part of 
the “Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia (CONDESUS)”. Data 
collect was realized to make a general characterization of the families, of the production 
system and of the particularities of agroindustrial production. The results show that families 
responsible for the pasta production associate this activity to different cultivations, 
demonstrating that are not the only income for the family. From all the agroindustrial 
establishments analyzed, 20.9% (31 establishments) produce pasta, and from those 10.1% 
produce other products. Agroindustrial establishments are more concentrated in Italian 
colonization municipalities than in German colonization municipalities and 24 are located in 
rural areas and 7 in urban areas. Production variety is wide, offering more than 10 different 
kinds of products, which utilize raw material mainly from outside the property. 
Commercialization is realized mainly in the property and most of the agroindustrial 
establishments began activities after year 2000. Although new phytosanitary regulation forced 
many producers to change their way of production, those agroindustrial establishments keep 
their colonial characteristics on the way of production and workers, and these characteristics 
constitute the peculiarities of agroindustrial establishments. 
 
Keywords: Agroindustry, familiar agriculture, pasta production, rural development. 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Uma das estratégias cada vez mais incentivada pelos órgãos de fomento agrícola, 
principalmente a partir dos anos 90, é o retorno ao processamento dos produtos agrícolas nas 
unidades de produção. As agroindústrias da agricultura familiar são consideradas um 
elemento central na construção de um novo conceito de atividade rural.    

A agroindústria familiar, além de promover uma melhor racionalização da mão-de-
obra existente nas propriedades, é uma fonte de agregação de valor ao produto in natura, 
gerando renda e trabalho, aumentando assim, a auto-estima de agricultores(as) e jovens 
agricultores(as). O incentivo a essa alternativa no contexto da agricultura familiar tem sido 
objeto de várias iniciativas por parte de instituições governamentais e não governamentais. 
Com o propósito de estabelecer políticas específicas de viabilidade dessa alternativa para os 
agricultores familiares da região central do Rio Grande do Sul, o presente estudo pretende 
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caracterizar os estabelecimentos rurais que desenvolvem a fabricação de massas em escala 
comercial nessa região. 

O estudo das agroindústrias de massas assume especial importância pela carga cultural 
que carregam, pois é uma característica herdada dos colonizadores, principalmente dos 
italianos, conferindo uma característica colonial própria a esses produtos. Em uma parte 
considerável destas agroindústrias a receita é herdada dos antepassados, sendo peculiar de 
cada região, de cada família, possibilitando ao consumidor a escolha de um produto único, 
com sabor característico. E muito embora as novas regras sanitárias tenham obrigado muitos 
produtores a mudarem sua forma de produção, estas agroindústrias mantêm o caráter colonial, 
na forma de produção e na mão-de-obra utilizada, características que constituem o diferencial 
destas agroindústrias.  
 
 

2. AGROINDÚSTRIA E AGRICULTURA FAMILIAR 
 

Conforme MIOR (apud Diesel, 2005) a agroindústria familiar rural é 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. 

É interessante que estas agroindústrias tenham um tamanho e formatação adequados a 
disponibilidade e as condições da produção familiar. Isto é importante por que desta forma, é 
mais fácil para a família administrar o negócio, diminuindo os casos de falência tão comuns 
nas pequenas empresas brasileiras. Prezzotto (1997) propõe a utilização de pequenas 
indústrias que utilizem tecnologias simples, com legislação específica para pequenas unidades 
de produção.  

As agroindústrias exigem das famílias especialização da mão-de-obra e melhoria das 
estruturas de produção, para que se tenham produtos de qualidade. Mas deve-se notar que o 
mercado-alvo destas agroindústrias é local, ou seja, não se presta à exportação, devido à 
diversos fatores, como a própria estrutura na qual estão organizadas, que vai desde a mão-de-
obra utilizada, a formatação das agroindústrias, até a capacidade produtiva das mesmas. Um 
dos grandes entraves enfrentados pelas pequenas agroindústrias é citado por Guimarães 
(2001), quando ressalta que as leis e regulamentos para as agroindústrias processadoras de 
alimentos contêm muitas exigências sanitárias, pois foram elaboradas baseadas com vistas à 
exportação, o que as deixa muitas vezes, incapazes de competir e se inserir no mercado.  

Isto pode vir a se tornar um entrave para o desenvolvimento da região, uma vez que, 
segundo Lauschner (1995) “a agroindústria como planta processadora pode estar empregando 
poucas pessoas diretamente, mas muitas de modo indireto, fixando o homem no campo e nas 
pequenas cidades”. 

Assim, demonstra-se a importância das políticas de incentivo ao desenvolvimento das 
agroindústrias. Para contemplar este fator, governo, prefeituras e organizações de toda 
natureza têm buscado definir novas estratégias de desenvolvimento. Para tanto, a criação de 
feiras livres, divulgação do turismo rural, entre outros, são mecanismos que vêm aproximando 
o rural e o urbano, e conseqüentemente produtor e consumidor, incentivando o aparecimento 
de mais agroindústrias. Marques e Noronha (1998) reforçam ainda que um plano de 
desenvolvimento local não tem a menor chance de se perpetuar ou adquirir sustentabilidade se 
não for concebido pela própria sociedade local e com a participação desta sociedade no 
desenvolvimento do processo.  

Outro fator importante é a inserção das mulheres em um processo menos penoso que o 
trabalho diretamente no campo, possibilitando a geração de renda com atividades menos 
desgastantes. O interessante é que neste processo, acabam abrangendo toda a família 
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conforme o negócio passa a se expandir. Este é mais um fator de permanência das famílias no 
campo, pois muitas vezes a mulher busca trabalho na cidade para fugir das lides do campo e 
quando se consegue trazer o trabalho para o campo, a chance de abandono da atividade 
agrícola é bem menor.  

Daí a grande importância do desenvolvimento de agroindústrias nestas regiões, pois 
tratam-se de pequenas cidades muito perto de um grande centro e quanto maior as 
oportunidades de se envolver com este grande centro através das atividades do campo, tanto 
melhor a relação entre as duas partes.  
 
 
   3. METODOLOGIA 
 
3.1. Caracterização da região 
 

A história da ocupação social e econômica da região central do Rio Grande do Sul 
revela a formação de dois grandes sistemas agrários na Região: o sistema de campo natural, 
tanto na Depressão Central quanto nos Campos do Planalto, onde se desenvolveu a pecuária 
extensiva em grandes propriedades; e o sistema agrário da Mata na Região do Rebordo da 
Serra Geral, onde se estabeleceu a agricultura colonial de origem Européia (figura 1). 

 
Figura 1: Zonas fisiográficas homogêneas do Corede-Centro, RS (Neumann,2003)  

 
Na zona do Planalto (Zona I) atualmente predominam as médias e grandes 

propriedades, as quais desenvolvem uma agricultura modernizada, com destaque para a 
cultura da soja e do milho mesclada com a atividade de pecuária de corte. Na zona da 

ZONA I: PLANALTO  

ZONA II: REBORDO DA SERRA 

ZONA III: DEPRESSÃO CENTRAL  
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Campanha (Zona III), localizada na Depressão Central do Estado, é a tradicional região de 
campo, coexistem uma agricultura modernizada, com destaque para a cultura do arroz, e um 
número expressivo de latifúndios com pecuária extensiva. Já na zona do Rebordo da Serra 
Geral (Zona II), ocupada pela imigração italiana e alemã, caracteriza-se pela agricultura 
familiar de pequeno porte (Neumann, 2003). 

A zona do rebordo da Serra Geral, objeto do presente estudo, é formada por 16 
municípios que se originaram da implantação de duas colônias oficiais (provinciais, com o 
apoio do Império): a Colônia Alemã de Santo Ângelo e a Colônia de Silveira Martins. Foi a 
partir da expansão dessas duas colônias, com a criação de núcleos e também de colônias 
particulares, que se povoou todo o Rebordo da Serra Geral da Região.   

Indicações históricas mostram que a agricultura colonial caracterizava-se, 
fundamentalmente, por ser uma agricultura baseada na própria força de trabalho familiar (em 
contraste com as grandes propriedades baseadas na mão-de-obra escrava), pelo 
desenvolvimento de uma gama variada de atividades (cultivos) nas unidades de produção e 
pelo processamento de grande parte dos produtos agrícolas na própria unidade de produção ou 
na comunidade local, bem como pelo estabelecimento de uma vasta rede de casas comerciais 
no âmbito local/regional. 

Durante o período colonial, um grupo de atividades produtivas esteve no centro das 
relações comerciais das colônias: é caso do feijão, o milho, a criação de porcos para banha, o 
cultivo do tabaco, o arroz, a cana de açúcar, a batata inglesa, o trigo e a alfafa. A 
diversificação da produção, além de ter sido uma estratégia de auto-suficiência alimentar, 
parece ter sido uma estratégia de diminuir o risco frente às oscilações dos preços dos produtos 
agrícolas da época. Como algumas atividades eram altamente concorrentes pela mesma mão 
de obra, o incremento de uma ou outra dependia das condições do mercado.  Esse tipo de 
agricultura predominou, na Região, por um período de mais de cem anos, o seu declínio está 
associado à modernização agrícola ocorrida no Rio Grande do Sul a partir da década de 
1960/70.  

Muitas das pequenas agroindústrias passam a enfrentar problemas ainda na primeira 
metade do século XX em virtude da competição com agroindústrias de outras regiões e 
devido à política restritiva de desenvolvimento industrial adotada pelo governo do Estado.  
Estes fatores somados ao incentivo à especialização produtiva durante o período da 
“modernização da agricultura” resultaram no “esquecimento” das agroindústrias familiares.  

A partir da década 80, fecham-se cada vez mais as oportunidades de empregos, e 
começa a se acentuar as diferentes estratégias (re)produtivas utilizados pelos agricultores 
familiares da região, resultando daí em uma acentuada diferenciação entre os municípios da 
referida região (Neumann, 2003).  Levantamentos recentes feitos na região apontam para a 
persistência das agroindústrias domésticas e para uma significativa contribuição das mesmas 
para a renda familiar.  

 
3.2. Procedimentos para caracterização das agroindústrias de massas 
 
 Os dados da pesquisa foram obtidos através da aplicação de formulário de cadastro de 
estabelecimentos rurais desenvolvido pela equipe do projeto do DEAER/CCR/UFSM para o 
Projeto de Pesquisa “Diagnóstico e Cadastro das Unidades de Produção de 
Hortifrutigranjeiros e de Produtos Coloniais da Microrregião da Quarta Colônia e Estudo 
Regional de Mercado na Região Central do Estado”, financiado pela FAPERGS.  

A pesquisa foi realizada com base a entrevistas aos produtores de Massas indicados 
pelas prefeituras dos nove municípios abrangidos pela referida região. A coleta de dados 
buscou a caracterização geral do núcleo familiar, do sistema de produção e das 
especificidades da produção agroindustrial.  
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Foram pesquisados os estabelecimentos rurais dos municípios de Pinhal Grande, Nova 
Palma, Ivorá, Faxinal do Soturno, São João do Polêsine, Restinga Seca, Dona Francisca e 
Agudo, que integram o Consócio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia 
(CONDESUS). No conjunto das cerca de 150 unidades de produção agrícolas (UPAs) 
cadastradas foram identificados 31 unidades com agroindústrias de massas nos municípios de 
Dona Francisca, Ivorá, Nova Palma, Restinga Seca, São João do Polêsine e Silveira Martins.  

 
 

   4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1. Representatividade da agroindústria de massas no contexto geral das agroindústrias 

 
O primeiro aspecto a ser destacado a partir das informações sistematizadas na tabela 1 

refere-se à diversidade de produtos agroindustriais da região. Entende-se que tal configuração 
pode ser explicada pelos fatores históricos de ocupação da região, principalmente pela forte 
influência da colonização italiana.  

Observa-se que num total de 148 unidades de produção cadastradas 101 delas possuem 
pelo menos um tipo de agroindústria. Dentre estas, a agroindústria de massas está presente em 
31 estabelecimentos, ou seja, 20,9% do total das agroindústrias identificadas na região (tabela 
1). 

 Destes estabelecimentos, verifica-se que 10,1% estão associados a agroindústrias de 
origem animal e/ou vegetal, o que leva à conclusão que quase a metade das agroindústrias de 
massa estão associadas à outra atividade agroindustrial.  

 
Tabela 1: Categorias de Unidades de Produção1 

Categorias de Agroindústria Nº de observações (UPAs) % 

Sem Agroindústria 47 31,8 
Destilados 7 4,7 

Destilados e POA2 2 1,4 

Massas 16 10,8 

Massas e POV3 7 4,7 

Massas e POA 7 4,7 

Massas, POA e POV 1 0,7 

POA 11 7,4 

POA e POV 4 2,7 

POV 20 13,5 

Vinhos 14 9,5 

Vinhos e Destilados 5 3,4 

Vinhos e POA 2 1,4 

Vinhos e POV 2 1,4 

Vinhos, Destilados e POA 1 0,7 

Vinhos, Destilados e POV 1 0,7 

Vinhos, POA e POV 1 0,7 
Nº total de observações 148 100 

 
 
                                                 
1 As categorias básicas foram criadas tendo em vista a distinção na legislação referente à produção 
agroindustrial. 
2 Produto de Origem Animal 
3 Produto de Origem Vegetal 
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4.2. A dispersão geográfica das agroindústrias de massas 
 
A tabela 2 faz referência à representatividade da agroindústria de massas perante o 

número de agroindústrias em cada um dos municípios. O que se observa é a ocorrência 
significativa de agroindústrias nos municípios pesquisados. Os municípios com maior número 
de agroindústrias são Ivorá, com 29 agroindústrias, Nova Palma com 19 agroindústrias e São 
João do Polêsine, com 16 agroindústrias. Os municípios com menor número de agroindústrias 
são Faxinal do Soturno com 5 agroindústrias, Agudo com 4 agroindústrias e Pinhal Grande 
com 2 agroindústrias. 

 
 Tabela 2: Representatividade das agroindústrias de massas por município 

Município Nº de agroindústrias 
Nº de agroindústria 

de massas 
Agudo 4 0 

Dona Francisca 7 3 
Faxinal do Soturno 5 0 

Ivorá 29 10 
Nova Palma 19 4 

Pinhal Grande 2 0 
Restinga Seca 7 3 

São João do Polêsine 16 6 
Silveira Martins 11 5 

 
A agroindústria de massas é representativa principalmente em Silveira Martins (5 

agroindústrias de massas para 11 encontradas), Dona Francisca (3 agroindústrias de massas 
para 7 encontradas) e Restinga Seca (idem à anterior). Uma peculiaridade destes municípios é 
sua característica de colonização italiana, que influencia fortemente a cultura e tradição dos 
municípios. Do mesmo modo, pode-se observar que nos municípios de Agudo, Faxinal do 
Soturno e Pinhal Grande, não ocorrem agroindústrias de massas, o que pode ser explicado 
pela menor expressividade da cultura italiana na região.  

A figura 2 apresenta a estrutura da produção agroindustrial, destacando a agroindústria 
de massas em relação às demais, separando-as por município. 
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Figura 2: Presença da Agroindústria de massa nas UPAs com agroindústrias por Município. 
 

A figura enfatiza, com base na tabela 2, a significância das agroindústrias de massas 
com relação ao total de agroindústrias observadas em cada município. Como já foi 
demonstrado, na tabela apresentada anteriormente, os municípios mais significativos são 
Silveira Martins (45,4%), Dona Francisca (42,9%) e São João do Polêsine (37,5%).     

É importante destacar que os dados referentes a agroindústrias de massas não se 
referem exclusivamente a esta atividade, incluindo as agroindústrias mistas (com produtos de 
origem vegetal e animal).  

A partir destas observações entende-se que nem todos os municípios têm o mesmo 
potencial de oferta para os diferentes produtos em questão. 
 
Tabela 3: Localização das agroindústrias 

Município N° de agroindústrias Urbanas Rurais 
Dona Francisca 03 0 03 
Restinga Seca 03 0 03 
Nova Palma 04 01 02 

Silveira Martins 05 01 04 
São João do Polêsine 06 01 05 

Ivorá 10 04 06 
 

A primeira informação que se pode retirar desta tabela é que as agroindústrias 
cadastradas são majoritariamente rurais. Em primeira análise, poderia-se pensar em uma 
tendência do deslocamento destas agroindústrias para o meio urbano na busca pela 
proximidade com a fonte principal de matéria-prima (a farinha) e também com o consumidor, 
mas se nota o contrário. Uma hipótese para isto pode ser o fato de que estes municípios são 
essencialmente rurais, pequenos, tradicionais, com uma estrutura bem semelhante às vilas 
rurais.   
 
4.3. Os diferentes tipos de massas das agroindústrias de massas 
 

A categoria de massas possui uma composição diversificada, mas com clara 
predominância de alguns produtos, como mostra a figura 3. 
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Figura 3: Tipos de Massas Processadas nas UPAs  
 
 Observa-se que bolachas, cucas e pão somados perfazem mais de 50% dos casos 
levantados. 

É importante ressaltar que dentro de cada categoria apresentada existem diversos 
produtos com características diferentes. A categoria bolachas, por exemplo, inclui um 
conjunto diverso de produtos (doces e salgados) com sabores e formas de apresentação 
diversificados. A categoria “outros” refere-se a produtos feitos à base de massas, mas que não 
se enquadram em nenhuma das categorias descritas anteriormente.  
 
4.4. Características das agroindústrias de massas.  
 

Em relação ao período em que as unidades de produção iniciaram o processamento de 
massas (tabela 4), percebe-se, pelas declarações dos entrevistados4, que o início da produção 
dos diversos tipos de produtos deu-se ao longo dos últimos vinte anos sem que se verifique 
clara tendência de concentração do início da produção em algum período específico. 
Destacam-se, apenas, os anos de 2000 e 2001 com o início da produção de 15 dos 69 casos 
examinados, o fato talvez possa ser explicado pela maior facilidade de acesso aos incentivos 
do governo. 

 
Tabela 4: Ano de Início do processamento dos diferentes produtos de massa 

Tipo de 
produto 

Ano de início  
0 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2001 Casos 

Agnolini 1 0 3 3 0 7 
Biscoito 1 0 0 0 0 1 
Bolacha 5 1 5 2 6 19 

Bolo 1 0 0 0 0 1 
Cuca 4 2 2 0 3 11 
Doce 0 0 0 0 1 1 
Frio 1 1 0 2 1 5 

Massa 2 0 0 3 0 5 
Pão 6 1 2 1 4 14 

Pão de mel 0 1 0 0 0 1 
Torta doce 1 0 0 2 0 3 

Torta salgada 1 0 0 0 0 1 
Total 23 6 12 13 15 69 

 

Em ralação a origem da receita utilizada na fabricação das massas, observa-se (tabela 
5) que a maioria dos estabelecimentos trabalha com receita de origem familiar. Dentre as duas 
categorias de origem da receita familiar, aquela denominada “origem familiar não 
exclusivamente” refere-se às propriedades em que algum dos membros da família fez cursos 
de aperfeiçoamento oferecidos por órgãos especializados, como SEBRAE e EMATER. Isto 
significa que devido às exigências de órgãos sanitários fiscalizadores e de mercado, muitas 
agroindústrias estão mudando sua característica essencialmente “caseira” de produção para 
um sistema mais padronizado e dentro de normas sanitárias específicas. Estes locais, apesar 
de buscarem enquadramento de mercado, procuram manter a peculiaridade da produção 
colonial que é o diferencial mais atrativo das pequenas agroindústrias da região. 

Em contraponto a estas agroindústrias caseiras, outras vêm buscando, de uma forma 
ainda pouco expressiva, especializar-se no modelo de produção baseado nos cursos oferecidos 
                                                 
4 Salienta-se que um número significativo de agroindústrias não forneceu dados sobre o início de 
suas atividades 
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pelo SEBRAE e EMATER. A diferença destas agroindústrias é que seguem mais rigidamente 
os padrões de produção convencionais, com produção em cadeia, perdendo a característica da 
produção caseira, tornando seu produto padrão. Embora estas agroindústrias muitas vezes 
ainda sigam o ritmo de produção das agroindústrias caseiras, e em muitos casos ainda são 
especificamente de gestão familiar, deixam de lado o diferencial da “origem de receita 
familiar”. 
 
Tabela 5: Origem da Receita 

Tipo de 
produto 

Origem da receita 
Casos Sem 

Resposta 
Origem Familiar 
exclusivamente 

Origem Familiar 
 não exclusivamente 

Cursos Outros 

Agnolini 0 5 2 0 0 7 
Biscoito 0 0 1 0 0 1 
Bolacha 1 11 5 1 1 19 

Bolo 0 0 1 0 0 1 
Cuca 2 4 3 1 1 11 
Doce 0 0 1 0 0 1 
Frio 0 2 1 0 0 5 

Massa 0 3 2 0 0 5 
Pão 2 8 2 0 0 14 

Pão de mel 0 0 0 0 0 1 
Torta doce 1 0 2 0 0 3 

Torta salgada 0 1 0 0 0 1 
Total 6 34 20 7 2 69 

 

A matéria-prima básica para a agroindústria de massas, a farinha, normalmente não é 
produzida dentro da propriedade (tabela 6), o que pode explicar a grande ocorrência de 
origem da matéria-prima advinda do comércio. Outro fator que favorece a busca de matéria-
prima no comércio local diz respeito ao tamanho e estrutura dos municípios, que por serem 
pequenos, favorecem o intercâmbio entre meio urbano e rural.  

É interessante notar que 11 entrevistados afirmam que toda matéria-prima é obtida 
dentro da própria propriedade. No entanto os dados disponíveis no questionário não permitem 
afirmar de que maneira essa matéria-prima é produzida. 

 
Tabela 6: Origem da Matéria-prima 

Tipo de produto 
Tipo de origem  

Comércio 
Comércio e 

Vizinhos 
Própria 

Própria e 
Comércio 

Própria e 
Vizinhos 

Casos 

Agnolini 4 0 2 1 0 7 
Biscoito 0 1 0 0 0 1 
Bolacha 10 1 4 3 1 19 

Bolo 0 0 0 1 0 1 
Cuca 7 1 1 1 1 11 
Doce 0 0 0 1 0 1 
Frio 4 0 0 1 0 5 

Massa 4 0 1 0 0 5 
Pão 7 1 3 2 1 14 

Pão de mel 1 0 0 0 0 1 
Torta doce 1 0 0 1 1 3 

Torta salgada 1 0 0 0 0 1 
Total 39 4 11 11 4 69 

 

Em relação à mão-de-obra utilizada para o processo de fabricação das massas (tabela 
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7) destaca-se a informação da grande quantidade de agroindústrias que utilizam 
exclusivamente mão-de-obra familiar. A tendência geral é que o número de contratados seja 
sempre baixo (não ultrapassando 7 pessoas em nenhuma agroindústria analisada).  
 
Tabela 7: Mão-de-Obra Contratada 

Tipo de Produto 
N° de pessoas contratadas 

Casos 
0 1 2 3 7 

Agnolini 5 1 0 1 0 7 
Biscoito 0 0 1 0 0 1 
Bolacha 13 3 2 0 1 19 

Bolo 1 0 0 0 0 1 
Cuca 8 1 1 0 1 11 
Doce 1 0 0 0 0 1 
Frio 3 1 0 1 0 5 

Massa 3 0 0 2 0 5 
Pão 9 2 2 0 1 14 

Pão de mel 0 1 0 0 0 1 
Torta doce 2 1 0 0 0 3 

Torta salgada 0 1 0 0 0 1 
Total 45 11 6 4 3 69 

 

Embora em primeira análise possa ter-se a impressão de que estas agroindústrias não 
são geradoras de emprego, deve-se levar em consideração que estas envolvem o trabalho de 
toda a família (em muitos dos casos). 

A contratação de mão-de-obra geralmente deve-se a expansão das agroindústrias, mas 
este fato não pode ser comprovado com base nos dados apresentados aqui. A comprovação 
desta afirmação exigiria uma análise mais específica. Mas a conclusão a que se chega é que 
estas agroindústrias permitem a contratação de mão-de-obra. 
 
Tabela 8: Local da Comercialização dos Produtos 

Tipo de 
produto 

Tipo de Comércio 

Casos Em 
Branco 

Propriedade Atravessador 

Pequenos 
mercados/ 
Redes de 
varejo 

Feira 
livre 

Prefeitura/ 
Cooperativa 

Entrega 
em 

domicílio 

Agnolini 0 5 2 1 2 0 0 10 
Biscoito 0 1 0 1 0 0 0 2 
Bolacha 0 12 2 6 8 0 0 28 

Bolo 0 0 0 0 0 0 1 0 
Cuca 0 7 1 2 4 0 0 14 
Doces 0 1 0 0 0 0 0 1 
Frio 1 3 1 2 2 0 0 9 

Massa 0 4 0 2 1 1 0 8 
Pão 0 11 1 4 4 1 0 21 

Pão de 
mel 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Torta 
Doce 

1 1 1 2 2 0 0 7 

Torta 
Salgada 

0 1 0 0 0 0 0 1 

Total 2 47 8 20 23 2 1 102 
 

Antes de discorrer em qualquer análise, é importante ter claro que estas agroindústrias 
não são exclusivamente rurais, ou seja, algumas estão locadas no meio urbano, sem deixar, no 
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entanto de serem classificadas como agroindústrias familiares. Este fato é relevante quando se 
analisa que a maioria das agroindústrias comercializa seus produtos na propriedade (que, no 
caso das urbanas, pode ser considerada a própria agroindústria). Esta modalidade de 
comercialização oferece muitas facilidades para o produtor, minimizando gastos e 
aproximando o comprador da propriedade ou agroindústria. No entanto, é importante notar 
que esta é apenas uma das ferramentas utilizadas pelo produtor para a comercialização de seus 
produtos.  

Dentre as estratégias utilizadas, pode-se perceber, com base na tabela 8, que existem 
diversas formas de comercialização dos produtos, demonstrando a busca por novas 
oportunidades de mercado por parte dos produtores. Por outro lado, dentre as formas de 
inserção no mercado que são buscadas, nota-se que uma parte significativa das agroindústrias 
utiliza-se de feiras livres como forma de inclusão. Estas feiras normalmente são locais cedidos 
pelas prefeituras como forma de espaço para a comercialização e são caracterizadas como 
uma forma ainda precária de inserção no mercado, o que ocorre também com a entrega direta 
em domicílio.  

Com estes dados à mão, o que se conclui é que os produtores das agroindústrias ainda 
sentem certa dificuldade em competir com indústrias mais especializadas no quesito inserção 
em centros de vendas mais amplos, como as grandes redes de supermercados.  
 
Tabela 9: Qualidades Atribuídas pelos produtores aos seus produtos 

Tipo de 
produto 

Qualidades Atribuídas 
Casos Em 

Branco 
Qualidade 
Superior 

Produção 
Artesanal 

Recheio 
Diferencial 

Tempero 
Diferencial 

Sabor Preço Outros 

Agnolini 1 2 0 2 0 0 0 2 7 
Biscoito 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Bolacha 5 6 5 0 1 1 1 0 19 

Bolo 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Cuca 1 2 3 1 2 1 1 0 11 
Doces 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Frio 1 3 0 0 0 0 1 0 5 

Massa 2 3 0 0 0 0 0 0 5 
Pão 3 3 5 0 2 1 0 0 14 

Pão de 
mel 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Torta 
Doce 

1 0 0 0 0 1 1 0 3 

Torta 
Salgada 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Total 15 21 13 3 5 4 4 4 69 
 
Para as questões das qualidades dos produtos, foi aplicado um questionário aberto às 

UPAs, resultando numa grande diversidade de atributos, dificultando assim a análise dos 
dados. Para um melhor entendimento, os dados foram agrupados de acordo com as 
características semelhantes das qualidades atribuídas pelos entrevistados. 

De modo geral, tende-se a interpretar que os atributos valorizados são variáveis de 
produto a produto: nas bolachas, cucas e pães importam a qualidade e o processo de 
fabricação (artesanal com ausência de aditivos químicos), já nos agnolini, por exemplo, 
importa o recheio. O preço passa a ser um diferencial para frios, cuca ou torta. Mas, de 
maneira geral, destaca-se que o preço não é o atributo principal para o consumo dos produtos 
das agroindústrias de massas, sendo mais valorizada a qualidade do produto.  

Diversos fatores têm favorecido o “renascimento” das agroindústrias familiares e, 
neste contexto, considera-se que a configuração de agroindústrias observada neste 
levantamento traduz o momento de transição que vive a produção agroindustrial na região 
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com convivência de antigas agroindústrias relativamente especializadas (especialmente de 
destilados e vinhos) que sobreviveram à época de crise com comercialização direta de seus 
produtos e novas agroindústrias formadas a partir das demandas por produtos diferenciados 
“coloniais” (especialmente “massas”) e políticas públicas de incentivo. 
 
 
    5. CONCLUSÃO  
 

Os resultados demonstram que as propriedades responsáveis pela produção de massas 
associam esta atividade a cultivos diversos, principalmente produtos de origem vegetal e 
animal, demonstrando que esta agroindústria não consiste na única fonte de renda das famílias 
que a utilizam. Do total de agroindústrias analisadas, 20,9% (31 estabelecimentos) produzem 
massas e deste valor 10,1 % produzem também outros produtos associados.  

As agroindústrias de massas estão mais concentradas nos municípios de colonização 
italiana, sendo inexpressivos ou inexistentes naqueles de colonização alemã. Esta 
característica demonstra a influência da cultura na organização destes municípios e o quanto 
estes produtores fazem suas escolhas de acordo com as atividades que já vem desempenhando 
ao longo do tempo.  

Dentre as propriedades analisadas, um fato bastante interessante é a localização destas 
agroindústrias. Dos 31 casos encontrados, 24 estão localizados em áreas rurais e 7 em áreas 
urbanas, demonstrando a característica essencialmente rural destes estabelecimentos. 

Dos tipos de produtos encontrados, embora mais de 50% das agroindústrias de massas 
produzam bolacha, pão e cuca, no geral, o grupo de agroindústrias de massas apresentou uma 
produção bastante variada, com mais de 10 tipos de produtos.  

Uma peculiaridade das agroindústrias de massa diz respeito à matéria-prima utilizada; 
no relato feito para os 69 casos de produtos, 58 indicaram que buscam a matéria-prima fora da 
propriedade. Este fato não deve ser analisado como um problema, uma vez que a farinha é a 
principal matéria-prima destas agroindústrias.     

A receita utilizada é essencialmente familiar, mas nota-se uma clara tendência ao 
aperfeiçoamento das mesmas com cursos oferecidos pelo SEBRAE e EMATER. Outro ponto 
importante é a qualidade atribuída aos produtos, onde os entrevistados ressaltaram na maioria 
dos casos a qualidade superior, que envolve os cuidados no preparo e a forma de produção 
artesanal, que é característica que diferencia estas agroindústrias. 

A comercialização é feita principalmente nas propriedades, sendo muito utilizadas 
também as feiras livres, o que ainda é considerado uma forma precária de inserção no 
mercado. A inserção em redes de mercado e varejo, bem como venda com atravessadores 
ainda são utilizados de uma forma tímida.  

A mão-de-obra utilizada ainda é basicamente familiar, utilizando contratação em 
poucos casos e normalmente poucas pessoas. Apenas em 3 casos a agroindústria contratava 
07 pessoas e este foi o maior valor encontrado para contratação. 

Dentre as agroindústrias analisadas, 15 iniciaram suas atividades entre os anos 2000 e 
2001, o que pode ter sido influenciado pelas políticas de incentivo do governo.    

A conclusão a que se chega é que estas agroindústrias são essencialmente familiares, 
na forma de produção e mão-de-obra contratada, sendo que se mantêm ainda restritas ao meio 
rural. Muito embora os cursos de capacitação tenham ajudado estes produtores a se 
enquadrarem nas novas normas sanitárias, eles buscam ainda manter a característica colonial 
de sua produção, pois este é o grande diferencial destes estabelecimentos. A importância 
destas agroindústrias é muito grande, pois é uma atividade alternativa de renda para a 
propriedade e empregam mão-de-obra de toda a família, sendo uma ferramenta muito 
importante de desenvolvimento para a região.          
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