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RESUMO 

 

A agricultura familiar é identificada pela categoria social que ao mesmo tempo é proprietária 
dos meios de produção e também assume o trabalho no estabelecimento produtivo, adaptando-
se as situações diversas. Com o mercado cada vez mais exigente, e a preocupação com a saúde, 
a adoção de práticas saudáveis e sustentáveis passou a ser uma exigência motivando o consumo 
e a produção de alimentos orgânicos. Este trabalho teve por objetivo descrever a trajetória de 
produtores da agricultura familiar de orgânicos no que diz respeito à sua produção, acessos em 
políticas públicas de desenvolvimento rural e inserção nos mercados. A pesquisa foi realizada 
no Município de Cachoeira do Sul, sendo caracterizada como qualitativa e quantitativa, com a 
coleta de dados primários, por meio de questionários e formulários. A amostra contemplou a 
totalidade de 6 famílias envolvidas na produção orgânica sendo caracterizada como dirigida, e 
teve como finalidade compreender sobre um público-alvo específico. A pesquisa com a 
população do munícipio foi realizada através de um questionário inserido na plataforma Google 

forms e compartilhada por meio das redes sociais, possuindo 397 respostas. Os dados referentes 
ao consumo da população e o interesse em consumir alimentos orgânicos foram 
complementados pela coleta de informações em 12 supermercados. Os produtores são bem 
organizados socialmente, já possuindo uma estabilidade na produção orgânica com 
conhecimentos sobre a gestão e a organização da propriedade. A falta de informação e o excesso 
de burocracia são limitações encontradas para o acesso às políticas públicas por parte dos 
produtores. Os canais de comercialização mais utilizados pelas famílias são as feiras e a venda 
direta para o consumidor, os maiores obstáculos encontrados é a restrição de alguns canais de 
comercialização. O baixo grau de escolaridade e de renda mostra uma baixa potencialidade por 
parte do consumidor para aquisição de produtos orgânicos no município. A oferta pelas redes 
de supermercados é quase que inexistente, exceto por uma, que possui diversidades de 
hortifrutigranjeiro. Espera-se que os resultados possam contribuir para elaborações de ações 
para a agricultura familiar orgânica no município de Cachoeira do Sul.  
  
 

Palavras-chave: agricultura familiar, mercados, orgânicos. 

  



ABSTRACT  

 

Family farming is identified by the social category that at the same time owns the means of 
production and also takes over the work in the productive establishment, adapting to different 
situations. With the market increasingly demanding, and the concern for health, the adoption of 
healthy and sustainable practices has become a requirement motivating the consumption and 
production of organic food. This study aimed to describe the trajectory of organic family 
farmers in terms of their production, access to public policies for rural development and 
insertion in markets. The research was carried out in the Municipality of Cachoeira do Sul, 
being characterized as qualitative and quantitative, with the collection of primary data, through 
questionnaires and forms. The sample included the totality of 6 families involved in organic 
production, being characterized as directed, and aimed to understand about a specific target 
audience. The survey with the population of the municipality was carried out through a 
questionnaire inserted in the Google forms platform and shared through social networks, with 
397 responses. Data on population consumption and interest in consuming organic foods were 
complemented by the collection of information in 12 supermarkets. The producers are well 
organized socially, already having a stability in organic production with knowledge about the 
management and organization of the property. The lack of information and the excess of 
bureaucracy are limitations found for producers to access public policies. The 
commercialization channels most used by families are fairs and direct sales to the consumer, 
the biggest obstacles encountered is the restriction of some marketing channels. The low level 
of education and income shows a low potential for consumers to purchase organic products in 
the municipality. The offer by supermarket chains is almost nonexistent, except for one, which 
has a variety of fruits and vegetables. It is hoped that the results may contribute to the 
elaboration of actions for organic family farming in the municipality of Cachoeira do Sul. 

 

Keywords: family farming, markets, organic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar pode ser caracterizada como aquela em que ao mesmo tempo a 

família é proprietária dos meios de produção, também assume o trabalho no estabelecimento 

produtivo, demonstrando uma enorme capacidade de adaptar às situações diversas. Carneiro 

(1999) salienta que a unidade familiar, como uma entidade eminentemente diversa, tem como 

capacidade elaborar novas estratégias para se adaptar às condições econômicas e sociais, 

constantemente interagindo com a tradição. Esse público foi oficialmente reconhecido na 

década de 1990, onde passou a ser alvo de políticas públicas específicas do Estado, resultado 

de debates acadêmicos e organizações sindicais resultantes de movimentos sociais no campo, 

criando projetos e dando um novo espaço para a agricultura familiar (PICOLOTTO, 2014). 

Nesse sentido, a década de 90 marca transformações nos mecanismos de políticas 

públicas voltadas ao meio rural, um marco nesse processo foi a implementação do Pronaf 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que confirmou o 

reconhecimento à legitimação do Estado a uma nova categoria social, os agricultores familiares 

(SCHNEIDER, CAZELLA e MATTEI, 2004). Tal programa é considerado, ainda, a principal 

política pública de Desenvolvimento Rural no país, na medida em que possui o foco na 

agricultura familiar.  

Com a reestruturação do Pronaf, ao passar dos anos ocorreu um aumento de seu campo 

de atuação, ampliando os recursos e agricultores beneficiados. A partir daí, surgiram várias 

linhas de financiamento para viabilizar as atividades da agricultura familiar, tendo em vista 

atender a diversidade social, econômica e produtiva deste público-alvo.   

O reconhecimento alcançado com as políticas públicas, não somente apenas no aspecto 

produtivo, mas também profissional, entre outros garantiu a criação de uma Lei da Agricultura 

Familiar (Lei n. 11.326, de 2006) que define oficialmente a “agricultura familiar” como 

“categoria profissional” e estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais (PICOLOTTO, 2014).  

Outras políticas públicas foram criadas com os anos, que possuem grandes contribuições 

para o desenvolvimento e o fortalecimento da agricultura familiar, o Programa Nacional Crédito 

Fundiária (PNCF), que tem como principal objetivo o acesso à terra, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolas (PNAE) e o Programa Aquisição de Alimentos (PAA), esses contribuindo 

no mercado dos produtos originados da agricultura familiar. Com a lei e as políticas públicas, 

os agricultores familiares viabilizaram uma série de atividades produtivas, especialmente por 

meio de investimentos em tecnologia, infraestrutura e equipamentos (BRASIL,2020).  
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Atualmente, os dados do último Censo Agropecuário em 2017 mostram que a 

agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são 

disponibilizados para o consumo da população brasileira. Segundo o levantamento feito em 

mais de 5 milhões de propriedades rurais de todo o Brasil, 77% são classificados como da 

agricultura familiar. Em extensão de área, a agricultura familiar ocupava no período da pesquisa 

80,9 milhões de hectares, o que representa 23% da área total dos estabelecimentos 

agropecuários brasileiros, se destacando nacionalmente pela produção de milho, raiz de 

mandioca, pecuária leiteira, gado de corte, ovinos, caprinos, olerícolas, feijão, cana, arroz, 

suínos, aves, café, trigo, mamona, fruticulturas e hortaliças. Assim, tem participação 

significativa na produção dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros (MAPA, 2019). 

De acordo com esse estudo, no Rio Grande do Sul, 80,5% dos estabelecimentos foram 

considerados como de agricultura familiar, detendo 25,3% de toda a área cultivada. As 

principais atividades por Valor Bruto da Produção são: Soja, Produção de Leite, Fumo, Milho, 

Avicultura, Suinicultura, Criação de Bovinos, Uva, Mandioca e Arroz (SEAPDR, 2019). 

O estudo ainda registra uma alta exponencial na agricultura orgânica relativo ao último 

censo de 2006, concretizando ser uma oportunidade promissora de diversificação de mercados 

para a agricultura familiar. Inclusive é considerada uma tendência no campo agroalimentar, 

impulsionada pelos movimentos filosóficos entre os anos 1960 e 1970 que destacavam os 

problemas ambientais causados pelo uso do pacote tecnológico na década de 70. Esses 

movimentos buscavam resgatar o contato com a terra e estimular o uso adequado dos recursos 

naturais. Logo mais na década de 1980, com o crescimento da preservação ecológica e a busca 

por uma alimentação saudável houve um aumento pela procura desses alimentos, vindo, na 

década de 90 com a ECO RIO - 92, proliferar pontos de vendas de produtos naturais por todo 

o país (ORMOND et al., 2002).  

A partir do decreto n° 7.794 de 20 de agosto, foi lançado no Brasil a  Política Nacional 

de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo),entrando em vigor em 2012, tornando se o Brasil 

o primeiro país a criar uma política de estado específica para o incentivo à agroecologia e à 

produção orgânica. Com o objetivo integrar, articular e adequar políticas e programas que 

facilitassem a transição ecológica e produção orgânica no país (BRASIL, 2021).  O Rio Grande 

do Sul, em 2019 representou 6% da produção orgânica nacional, com 2,5 mil produtores 

certificado, sendo dos estabelecimentos que produzem orgânicos, 71,7% para produção animal, 

16,7% produção vegetal e 11,5% para ambos (SEAPDR, 2019).  

Do ponto de vista administrativo, tais produtos são tendências nos mercados 

alimentares, apresentando potenciais de consumo. Trazendo através de discussões as dinâmicas 
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que ocorrem entre produção e consumo, e os benefícios entre a agricultura convencional e 

orgânica, como qualidade e procedência, influenciando ou pressionando mudanças nas formas 

de se relacionar com o meio, na forma de produzir, transformar e consumir alimentos (DIAS et 

al., 2015). 

O mercado encontra se cada vez mais exigente, e a adoção de práticas saudáveis e 

sustentáveis passou a ser uma exigência. Conforme Assis et al. (1995), a preocupação com a 

saúde é a principal motivação para o consumo de alimentos orgânicos.  

Ao que tudo indica, nos últimos anos, o município de Cachoeira do Sul, cidade 

localizada na região central do Rio Grande do Sul, acompanha tendências para potencialidades 

na produção e no consumo de orgânicos. Tal constatação é evidenciada pelo aumento no 

número de famílias produtores e o crescente interesse da população pela valorização da origem 

dos alimentos e da agricultura familiar.  

O município de Cachoeira do Sul apresentava em 2016 um Produto Interno Bruto de 

R$ 2,3 bilhões, sendo o 33º maior do Rio Grande do Sul, registrando em 2017 um PIB per 

capita de R$ 27,1 mil, com VAB de R$ 1.258.793.969,81 em 2017, deste montante, R$ 599,4 

milhões abastecidos pela agropecuária, com total de área de estabelecimento rurais de 320,4 

mil hectares (IBGE). Ainda segundo o IBGE (2017) o município possui 2.780 propriedades 

rurais, sendo destas 1.750 da Agricultura Familiar.     

As informações acerca da produção e mercado de orgânicos no município de Cachoeira 

do Sul são limitadas, porém, levantou-se através do Censo Agropecuário do IBGE (2017), que 

o município neste ano possuía cinco famílias da agricultura familiar certificadas. Observou-se 

durante este estudo, que após este período até o atual, houve a certificação de mais uma 

propriedade, totalizando atualmente seis unidades da agricultura familiar certificada para 

produção e comercialização de produtos orgânicos de origem animal e vegetal no município de 

Cachoeira do Sul, sendo uma desta, certificada para Processamento de Produtos de Origem 

Vegetal. 

Considerando o caso desses agricultores familiares de orgânicos no município de 

Cachoeira do Sul, qual são a trajetórias, as potencialidades e os desafios que elas apresentam 

na produção, como também o acesso em políticas públicas de desenvolvimento rural e inserção 

nos mercados?  

Este trabalho de conclusão de curso traz o mapeamento da produção, canais de 

comercialização e perspectivas de consumo dos alimentos orgânicos da agricultura familiar no 

município de Cachoeira do Sul. Quanto à produção, serão apresentados os perfis de seis 

produtores da agricultura familiar de orgânicos, assim como as suas trajetórias, as 
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potencialidades e os desafios que elas apresentam na produção, como também os acessos às 

políticas públicas e inserção nos mercados. Ademais, será apresentado o estudo do mercado 

local e as tendências futuras da população sobre os produtos orgânicos no município. 

Do ponto de vista pessoal e profissional, é importante destacar que a realização desta 

pesquisa é motivada pela aproximação e admiração que a autora possui pela agricultura 

familiar, com uma trajetória no meio rural, pois é filha de agricultor e trabalha na agricultura 

familiar desde cedo, possuindo formação na área rural como Técnica em Agropecuária. 

Portanto, a realização desta pesquisa trouxe contribuições profissionais, especialmente pela 

oportunidade de unir os conhecimentos da área da administração, agricultura familiar, 

agroindústria e mercados orgânicos.  

Para tanto, está trabalho está dividido em cinco partes, a contar desta introdução. Na 

próxima seção serão apresentados os objetivos do trabalho. A seção três apresenta o referencial 

teórico, a seção quatro apresenta os resultados e discussões. E por fim, as conclusões são 

apresentadas na seção cinco. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Descrever a trajetória de produtores da agricultura familiar de orgânicos no que diz 

respeito à sua produção, acesso às políticas públicas de desenvolvimento rural e inserção nos 

mercados.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar a organização social, assim como a dinâmica produtiva familiar nas 

propriedades rurais; 

 

b) Apontar as políticas públicas e programas acessados pelas famílias, descrevendo o papel 

deles na produção e comercialização orgânica; 

 

c) Identificar os canais de comercialização já utilizados por essas famílias da agricultura 

familiar, os obstáculos, a demanda nos mercados em que estão inseridos; 

 

d) Estudar o mercado local, especificamente sobre as potencialidades e tendências futuras 

da população sobre os produtos orgânicos.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

O Referencial teórico da presente pesquisa foi estruturado em 4 tópicos, a saber: 

Agricultura familiar no Brasil, história e desenvolvimento; agricultura familiar, definições e 

políticas públicas; agricultura familiar e diversidade social, econômica e produtiva; agricultura 

familiar e mercados orgânicos. 

 

4.1 AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL: HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Existente no Brasil desde o início da colonização no século XVI, a agricultura de base 

familiar é um sistema de produção agrícola, servindo por vezes como a única fonte de 

alimentação a população. A partir da instalação de grandes fazendas, a agricultura familiar vem 

sendo um meio de subsistência das famílias, assim como um meio produtivo de suplementação 

alimentar (NETTO, 2008). 

Ainda conforme Netto (2008), o advento das grandes navegações e o incremento das 

atividades mercantis, fizeram com que no Brasil fosse implantado um modelo de agricultura 

baseado nas “grandes fazendas”. A incorporação do modelo monoculturista incentivou o início 

da agricultura familiar como meio de sobrevivência de pequenos agricultores que não foram 

contemplados com propriedade, como ocorreu com o regime de ‘colonato’, nas fazendas de 

café em São Paulo. 

De acordo com Holanda (1976), os latifundiários cediam uma pequena parte de sua 

fazenda com propósito de que o trabalho alheio valorizasse o restante do seu latifúndio. Logo 

mais, tornando se junto com sua família, a solução ideal para o provimento de alimento à 

população local ao torno da mineração. Porém, seu estabelecimento só poderia ser possível 

quando estimulado ou permitido pelo proprietário. 

Como descrito por Netto (2008), por um longo período a agricultura no Brasil foi 

baseada em trabalho escravo, perdurando por quatro séculos, uma prática produtiva colonial 

integrada a economia do mundo. Contragosto dos grandes fazendeiros, este sistema chegaria ao 

fim no final do século XIX, sendo o meio encontrado para mão de obra nas fazendas a de 

imigrantes europeus, os quais encontravam dificuldades em seus países de origem. 

Martins (1981) aponta que a justificativa inicial para a colonização estrangeira seria a 

implantação de pequenas agriculturas em colônias, aumentando a oferta de gêneros.  Porém, os 

fazendeiros mostraram-se contrários, alegavam que as grandes fazendas de café necessitavam 

de trabalhadores e não de pequenas produções de alimento. Reduzindo esses imigrantes a um 
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estado de necessidade permanente e pobreza, não encontrando outro meio de vida a não ser 

trabalho para terceiros, dificultando a realidade de se transformarem em um pequeno agricultor. 

Já o processo de colonização no Rio Grande do Sul como ressalta Roche (1969), teve o 

interesse do governo imperial e provincial no povoamento das áreas meridionais, garantindo 

assim a posse do território ao sul do Brasil, ao qual era ameaçado pelos espanhóis. Os imigrantes 

alemães desembarcaram vindos da Europa em 1824, sem possuir uma legislação específica para 

imigração. 

Schneider (1996) aponta que os colonos imigrantes não se organizaram socialmente 

somente em torno da agricultura no Rio Grande do Sul, mas também se combinavam com 

atividades de produção transformação e artesanato. Muitas vezes, as atividades não-agrícolas 

ligadas à elaboração de peças e equipamentos para uso próprio foram desenvolvidas, como 

ferramentas e utensílios de trabalho (balaios, cestos, material de selaria), o que garantiu a estes 

colonos a adoção de diversas estratégias para sua reprodução social, diversificando o seu 

trabalho. Este modo de vida dos imigrantes alemães se manteve inalterado por mais de um 

século, se desarticulando em meados de 1950, com o aprofundamento das relações entre o rural 

e o urbano. 

Em 18 de setembro de 1850, conforme Fernandes (2006) foi instituída a propriedade 

privada pela Lei nº 601, que determinava que a única forma de acesso fosse por meio de compra, 

extinguindo a adoção de terras e iniciando desde o final do século XIX a grilagem de terras, um 

dos principais problemas fundiários do Brasil. 

 Fonseca (2005) ainda afirma que a promulgação da Lei de Terras definiu o direito 

privado de uso e reconheceu a propriedade da terra aqueles que estavam ocupando as áreas até 

então. O autor reafirma que a única forma de aquisição de terras pertencentes ao Estado seria 

por meio de compra, acabando com a prática de aquisição de terra por meio de posse, sendo 

penalizado aquele que ocupasse dessas terras de outro modo.  

Diante da precariedade, os agricultores da base familiar necessitavam encontrar uma 

alternativa para sobrevivência perante as dificuldades encontradas, caminhos alternativos que 

os permitissem a subsistência. Conforme Wanderley (1996, p.9) algumas delas eram: 

 

submeter-se à grande propriedade ou isolar-se em áreas mais distantes; depender 
exclusivamente dos insuficientes resultados do trabalho no sítio ou completar a renda, 
trabalhando no eito de propriedades alheias; migrar temporária ou definitivamente. 
São igualmente fonte de precariedade: a instabilidade gerada pela alternância entre 
anos bons e secos no sertão nordestino; os efeitos do esgotamento do solo nas colônias 
do Sul. 
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A insuficiência de recursos e incentivo impossibilita o desenvolvimento desses 

produtores trazendo dificuldades, de acordo com Picolotto (2011, p 65): 

 

essa situação de precariedade, na maioria das vezes, limitou a constituição de uma 
categoria de agricultores centrados no trabalho familiar que pudesse fazer um 
contrapeso socioeconômico e político aos grandes proprietários e suas organizações. 
Nesse sentido, além dos agricultores de base familiar terem sido desprivilegiados no 
que concerne ao acesso à terra, ao crédito público e às técnicas modernas, também 
tiveram grandes dificuldades para construir forças políticas autônomas que pudessem 
desafiar os grandes proprietários e o modelo de agricultura dominante.  

 

Schneider e Cassol (2013) declaram que com o esgotamento causado pelas grandes 

monoculturas no período entre as duas guerras mundiais, e a expansão da industrialização por 

substituição de importações após a segunda guerra mundial, iniciaram a partir da década de 

1950 reivindicações por terra e direitos sociais em áreas e regiões que não haviam sido 

colonizadas por imigrantes europeus. O Estado se viu forçado em 1964 a criar o Estatuto da 

Terra (Lei 4.504 de 30/11/1964, Art°4), que legitimou o dualismo da formação agrária do Brasil 

classificando os estabelecimentos agropecuários em quatro categorias fundamentais, que eram 

o latifúndio, as empresas rurais, as propriedades familiares e os minifúndios. 

Nas décadas de 1960 e 1970 a Revolução Verde, veio a ter seu ápice no 

desenvolvimento, o novo modelo tecnológico de produção agrícola carregava a promessa de 

erradicar a fome no mundo e de transformar a realidade do campo (ALBERGONI e PELAEZ, 

2007). O modelo da Revolução Verde como destaca Moreira (2000), como por natureza do 

capitalismo na formação social e de políticas públicas governamentais brasileiras, era voltada 

para a elite dominante, ou seja, latifundiários, excluindo os pequenos agricultores de acesso ao 

crédito, sendo o modelo de modernização concentrador e excludente da agricultura brasileira.  

Ainda conforme os autores Albergoni et al. (2007), a mecanização das atividades 

combinada com o uso de agrotóxicos, sementes geneticamente melhoradas e o uso dos 

fertilizantes, trouxeram maior produtividade e lucros a alguns agricultores. Em contrapartida, a 

pobreza para os camponeses, que ao devido alto preço da aquisição dos pacotes tecnológicos 

venderam suas terras ou foram expulsos devido ao acúmulo de dívidas. Também a partir da 

década de 1960, constatou-se os diversos impactos negativos ao meio ambiente e os riscos para 

os trabalhadores resultantes desse processo de mecanização. 

Ainda de acordo com Trentin et al. (2004, p.4): 

 

onde o processo de mecanização pode avançar com maior rapidez e intensidade o 
êxodo rural foi muito grande, já em outras regiões onde por fatores de declividade ou 
de localização houve uma menor intensidade nas transformações. Nessas áreas o 
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número de agricultores familiares é maior bem como o número de agricultores que se 
encontram em situação de vulnerabilidade social ou muito pobres. 

 

Carmo (1998) complementa que, a miséria vem da desigualdade de crescimento e a cita 

como a pior das visões. Ainda conforme a autora, as preocupações com a conservação e 

degradação do meio ambiente ganham legitimidade a partir da década de 1950 com as 

apresentações do meio científico-acadêmico, que relaciona a degradação ambiental ao uso 

intensivo e exploratório dos recursos naturais, evidenciando a necessidade de mudanças no 

modelo produtivo de desenvolvimento. De forma mais específica, ganhando expressão a partir 

da publicação do livro Silent Spring (Primavera Silenciosa), de Rachel Carson, em 1962. 

No entanto, a questão ambiental só começou a ganhar destaque em 1972 na esfera 

política com a primeira Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas (ONU) constatou que a degradação 

ambiental tinha uma profunda ligação com o modelo de desenvolvimento adotado, baseado no 

uso intensivo e indiscriminado dos ecossistemas terrestres e aquáticos (TRENTIN  et al., 2004).  

Simultaneamente Trentin et al. (2004) informam que foi retomado no início da década 

de 1980 pelo Clube de Roma o debate e estudos sobre questões ambientais, apresentando em 

1987 o documento “Nosso Futuro Comum ou Relatório Brundtland”, que propôs o 

desenvolvimento Sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades” (Nosso 

Futuro Comum, 1991).   

No Brasil conforme Schneider e Cassol (2013), com a redemocratização do país, a partir 

de 1985 os trabalhadores rurais recuperaram a voz, apoiados por movimentos sociais, 

especialmente o sindicalismo rural, juntamente com movimentos ambientalista, dando ênfase a 

uma categoria até então desvalorizada. 

 Em 1992, representantes de diversos países do mundo inteiro reuniram-se no Rio de 

Janeiro na Conferência Eco RIO-92, para decidir medidas que viesse a garantir a existência de 

gerações futuras, discutindo sobre o desenvolvimento e tendo como preocupação a agricultura 

familiar, segundo Trentin et al. (2004, p.39): 

 

As diretrizes políticas formuladas pelo Governo Federal a partir de meados da década 
de 1990 para o meio rural, reflexo dos resultados e das discussões da ECO-92 e da 
pressão dos movimentos sociais, destaca como principal objetivo o de contribuir na 
elaboração de uma nova estratégia de desenvolvimento rural para o Brasil, tendo como 
preocupação maior a agricultura familiar. 
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A previsão para década de 70 que o país se tornaria uma potência agrícola foi 

confirmada, mas trouxe crises ecológicas e sociais, trazendo a necessidade da criação de uma 

política dual pelo governo em meados dos anos 90, conforme Tonneau et al. (2005, p.3): 

 

De um lado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento manteve, como 
objetivo central, a competitividade do setor empresarial, maximizando as 
oportunidades do agronegócio. Do outro, o Ministério do Desenvolvimento Rural 
ocupou-se oficialmente da reforma agrária e do desenvolvimento da agricultura 
familiar, reconhecendo a importância social, produtiva e ambiental daquele segmento 
para a sociedade em geral. Assim, no quadro dos programas nacionais que se 
inscreveram numa ótica de descentralização das decisões e de abertura às iniciativas 
locais, um conjunto de medidas – principalmente nos domínios de aquisição e 
distribuição de terras, de crédito rural, de infraestrutura rural ou ainda de apoio à 
organização dos produtores – foi concretizado. 

 

A partir deste momento, uma nova concepção sobre a agricultura familiar foi criada, 

uma classe que vinha sendo reconhecida como inferior, começou a ganhar espaço na economia 

agrícola e reconhecimento por parte do governo, havendo incentivo e possibilidade de 

desenvolvimento. 

 

4.2 AGRICULTURA FAMILIAR, DEFINIÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

DESENVOLVIMENTO RURAL 

 

Agricultura familiar é um termo de uso recente, mas não propriamente novo. Inserido 

atualmente nos meios acadêmicos, nas políticas de governo e nos movimentos sociais, o 

segmento ganhou visibilidade a partir de 1990. 

Ao analisar a trajetória histórica da agricultura familiar e sua evolução Lopes (2005, 

p.35), concluiu que ela sofreu modificações, “caracterizando hoje um conjunto bastante 

heterogêneo de sistemas produtivos, mas é certo que, em todos os países, ela é identificada 

como aquele segmento da agricultura que efetivamente constitui a base da produção 

agropecuária”. 

Lamarche (1993, p.18), define genericamente este segmento com uma adversidade de 

situação afirmando que, “A agricultura familiar não é um elemento da diversidade, mas contém, 

nela mesma, toda a diversidade.”  

A Organização das Nações Unidas para a Agricultura (FAO) e o INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária: 1996) compreendem agricultura familiar quando: 

“a gerência da propriedade rural é feita pela família; o trabalho é desempenhado na maior parte 
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pela família; os fatores de produção pertencem a família (exceção, às vezes, à terra) e são 

passíveis de sucessão em caso de falecimento ou aposentadoria dos gerentes”. 

Schneider (2003, p 29) define que, “agricultura familiar é uma forma social reconhecida 

e legitimada na maioria dos países desenvolvidos, nos quais a estrutura agrária é 

majoritariamente composta por explorações onde o trabalho da família assume a importância 

decisiva”.  

Da forma mais simples, Netto (2008) afirma que o conceito de agricultura familiar “pode 

ser entendido como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios 

de produção, assume todo o trabalho no estabelecimento produtivo, ou melhor, tais vinculações 

são mediatizadas por relações de parentescos”. 

 Reconhecida como segmento a partir da década de 90, quando iniciaram formulações 

de políticas públicas criadas em respostas do Estado as pressões dos movimentos sindicais 

rurais ocorridas no final da década de 80.  Em 1994 o governo de Itamar Franco criou o 

Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP), que seria o embrião da 

primeira e mais importante política pública direcionada a agricultura familiar, sua importância 

consiste na transição que ali se inicia em direção a uma política pública diferenciada por 

categorias de produtores rurais (SCHNEIDER., et al 2004). 

A afirmação institucional da agricultura familiar veio a ter várias modificações até que 

o programa atingisse o formato atual, conforme Mattei (2005, p.13): 

 

No ano seguinte (1995), já no Governo Fernando Henrique Cardoso, o PROVAP foi 
totalmente reformulado, tanto em termos de concepção como em sua área de 
abrangência. Essas modificações deram origem, em 1996, ao PRONAF global. Desse 
ano em diante o programa tem se firmado como a principal política pública de apoio 
aos agricultores familiares. Deve-se registrar, ainda, dois fatos importantes: primeiro, 
no 1995 apenas as ações relativas ao crédito de custeio foram implementadas. 
Segundo a ampliação do programa para as áreas de infra-estrutura e de capacitação só 
ocorreu a partir de 1996, quando o PRONAF ganha maior dimensão e passa a operar 
nacionalmente. 

 

A inserção do programa nacionalmente objetivava o fortalecimento do segmento e da 

agricultura no Brasil, como cita Schneider et al. (2004, p.4): 

 

Segundo o Manual Operacional do PRONAF, o programa visa o fortalecimento da 
agricultura familiar, mediante apoio técnico e financeiro, para promover o 
desenvolvimento rural sustentável. Seu objetivo geral consiste em fortalecer a 
capacidade produtiva da agricultura familiar; contribuir para a geração de emprego e 
renda nas áreas rurais e melhorar a qualidade de vida dos agricultores familiares. 
Quatro objetivos específicos complementam os propósitos do programa: a) ajustar as 
políticas públicas de acordo com a realidade dos agricultores familiares; b) viabilizar 
a infra-estrutura necessária à melhoria do desempenho produtivo dos agricultores 
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familiares; c) elevar o nível de profissionalização dos agricultores familiares através 
do acesso aos novos padrões de tecnologia e de gestão social; d) estimular o acesso 
desses agricultores aos mercados de insumos e produtos. 

 

O reconhecimento da categoria Agricultura Familiar também garantiu a criação da Lei 

n. 11.326, de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 

Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Delimitando o conceito de 

“agricultor familiar” e “empreendedor familiar rural” como aquele que pratica atividades no 

meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detenha, a qualquer 

título, área maior que quatro módulos fiscais; utilize predominantemente mão de obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha 

percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família. Em 2011 foram incluídos pela Lei n. 

12.512 como beneficiários da Lei da Agricultura Familiar os silvicultores, aquicultores, 

extrativistas, pescadores e povos indígenas (BRASIL, 2020).  

Desde a sua criação, o PRONAF contou com um crescimento considerável dos recursos 

durantes os anos, isso se dá a um conjunto de mudanças e a flexibilização das regras financeiras. 

Atualmente, o programa conta com diversas linhas de créditos, sendo elas: Pronaf Custeio, 

Pronaf Mais Alimentos ( Créditos de investimento), Crédito de Investimento para Agregação 

de Renda (Pronaf Agroindústria), Crédito de Investimento para Sistemas Agroflorestais (Pronaf 

Floresta), Crédito de Investimento para Convivência com o Semiárido (Pronaf Semiárido), 

Crédito de Investimento para Mulheres (Pronaf Mulher), Crédito de Investimento para Jovens 

(Pronaf Jovem), Crédito de industrialização para Agroindústria Familiar (Pronaf 

Industrialização de Agroindústria Familiar), Crédito para Integralização de Cotas-Partes por 

Beneficiários do Pronaf Cooperativados (Pronaf Cotas-Partes), Microcrédito Produtivo Rural 

(Grupo “B”), Crédito de Investimento para Agroecologia (Pronaf Agroecologia), Programa de 

Garantia de Preços para Agricultura Familiar (PGPAF), Crédito de Investimento em Sistemas 

de Exploração Extrativistas, de Produtos da Sociobiodiversidade, Energia Renovável e 

Sustentabilidade Ambiental (Pronaf Bioeconomia), Créditos para os Beneficiários do PNCF, 

do PNRA e do PCRF ( BRASIL, 2020). 

O programa Banco da Terra foi outra política pública de reforma agrária voltada para o 

fortalecimento da agricultura familiar no Brasil na década de 90, sancionada pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso. A Lei complementar n° 93 de 4 de fevereiro de 1998 e 

regulamentada pelo Decreto nº 3.207 de 13 de abril de 1999, beneficiava trabalhadores rurais 
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não proprietários, preferencialmente assalariados, parceiros, posseiros e arrendatários, que 

comprovassem no mínimo cinco anos de experiência na atividade agropecuária 

(BRASIL,1998). Atendendo à demanda de movimento sociais de trabalhadores rurais por 

indícios de irregularidade, em 2003, o Programa foi totalmente reformulado, dando origem ao 

Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF, com a publicação do Decreto nº 4.892/2003, 

que regulamenta a Lei Complementar nº 93.  

O programa PNCF ao longo dos anos passou por modificações e reúne as ações e 

programas de reordenação fundiária de que trata a Lei Complementar nº 93, de 04 de fevereiro 

de 1998, que criou o Fundo de Terras e da Reforma Agrária, o art. 3º-A da Lei nº 13.001, de 20 

junho de 2014, conforme disposições do Decreto nº 4.892, de 25 de novembro de 2003,  e suas 

alterações pelo Decreto 9.263, de 10 de janeiro de 2018, Decreto nº 10.253 de 20 de fevereiro 

de 2020 e o Subprograma de Combate à Pobreza Rural, instituído pelo Decreto nº 6.672, de 02 

de dezembro de 2008 (BRASIL, 2020). 

A portaria N° 133 de 15 de outubro de 2020, sob o Decreto n° 10.253 de 20 de fevereiro 

de 2020, anexo I, no regulamento operativo do fundo de terras e da reforma agrária e do 

subprograma de combate à pobreza rural, o conceitua conforme seu Art. 2° (BRASIL, 2020): 

 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil é um conjunto de ações e 
projetos de reordenação fundiária e de assentamento rural, complementares à reforma 
agrária, promovidos por meio do crédito fundiário, oriundo dos recursos do Fundo de 
Terras e da Reforma Agrária, destinados ao acesso à terra e aos investimentos básicos 
e integrado pelo Subprograma de Combate à Pobreza Rural, instituído pelo art. 6º da 
Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001. 

 
Trazendo os objetivos, diretrizes e alcance do Programa, segundo seu Art 2° (BRASIL, 

2020): 

 

O Programa Nacional de Crédito Fundiário - Terra Brasil tem como objetivo principal 
o acesso à terra, contribuindo para a redução da pobreza rural, gerando oportunidade, 
autonomia e fortalecimento da agricultura familiar, alicerçado na melhoria da 
qualidade de vida, geração de renda, segurança alimentar e sucessão no campo para 
os agricultores familiares. 

 

Outras políticas públicas foram construídas, porém com o foco sobre os mercados para 

a agricultura familiar, com o intuito de incentivar a produção local com aquisição de diversos 

gêneros alimentícios da agricultura familiar e ao mesmo tempo promovendo a segurança 

alimentar, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA). 
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O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é a maior e mais antiga política 

pública na área de alimentação e nutrição do Brasil, sendo implantado, oficialmente, em 1955 

e tem como objetivo contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a 

aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos alunos, 

por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as 

suas necessidades nutricionais durante o período letivo. O programa utiliza recursos financeiros 

do orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para atender os 

alunos da educação básica matriculados em escolas públicas e filantrópicas das redes públicas 

federal, estadual, distrital e municipal (BRASIL, 2020; FNDE, 2020). 

Em 16 de junho de 2009, a Lei nº 11.947, determinou, em seu artigo 14, que do total 

dos recursos repassados pelo FNDE, no âmbito do PNAE, no mínimo 30%, deverão ser 

utilizados na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do 

empreendedor familiar rural ou de suas organizações. Podendo ser a compra realizada através 

da chamada pública, dispensando o processo licitatório, adquirindo sempre que possível, no 

mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, priorizando as propostas de grupos do 

município (FNDE, 2020). 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído pelo art. 19 da Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 2003, no âmbito do Programa Fome Zero. Esta Lei foi alterada pela 

Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011 e regulamentada por diversos decretos, o que está em 

vigência é o Decreto nº 7.775, de 4 de julho de 2012. O programa possui duas finalidades, sendo 

elas, promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar, para isso, o programa 

compra alimentos da agricultura familiar, com dispensa de licitação, destinando estes alimentos 

a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, à rede socioassistencial, aos 

equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e à rede pública e filantrópica de 

ensino (BRASIL, 2020). 

A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo) é outra política 

vinculada principalmente a agricultura familiar. Sua instituição se deu a partir de um longo 

processo de luta por parte da sociedade que questionava o modelo conservador de modernização 

da agricultura, baseado no uso intensivo de tecnologias industriais, criticado por seus impactos 

sociais e ambientais (SAMBUICHI et al., 2012). Em vigor desde 2012, a partir do decreto 

presidencial n° 7.794, de 20 de agosto o Pnapo tem como o objetivo conforme o Art. 1° 

(BRASIL, 2012): 
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Integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição 
agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do 
uso sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos 
saudáveis. 

 

Ainda entre suas diretrizes, no Art. 3°, incisivo IV o decreto n° 7.794, de 20 de agosto 

traz a “promoção de sistemas justos e sustentáveis de produção, distribuição e consumo de 

alimentos, que aperfeiçoem as funções econômica, social e ambiental da agricultura e do 

extrativismo florestal, e priorizem o apoio institucional aos beneficiários da Lei n º 11.326, de 

2006” (BRASIL, 2012). Se tornando assim, o Brasil o primeiro país a criar uma política de 

estado específica para o incentivo à agroecologia e à produção orgânica 

  

4.3 AGRICULTURA FAMILIAR E DIVERSIDADE SOCIAL, ECONÔMICA E 

PRODUTIVA  

 

Para Schneider (2010), a diversidade está diretamente relacionada à forma como os 

indivíduos e grupos sociais heterogêneos se organizam. Ao citar a diversidade e a 

diversificação, referenciamos a construção de mecanismos de distribuição de recursos, através 

de formas de produzir e ordenar os mesmos com as tecnologias disponíveis, estes que em 

contextos sociais heterogêneos necessitam de eficiência, coordenação, cooperação e controle. 

Ainda conforme o autor Schneider (2010, p.5): 

 

A diversidade é entendida como uma condição que se realiza segundo diferentes 
formas de renda, atividades, ocupações, sistemas de produção, estrutura fundiária, 
entre outras. A diversidade manifesta-se por meio de um repertório de iniciativas 
individuais ou familiares que funcionam e operam como alternativas em contexto de 
privação e dificuldades, muitas vezes decorrentes da falta de opções, mas, não raro, 
também em decorrência dos erros e equívocos provocados pela especialização. Já a 
diversificação remete ao entendimento do processo social e econômico de criação da 
diversidade dos meios de vida. 

 

Nos últimos anos, a definição e compreensão sobre as características, como também o 

significado do grupo social denominado agricultura familiar obteve avanços. Ocorrendo a 

visibilidade e o reconhecimento da diversidade econômica e a heterogeneidade social desse 

grupo, com múltiplas estratégias de reprodução social (SCHNEIDER E CASSOL, 2014).   

Segundo Andrade et al. (2015), existe uma natureza heterogênea na agricultura familiar 

que influência o acesso de diversos recursos existentes. Existe diferença em relação à posse de 

terra, capital e recursos naturais, porém, tendo igualmente possibilidades de acesso a bens e 



30 
 

serviços públicos, resultando em diferentes capacidades de inovar e alterar seus sistemas de 

produção a vista do meio social ao qual está inserida, reformulando estratégias com objetivo de 

geração de renda. 

A heterogeneidade da agricultura familiar comprovou a necessidade de políticas 

públicas diferenciadas para agricultura familiar. Com isso o PRONAF passou por várias 

reestruturações com linhas de créditos diferenciadas, a fim de atender um maior número 

possível de agricultores familiares e contribuir para o incremento da diversificação produtiva 

da categoria (SCHNEIDER et al., 2004). Com o tempo, foram sendo criadas linhas especiais 

para que um público diferenciado pudesse ter a oportunidade de investir e diversificar a 

produção agropecuária, com um destaque também para o viés de diversificação de cunho 

agroecológico e sustentável.  Para Gazola e Schneider (2005), teoricamente, isso demonstra o 

apoio por parte do Estado através do PRONAF, para a diversificação produtiva desse segmento 

que é a principal característica da agricultura familiar. 

De acordo Schneider (2010), como diversificação as unidades produtivas podem utilizar 

de pelo menos cinco mecanismos de gestão e conversão de recursos. Esses mecanismos de são 

através da ampliação do portfólio de produtos, aumento de resultados através de redução de 

custos e dependência de insumos externos, reorganização técnico-produtiva da unidade com 

práticas agroecológicas ou orgânicas. Além disso, valer-se da pluriatividade, combinando 

ocupações para acesso a rendas e, e por fim, formações de unidades mais estruturadas por 

ampliar sua autonomia com pequenos empreendimentos individuais ou cooperativos. 

Um desses cinco mecanismos é a pluriatividade que ocorre dentro e fora da propriedade, 

conceituando como uma unidade de produção e reprodução, sendo um conjunto de novas 

atividades ocorrentes no meio rural, não baseada apenas em atividades agrícola, conforme 

Fuller (1983 p.367). 

 

Muitas propriedades possuem mais fontes de renda do que locais de trabalho, obtendo 
diferentes tipos de remuneração. A pluriatividade, portanto, refere-se a uma unidade 
produtiva multidimensional, onde se pratica a agricultura e outras atividades, tanto 
dentro como fora da propriedade, pelas quais são recebidos diferentes tipos de 
remuneração e receitas (rendimentos, rendas em espécie e transferências. 

 

A agroindustrialização é outro mecanismo de diversificação das unidades produtivas, 

onde juntamente com a atividade agrícola, as propriedades beneficiam a própria produção, 

envolvendo em uma só atividade aspectos culturais, sociais, econômicos e ambientais. 

Conforme (MIOR, 2005, p.191), “agroindústria familiar rural é uma forma de organização em 
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que a família rural produz, processa e/ou transforma parte de sua produção agrícola e/ou 

pecuária, visando, sobretudo à produção de valor de troca que se realiza na comercialização”. 

As atividades de processamento de alimentos foram destacadas como oportunidades 

para que este público pudesse agregar valor à produção, levando os governos a discutir e 

implantar políticas públicas que formalizem esses empreendimentos e ampliem o seu mercado 

de comercialização (DAMKE et al., 2019). 

No Rio Grande do Sul essa contribuição do poder público se deu através da criação da 

Lei estadual 13.921, de 17 de janeiro de 2012, que instituiu a Política Estadual da Agroindústria 

Familiar - PEAF. Formalizando ainda essas unidades o governo instituiu o Decreto 49.341, de 

05 de julho de 2012, que criou o Programa de Agroindústria Familiar para novamente 

institucionalizar o selo “Sabor Gaúcho” (DAMKE et al., 2019). 

As agroindústrias que são incluídas na PEAF têm a possibilidade de usar o selo e 

traduzir graficamente uma marca mista nominativo-figurativa, que denomina a origem do 

produto, com procedência alicerçada na produção artesanal, estando em conformidade com as 

exigências sanitárias e ambientais e com responsabilidade social (DAMKE et al., 2019). 

 Segundo a base de dados do Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF), 

coordenado e operacionalizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento 

Rural, em junho de 2020, estavam cadastradas 1.441 agroindústrias familiares no RS 

(SEAPDR, 2020).  

A agricultura orgânica vem sendo uma atividade que vem crescendo de forma eficiente 

dentro da agricultura familiar, servindo como forma de estratégia de alocação de recursos, 

visando um maior retorno financeiro (CAUMO et al., 2014). Os hábitos alimentares saudáveis 

e o consumo responsável segundo Darolt (2007), possuem relação direta com a produção 

orgânica, assim, o consumidor preocupa-se com alimento desde a sua produção até o momento 

em que é consumido.  

A produção de base ecológica pode ser considerada uma oportunidade econômica e 

social, possibilitando novos canais de comercialização a agricultura familiar (KERBER E 

ABREU, 2010). 

 

4.4 AGRICULTURA FAMILIAR E MERCADOS ORGÂNICOS  

 

Para Waquil et al., (2010) em uma conceituação mais ampla, o mercado é um espaço de 

trocas, orientado por normas e regras podendo ser elas, formais e informais, influenciado por 
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preço entre outros fatores que motivam as decisões dos atores, sendo ele, um espaço de 

construção social. 

Conforme Sandroni (2006, p. 528), em seu Dicionário de Economia do Século XXI: 

 

[...] o termo designa um grupo de compradores e vendedores que estão em contato 
suficientemente próximo para que as trocas entre eles afetem as condições de compra 
e venda dos demais. Um mercado existe quando compradores que pretendem trocar 
dinheiro por bens e servi- ços estão em contato com vendedores desses mesmos bens 
e serviços. Desse modo, o mercado pode ser entendido como o local, teórico ou não, 
do encontro regular entre compradores e vendedores de uma determinada economia. 
Concretamente, ele é formado pelo conjunto de instituições em que são realizadas 
transações comerciais (feiras, lojas, Bolsas de Valores ou de Mercadorias, etc.). Ele 
se expressa, entretanto, sobretudo na maneira como se organizam as trocas realizadas 
em determinado universo por indivíduos, empresas e governos [...]. 

 

Em uma definição mais sintética (HALL; LIEBERMAN, 2003, p. 56) avaliam o 

mercado como: “grupo de compradores e vendedores que 

têm potencial para negociar uns com os outros”. 

Segundo Sepulcri e Trento (2010, p.1), um dos maiores desafios para os produtores da 

agricultura familiar é o acesso ao mercado e a comercialização dos produtos, e consideram que: 

 

A escolha do mecanismo de comercialização envolve ações que se adaptem à pequena 
escala, ao tipo de qualificação do trabalho, ao relacionamento com fornecedores, 
clientes e prestadores de serviços e a existência de estratégias competitivas. O 
processo de comercialização tem início com a produção, mas não se limita a isso, 
passando pelo beneficiamento, embalagem, compra, venda e atividades de logística. 
Essa dinâmica de produção, para permanência no mercado, implica que os produtores 
tenham volume, qualidade, diversidade e regularidade de oferta, pois os consumidores 
precisam se alimentar diariamente e os fornecedores devem estar estruturados para 
esse tipo de oferta. 

 

De acordo com Vargas (2012), os canais de comercialização dos produtos orgânicos são 

fontes de informação e de conscientização de novos hábitos.  Atualmente, a comercialização 

dos produtos orgânicos no Brasil é feita por meio de feiras ecológicas, varejo, supermercados, 

lojas de produtos naturais, restaurantes, entregas em domicílio e vendas diretas, outra parte, se 

destina a exportação para países desenvolvidos. 

Os produtos orgânicos atendem um segmento seleto, um mercado específico, com um 

público que se dispõe a pagar um valor maior por um produto mais saudável, diferente do 

mercado de “commodities”. Um fenômeno que facilita a inserção desses pequenos produtores 

nas redes de comercialização, é através de associações e cooperativas, o que auxilia em ações 

de marketing e a implantação de selos de qualidade como também a gestão de vendas e 

produção (CAMPANHOLA E VALARINI ,2001). 
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Apesar do espaço que o comércio de produtos orgânicos vem ganhando, ele ainda não 

se compara com os produtos convencionais. Em países como no Brasil de baixa renda, o fraco 

consumo está relacionado a falta de conscientização e aos altos preços cobrados em muitos 

estabelecimentos, sendo os produtos orgânicos fortemente afetados pela elasticidade-preço da 

demanda (VARGAS, 2012).   

A agricultura orgânica segue um conjunto de normativas e regras para produção e 

comercialização dos seus produtos, estas validas em âmbito nacional e internacional. É vista 

como uma oportunidade de inserção no mercado de pequenos agricultores com agregação de 

valor ao seu produto (CODONHO, 2013). 

A produção, processamento, rotulagem e comercialização dos produtos orgânicos no 

Brasil são regidos pela Lei 10.831/03, pelo Decreto 6323/07 e diversas Instruções Normativas 

específicas. Abrangendo todos os produtos primários ou processados que serão comercializados 

como orgânicos no território brasileiro, sejam eles produzidos no Brasil ou no exterior. As 

normas definem as exigências a serem cumpridas por todos os produtores, processadores ou 

comercializadores de produtos orgânicos, sendo a rastreabilidade orgânica de toda a cadeia 

produtiva a principal característica a ser respeitada (ECOCERT, 2020). 

A Ecocert (2020) esclarece que os produtos certificados devem obrigatoriamente 

apresentar nos seus rótulos ou etiquetas o selo único oficial do Sistema Brasileiro de Avaliação 

da Conformidade Orgânica (figura 1).  

 

Figura 1 - Selo oficial do Sistema Brasileiro da Conformidade Orgânica. 

 
Fonte: Ministério da Agricultura 

 

Ainda conforme o Organismo de Inspeção e certificação (ECOCERT), o MAPA 

estabelece que para a venda de produtos orgânicos existe três possibilidades estabelecidas pelo 

regulamento: 
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Venda direta ao consumidor: Não exige certificação. Os produtores devem estar 

organizados e registrados junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) que fará o controle direto do setor.  

Sistema Participativos de Garantia (SPG): Certificação com base no controle social do 

grupo. Os produtores devem estar organizados em uma entidade jurídica sob controle deles, 

que deve estar credenciada junto ao MAPA, que fará o controle direto do setor. Essa entidade 

legalmente constituída será responsável pela emissão dos documentos de garantia da qualidade 

orgânica dos produtos, válidos para o mercado nacional apenas. 

Certificação por auditoria, realizada por certificadora acreditada pela CGCRE do 

INMETRO e credenciada junto ao MAPA, que fará o controle do setor. As certificadoras, tais 

como a Ecocert Brasil, serão responsáveis pela emissão dos certificados que garantem a 

qualidade orgânica dos produtos, válidos para mercado nacional e mercados internacionais com 

os quais o Brasil possua acordos de equivalência. 

Um balanço feito pela Federação Internacional de Movimentos da Agricultura Orgânica 

(IFOAM), o mercado global de orgânicos, sob a liderança dos Estados Unidos, Alemanha, 

França e China, movimentou o volume recorde de US$ 97 bilhões, em 2017. De acordo com a 

federação internacional, estão identificados cerca de 3 milhões de produtores orgânicos em um 

universo de 181 países. A agricultura orgânica cresceu em todos os continentes atingindo área 

recorde de cerca de 70 milhões de hectares (MAPA, 2019). 

Segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no 

Brasil o número de produtores orgânicos registrados juntos ao órgão alcançou a marca de 17,7 

mil em 2019, enquanto o número de unidades registradas atingiu a marca de 22 mil, alcançando 

um crescimento de 200% em menos de uma década, como mostram as figuras 2 e 3 

(ORGANICSNET, 2019). 

 

Figura 2 - Número de unidades que produzem orgânicos em menos de uma década. 
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Fonte: ORGANICSNET/MAPA 

 

Figura 3 - Número de produtores orgânicos registrados em menos de uma década. 

 
Fonte: ORGANICSNET /MAPA 

 

Ainda conforme a IFOAM, o Brasil é apontado na pesquisa feita em 2017 como líder 

do mercado de orgânicos da América Latina. Contudo, quando se leva em consideração a 

extensão de terra destinada à agricultura orgânica, o país fica em terceiro lugar na região, depois 

da Argentina e do Uruguai, e em 12º no mundo (MAPA, 2019). 

Um levantamento feito pela Organis1, o percentual de consumo de produtos orgânicos 

no Brasil é de 15%. O Sul e o Centro Oeste foram as regiões apontadas como maiores 

consumidoras de orgânicos no país e o Sudeste apresentou o menor percentual de consumo, 

10%. Os dados são de 2017, quando foi divulgada a única pesquisa feita sobre a percepção do 

consumo de orgânicos no Brasil (MAPA, 2019). 

De acordo com o estudo, as verduras lideram entre os alimentos orgânicos mais 

consumidos no país, com destaque para alface, rúcula e brócolis. Em seguida, os consumidores 

também preferem opções orgânicas de legumes, frutas (como banana e maçã) e cereais, como 

o arroz. O quadro 1, a seguir apresenta o mapa de produção de orgânicos distribuídos pelas 

unidades da federação, produzido em 2017 pelo Ministério da Agricultura (MAPA, 2019). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Associação de Promoção da Produção Orgânica e Sustentável – entidade sem fins lucrativos, que trabalha para 
divulgar os conceitos e as práticas orgânicas. Promovendo marcas associados estabelecendo fortes 
relacionamentos com o mercado. 
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Quadro 1 - Orgânicos distribuídos pelas unidades da federação 

ESTADO PRODUÇÃO 

Acre (AC) Hortaliças, açúcar, cupuaçu. 

Alagoas (AL) Hortaliças, açúcar, cachaça, frutas. 

Amapá (AP) Castanha-do-Brasil, açaí. 

Amazonas (AM) Castanha-do-Brasil, guaraná. 

Bahia (BA) Cacau, dendê, frutas e coco. 

Ceará (CE)  Hortaliças, castanha e castanha-de-caju, frutas e mel. 

Distrito Federal (DF) Café, frutas, laticínios, hortaliças. 

Espírito Santo (ES) Café, frutas, hortaliças. 

Goiás (GO) Hortaliças, açúcar, laticínio, grãos. 

Maranhão (MA) Hortaliças, frutas, babaçu. 

Mato Grosso (MT)  Carne bovina, castanha-do-brasil. 

Mato Grosso do Sul (MS)  Carne bovina, café, hortaliça, mel. 

Minas Gerais (MG) Café, cachaça, grãos, hortaliças, laticínios. 

Pará (PA) Castanha-do-brasil, dendê, açaí, cacau. 

Paraíba (PB)  Hortaliças, frutas, grãos, algodão. 

Paraná (PR) Hortaliças, grãos, frutas, erva-mate, aves e ovos. 

Pernambuco (PE) Café, hortaliça, fruta. 

Piauí (PI) Mel, grãos. 

Rio de Janeiro (RJ) Hortaliça, laticínio, frutas, palmito. 

Rio Grande do Norte (RN) Caju de castanha-de-caju, hortaliças e frutas. 

Rio Grande do Sul (RS) Grãos, erva-mate, frutas, mel, aves e ovos, uva. 

Rondônia (RO) Palmito, café. 

Roraima (RR) Hortaliças, frutas e grãos. 

Santa Catarina (SC) Grãos, frutas, erva-mate, mel. 

São Paulo (SP) Hortaliça, açúcar, frutas, laticínio, aves e ovos. 

Sergipe (SE) Hortaliças, frutas. 

Tocantins (TO) Flor. 

Fonte:  Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
 

No Rio Grande do Sul, segundo dados da revista Radiografia da Agropecuária Gaúcha 

2019, produzida pelo Ministério da Agricultura, o setor orgânico gerou, em conjunto a 

agricultura, pecuária, serviços e indústria, uma receita de R$ 179 bilhões, que representa 40% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. Contabilizou 2,5 mil produtores certificados e 

representa 6% da produção nacional. Neste cenário, 71,7% das propriedades que cultivam 

orgânicos se dedicam à produção vegetal, 16,7% à animal, e 11,5% para ambos. Entre os 

principais produtos estão tomate, cebola, laranja, cenoura e banana, veja abaixo na figura 4. 
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Figura 4 - Cenário agricultura orgânica no Rio Grande do Sul em 2019 

 
Fonte: Revista Radiografia da Agropecuária Gaúcha/Mapa, 2019 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) destaca ainda que o Rio Grande 

do Sul lidera a produção de arroz orgânico, respondendo por cerca de 8,3 milhões de toneladas 

dos 11,7 milhões de toneladas de arroz produzidas em 2019 no Brasil. 
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5 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como principal objetivo descrever as técnicas e as ferramentas que 

foram utilizadas para a realização da pesquisa. Para tanto, está organizado com base na 

sequência pela qual os objetivos específicos estão apresentados neste trabalho, considerando 

que cada objetivo específico conduz a uma forma de coleta e análise dos dados.  

A metodologia pode ser definida conforme Minayo (2007, p.44) como: “uma discussão 

epistemológica sobre o caminho do pensamento que o tema ou o objeto requer”. Portanto, a 

metodologia não é simplesmente uma descrição do método ou técnicas, mas sim o estudo deles, 

compreendendo o uso adequado para que os objetivos sejam alcançados (MACHADO et al., 

2015). 

A presente pesquisa é caracterizada como qualitativa e quantitativa, com a coleta de 

dados primários, que foram realizados por meio de questionários (com questões fechadas) e 

formulários (com questões abertas e fechadas).  

Conforme Fonseca (2002), a pesquisa qualitativa concentra-se na compreensão e 

explicação das dinâmicas sociais, se preocupando com aspectos da realidade que não podem 

ser quantificados. Diferentemente da pesquisa quantitativa, onde os resultados podem ser 

quantificados, com amostras grandes, concentrando-se na objetividade. Conforme o autor, a 

utilização em conjunto da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações 

do que utilizadas de forma isolada. 

Considerando os três primeiros objetivos específicos, quais sejam: (a) analisar a 

organização social, assim como a dinâmica produtiva familiar nas propriedades rurais, (b) 

apontar as políticas públicas e programas acessados pelas famílias, descrevendo o papel deles 

na produção e comercialização orgânica e (c) identificar os canais de comercialização já 

utilizados por essas famílias da agricultura familiar, os obstáculos, a demanda nos mercados em 

que estão inseridos, os dados foram coletados por meio de um formulário contendo questões 

abertas e fechadas.  

O formulário foi inserido na plataforma Google forms, tendo em vista viabilizar a coleta 

de informações, especialmente por conta da pandemia do Coronavírus. Foi realizada uma 

pesquisa no IBGE, utilizando a plataforma SIDRA e o município conta com 5 famílias que 

produzem orgânicos, durante o levamento dos dados constatou-se também mais uma família a 

qual certificou-se após este levantamento do IBGE, somando então, seis famílias que se 

enquadram na definição de agricultura familiar. Para este trabalho, considerou-se agricultura 

familiar a definição apresentada na Lei 11.326 de 2006 como aquele que pratica atividades no 
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meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: não detenha, a qualquer 

título, área maior que quatro módulos fiscais; utilize predominantemente mão de obra da própria 

família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha 

percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo e que dirija seu 

estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

Portanto, a amostra contemplou a totalidade de famílias envolvidas na produção 

orgânica sendo caracterizada como dirigida, já que teve como finalidade compreender sobre 

um público-alvo específico. Três destas famílias participam dos projetos de extensão da 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), tendo, portanto, facilidade de acesso 

aos contatos telefônicos. Os demais, foi possível obter contato através dos próprios produtores 

ao qual já possuía contato. Os formulários foram enviados pelo WhatsApp e no caso de 

dificuldade no preenchimento, como ocorreu com um produtor, a pesquisa foi realizada por via 

chamada telefônica. 

O formulário com quarenta e sete questões foi dividido em 5 partes: perfil social 

econômico e produtivo; produção orgânica; gestão e organização produtiva; políticas públicas 

de incentivo ao produtor; mercados e canais de comercialização. 

Essa fase da pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2020. Os dados foram 

analisados de forma qualitativa e quantitativa, utilizando as ferramentas “análise de conteúdo” 

e o uso do Excel (tabelas, gráficos e figuras) para a organização das informações. Quanto ao 

conteúdo qualitativo, ele será apresentado de forma descritiva, podendo utilizar depoimentos e 

fragmentos deles para reforçar a análise.  

Sobre o último objetivo específico, qual seja: (d) estudar o mercado local, 

especificamente sobre as potencialidades e tendências futuras da população sobre os produtos 

orgânicos, a coleta de dados ocorreu de duas formas. Primeiro, foi realizada uma pesquisa com 

a população do município de Cachoeira do Sul, tendo em vista obter dados sobre o consumo de 

alimentos orgânicos e perspectivas futuras. O questionário foi composto de doze questões, 

divididos em três partes, a saber: perfil socioeconômico e demográfico; conhecimentos sobre 

alimentos orgânicos; consumo e perspectivas alimentos orgânicos. 

O questionário foi inserido na plataforma Google forms e compartilhado por meio das 

redes sociais, tendo o cuidado para abranger diferentes públicos, de gênero, faixas etárias e de 

renda distintas. A pesquisa foi realizada no período de 4 de junho de 2020 a 2 de agosto de 2020 

possuindo ao total 397 questionários respondidos. 
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Para o cálculo de amostragem, ela foi definida com base nos pressupostos da estatística, 

considerando 95% de confiabilidade e margem de erro de 5%. Para tanto, foi considerado o 

número total de habitantes do município, que corresponde a 86.688 pessoas (IBGE, Censo 

demográfico, 2014). O cálculo do número total de respondentes (amostra) foi obtido a partir da 

seguinte fórmula:  

 

N.Z².p. (1-p) 

n =  ________________ 

(N-1).e²+Z².p.(1-p) 

 

Onde:  n= Tamanho da amostra que queremos calcular; N= Tamanho do Universo 

(População total de Cachoeira do Sul); Z= É o desvio para o nível de confiança, que no caso 

será de 95% (z=1,96); e= Margem de erro que será admitido na amostra. Neste caso, a margem 

de erro será de 5% (2,5% para mais, 2,5% para menos) e P= É à proporção que se espera 

encontrar (quando não sabe à proporção que será utilizada, recomenda-se utilizar p=50%). Após 

a substituição dos dados, o número total de entrevistas é aproximadamente 383, onde n= 382,41 

≈ 383 entrevistas finais.  

Para a análise desses dados foram utilizadas as ferramentas da estatística descritiva, 

especialmente média, desvio padrão, máximo e mínimo. Os dados foram organizados e 

sintetizados em tabelas e gráficos utilizando o Excel.  

Conforme Castanheira (2003), a estatística descritiva, descreve e analisa determinada 

população, com isso tirando conclusões de caráter genérico, sendo a parte da estatística 

referente a coleta e tabulação de dados. Ainda, segundo o autor, a estatística descritiva é um 

número-resumo que possibilita reduzir os dados a proporções facilmente interpretáveis. 

Os dados referentes ao consumo da população e o interesse em consumir alimentos 

orgânicos foram complementados pela coleta de informações nas principais redes de 

supermercados. Foram realizadas visitas nos principais estabelecimentos comerciais do 

município (especialmente as grandes redes), nos meses de Junho, Agosto, Setembro e 

Dezembro para obter registros fotográficos e informações quanto à disponibilidade de 

alimentos orgânicos disponíveis, além de conversas informais com colaboradores das lojas.  

O Quadro 2, a seguir tem como finalidade sintetizar as etapas da pesquisa, bem como o 

emprego das técnicas de coleta e análise dos dados.  
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Quadro 2 -Etapas da pesquisa, técnicas de coleta e análise dos dados 

Objetivo específico 
Público-alvo 

Definição 
Número 

Tipo de 
dados 

coletados 

Período de 
realização 

da pesquisa 

Como os dados 
foram coletados? 

Como os dados 
foram analisados? 

a) analisar a organização social e 
produtiva familiar nas 
propriedades rurais. 

Agricultores 
familiares de 

produção orgânica. 
 

6 famílias. 

Dados 
primários 

Setembro. 

Entrevistas. 
Questionário 

Google forms.                                              
WhatsApp                                 

Contato telefônico. 

Os dados foram 
analisados através 

de análise de 
conteúdo. 

b) apontar as políticas públicas e 
programas acessados pelas 

famílias, descrevendo o papel 
deles na produção e 

comercialização orgânica. 

Agricultores 
familiares de 

produção orgânica. 
 

6 famílias. 

Dados 
primários 

Setembro. 

Entrevistas. 
Questionários. 
Google forms.                                                                                                                

WhatsApp.                                 
Contato telefônico. 

Os dados foram 
analisados através 

de análise de 
conteúdo. 

c) identificar os canais de 
comercialização já utilizados por 

essas famílias da agricultura 
familiar, os obstáculos, a demanda 

nos mercados em que estão 
inseridos. 

-Agricultores 
familiares de 

produção orgânica. 
 

6 famílias. 

Dados 
primários 

Setembro. 

Entrevistas. 
Questionário 

Google forms.                                                                                                                
WhatsApp. 

Contato telefônico. 

Os dados foram 
analisados através 

de análise de 
conteúdo. 

d) estudar o mercado local, 
especificamente sobre as 

potencialidades e tendências 
futuras da população sobre os 

produtos orgânicos 

População do 
município de 

Cachoeira do Sul. 
 

Principais redes de 
supermercados de 
Cachoeira do Sul. 

Dados 
primários 

4 de junho a 
2 de agosto 

de 2020. 
 

Junho, 
Agosto, 

Setembro e 
Dezembro 

Questionário 
Google forms. 

Visitas nos 
principais 

estabelecimentos 
comerciais do 

município. 

Os dados foram 
analisados através 

de análise de 
conteúdo. 

Fonte:  Autora (2020) 
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Para a realização das visitas aos estabelecimentos, foram respeitadas todas as regras de 

distanciamento social, com distanciamento de dois metros entre as pessoas. Também foram 

utilizados equipamentos de proteção, como uso de máscaras e correta higienização das mãos, 

obedecendo os protocolos da região.  

As informações foram compiladas de forma descritiva, tendo em vista apresentar os 

alimentos orgânicos (diversidade) disponíveis nas lojas de supermercados, como estes 

alimentos estão sendo apresentados (exposição), e a frequência que estão disponíveis ao 

consumidor nessas lojas. 

Após o término do trabalho, os resultados foram enviados aos agricultores que 

participaram da pesquisa, já que o intuito da pesquisa também inclui a possibilidade de geração 

de dados que serão uteis aos participantes, especialmente para a elaboração de ações de 

Desenvolvimento Rural.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Buscando apresentar os resultados obtidos no presente estudo conforme os objetivos 

específicos, este capítulo está estruturado em 3 subseções. A primeira seção apresenta os 

resultados relacionado às características e a organização social produtiva familiar nas 

propriedades, assim como também o acesso às políticas públicas e programas pelas famílias, os 

canais de comercialização já utilizados por esses produtores, os obstáculos e a demanda nos 

mercados em que estão inseridos. A segunda, apresenta a análise do perfil e perspectiva de 

consumo de alimentos orgânicos em Cachoeira do Sul, com dados sobre o mercado local, 

especificamente sobre as potencialidades e tendências futuras da população. O capítulo finaliza 

com a terceira seção, apresentando os resultados da pesquisa sobre a disponibilidade de 

produtos orgânicos nas principais redes de supermercados do município. 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS SOCIAIS E PRODUTIVA:  POLÍTICAS PÚBLICAS RURAIS, 

CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO E DEMANDA DOS PRODUTORES DE ORGÂNICOS 

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO SUL 

 

Os dados aqui apresentados consideram os três primeiros objetivos específicos do 

estudo, para um melhor análise e diagnóstico da pesquisa o questionário com quarenta e sete 

perguntas foi dividido em quatro partes, onde questionou-se aos produtores sobre: Perfil social 

e econômico; produção orgânica; gestão e políticas públicas; mercados e canais de 

comercialização.  

 

6.1.1 Perfil social e econômico 

  

Esta seção analisa a organização social e produtiva familiar nas propriedades rurais, com 

perguntas pertinentes a este estudo, conforme evidencia o quadro 3, a seguir:  
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Quadro 3 - Questões perfil social e produtivo 

ITEM  VÁRIAVEL  

Q1 Idade 
Q2 Nível instrução 
Q3 Gênero 
Q4 Tamanho da propriedade (em hectares) 
Q5 Localização da propriedade (distrito) 
Q6 Funções que assume na propriedade 
Q7 Principais atividades geradoras de renda (agrícola ou não agrícola) 
Q8 Renda mensal total da família 
Q9 Você recebe assistência técnica 

Q10 Número total de pessoas da família (que residem na propriedade e 
compartilham renda) 

Q11 Quantas pessoas da família trabalham nas atividades de produção e 
comercialização 

Q12 Contrata mão-de-obra externa? 
Fonte: Autora (2020) 

 

Os agricultores responsáveis pela atividade agrícola do presente estudo possuem uma 

média de idade entre 28 anos e 51 anos de idade.  Observou-se que 50% possuem entre 40 e 50 

anos, 16% acima de 50 anos e 33% entre 25 e 35 anos. Conforme gráfico 1 abaixo: 

 

Gráfico 1 - Idade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Podemos observar a partir dos dados apresentados que a maioria dos produtores possui 

mais de 40 anos de idade, dados semelhantes foram encontrados em Palotina/PR (Martinelli et 
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al, 2016), onde a   maior parte   dos   produtores   possuía   idade   entre   40   e 60   anos, 

demonstrando que esse tipo de cultivo é exercido principalmente pelos mais velhos. 

Quanto ao grau de escolaridade, 50% tem ensino médio completo, 17% tem pós-

graduação, 17% possui ensino fundamental completo e 16% ensino Fundamental incompleto. 

Conforme o gráfico 2, abaixo: 

 

Gráfico 2 - Nível instrução 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que mais da metade dos produtores possui pelo menos o Ensino Médio 

completo, uma realidade diferente da escolaridade da população brasileira rural, que em 2019, 

segundo Nascimento (2019), a média de estudo era de 10 anos, sendo que a partir de 2016 para 

completar o Ensino fundamental são necessários 9 anos, demonstrando assim, que os 

produtores de orgânico se diferenciam também pela escolaridade.  

Nakao et al (2020), também identificou em seu estudo com agricultores orgânicos no 

Território Noroeste Paulista, que 38,5% dos agricultores possuem Ensino Médio completo, 

23,1% Ensino Superior completo, enquanto apenas 23,1% Ensino Fundamental incompleto, 

corroborando com este estudo que mostra que a taxa de escolaridade dos agricultores orgânicos 

é mais elevada.  

Verificou-se que entre os produtores entrevistados, 83% são do sexo masculino e 17% 

são do sexo feminino, conforme o gráfico 3 abaixo: 

16%

17%

50%

17%
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Fundamental
Incompleto
Ensino
Fundamental
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Completo
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Gráfico 3 - Gênero 

  

 

Vale ressaltar que algumas das propriedades são geridas pelo casal, onde ambos 

assumem tarefas e compartilham o trabalho, e as decisões são tomadas em conjunto, inclusive 

o preenchimento do questionário em questão, porém apenas um podendo informar o sexo. 

Em relação ao tamanho da propriedade dos produtores orgânicos entrevistados, 50% são 

constituídas por áreas com mais de dez hectares, e 50% com menos de oito hectares, 

demonstrando assim, a prática desse tipo de agricultura por produtores familiares no município, 

com áreas que variam de 1 hectare e 24 hectares, conforme o gráfico 4 abaixo: 

 

Gráfico 4 - Área da propriedade (hectares) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Conforme a Agência Câmara de Notícia (2020), a Lei da Agricultura Familiar 

(11.326/06) considera agricultor familiar quem não detenha, a qualquer título, área maior do 

que 4 módulos fiscais. No município de Cachoeira do Sul, um módulo rural equivale a 20 

hectares, a Pequena propriedade é o imóvel com área de até 4 módulos fiscais, portanto, todos 

os produtores entrevistados se caracterizam como pequenos produtores familiares. 

Os produtores orgânicos estão no localizados no interior do município de Cachoeira do 

Sul de forma bem distribuída, de Norte ao Sul. As unidades produtoras estão todas situadas nos 

distritos do interior do município, algumas fazem divisa com outras regiões, como no caso da 

propriedade localizadas em Taboão, no distrito de Três Vendas, divisa com município de Novo 

Cabrais, e as unidades localizadas em Piquiri e Alto do Irapúa, distrito de Cordilheira, divisa 

com Encruzilhada do Sul, o que possibilita a esses produtores a venda de seus produtos para as 

cidades vizinhas.  

Uma terceira unidade produtiva também está localizada no distrito de Cordilheira, 

porém, na região mais central do município. As demais propriedades estão localizadas no 

distrito do Bosque, uma na região central do distrito e a outra na comunidade de Enforcados, 

conforme a figura 5 abaixo: 
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Referênte a funções que assumem na propriedade, onde cada um poderia citar mais de 

uma função, “ser proprietário” foi citado por 3 produtores, um produtor declarou ser 

arrendatário. Além destas funções, 4 produtores relataram que trabalham na comercialização, 

na execução das tarefas de produção e na administração da unidade produtiva. Conforme mostra 

o gráfico 5 abaixo: 

 

Taboão 
Enforcados 
Bosque 
Cordilheira 
Piquiri 
Alto Irapúa 

 

Figura 5 - Localização da propriedade 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 5 - Funções assumidas na propriedade 

 

Observa-se que o produtor assume várias funções dentro da propriedade, isso é uma 

característica do agricultor familiar onde as tarefas são exercidas predominantemente por 

membros da família. Conforme Chayanov (1974), o funcionamento interno de uma unidade 

familiar pode ser considerado uma microeconomia particular, sendo o volume de atividade 

função direta do número de consumidores familiares e não do número de trabalhadores, não 

havendo separação entre gestão e trabalho, estando ambos sob a responsabilidade do produtor 

e sua família.  

Quanto à principal atividade geradora de renda das propriedades, dentre as culturas 

citadas destacam-se o cultivo de hortaliças e frutas cultivadas por 4 produtores, grãos (citado 

por 2 agricultores), produtos agroindustrializados (citado uma vez), tabaco e apicultura também 

foram atividades citadas, cada uma por um produtor. Conforme o gráfico 6 abaixo: 

 

3

4

4 

4

1

Eu sou proprietário (a)

Eu administro (faço a gestão) da propriedade
rural

Eu trabalho na propriedade (executo tarefas
de produção)

Eu trabalho na parte da comercialização

Arrendatário

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 6 - Atividade geradora de renda 

 
Percebe-se uma pequena diversidade de produtos produzidos pelos agricultores do 

município, trazendo principalmente as hortaliças e os grãos como os principais. Em estudo de 

Martinez e Peil (2010), realizado com produtores agroecológicos da Cooperativa Sul Ecológica, 

em Pelotas-RS, verificou-se que dentre os dez produtos cultivados em maior volume pelos 

associados, sete são produtos classificados como hortaliças, seguida da produção de  grãos 

(arroz e feijão), o autor cita ser comum a produção principalmente de produtos básicos por 

agricultores familiares.  

Corroborando com um estudo realizado por Padovan et al. (2017), onde os principais 

produtos produzidos nas propriedades sob o manejo orgânico em Mato Grosso do Sul são: 

hortaliças (63%), frutas em geral (47%), milho (35%). 

Em termos de composição de renda mensal familiar, 50% dos produtores declaram ser 

acima de 2 a 3 salários-mínimos, 33% relataram ser acima de 1 a 2 salários-mínimos, e 17% 

até um salário-mínimo. Conforme o gráfico 7, abaixo: 

 

4 

2

1 

1

1 

1 

Hortaliças e Frutas.

Grãos (soja, arroz, outro).

Pecuária (gado de leite, corte, suínos, ovinos,
caprinos e outros).

Agroindústria (processamento e industrialização
de produtos da agricultura e pecuária) e/ou

artesanato.

Tabaco

Apicultura (mel)

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Gráfico 7 - Renda familiar 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Vasconcelos (2018), em sua pesquisa realizada em Feiras Agroecológicas da cidade de 

João Pessoa-PB encontrou resultados semelhantes. A pesquisa foi realizada na Associação 

Ecosul, com 15 agricultores, onde um agricultor (6,67%) afirmou receber até um salário-

mínimo mensal, nove (60%) em torno de um a dois salários, e 5 (33,3%) de dois a três salários, 

corroborando com a pesquisa deste trabalho onde a renda dos agricultores não ultrapassa 3 

salários mínimos.  

Em relação à Assistência Técnica, foi confirmado que 83% dos entrevistados tem acesso 

a este serviço, sendo este público.  E apenas 17%, ou seja, um dos seis produtores entrevistados, 

declarou não receber nem um tipo de assistência técnica.  Conforme mostra o gráfico 8, abaixo: 

 

Gráfico 8 - Acompanhamento assistência técnica  
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Até um salário
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83%

17%
Sim, pública

Não recebo
assistência
técnica.

Fonte: Dados da pesquisa 
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A assistência técnica de extensão rural abrange técnicas de manejo e produção como 

também a educação no campo, sendo essenciais no desenvolvimento sustentável da agricultura 

familiar, especialmente, relacionado à inserção e novas práticas agroecológicas 

(ABRAMOVAY, 2001). Em uma pesquisa realizada por Milhomem et al (2017), “a influência 

da assistência técnica na agricultura familiar: enfoque no assentamento Maringá, Araguatins-

TO”, foi possível constatar que a Assistência Técnica é capaz de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável em qualquer comunidade. Neste estudo foi observado que os 

poucos produtores que receberam assistência técnica obtiveram um aumento significativo na 

produção. 

O número de pessoas que residem nas propriedades e compartilham a renda variam de 

1 até 5 pessoas por família, como pode ser verificado no gráfico 9 abaixo. 

 

Gráfico 9 - Residem na mesma propriedade e compartilham renda: 

 
 Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que algumas das famílias da pesquisa possuem filhos menores de idade, 

sendo composta por mais de duas pessoas que residem e compartilham renda na propriedade, 

porém não atuam na produção, outras duas unidades são compostas por apenas uma pessoa 

residente na propriedade. 

Quanto ao número de pessoas que trabalham nas atividades de produção e 

comercialização da família, podemos verificar comparando o gráfico 9 e 10, que alguns 

produtores contam com trabalho dos demais familiares que não residem na propriedade, porém, 

ajudam na produção e comercialização dos produtos. Como já citado anteriormente, algumas 

famílias são constituídas por menores de idade que ainda não auxiliam no trabalham da 
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produção de orgânicos, sendo assim, o número de moradores e pessoas que trabalham na 

propriedade não são os mesmos, conforme o gráfico 10 abaixo: 

  

Gráfico 10 - Número de familiares que trabalham nas atividades de produção 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à contratação de mão-de-obra externa, 50% dos produtores declararam não 

contratarem mão de obra externa, outros 50% dos produtores relataram contratar mão de obra 

externa, conforme o gráfico 11, abaixo: 

 

Gráfico 11 - Contrata mão-de-obra externa? 

Fonte: Dados da pesquisa 

A contratação de mão de obra por 50% dos produtores se faz necessária devido à 

demanda de serviço em alguns períodos da produção, como no momento de planta ou de 

colheita, não sendo suficiente a mão de obra familiar para suprir a necessidades do cultivo. 
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6.1.2 Produção orgânica 

 

Nesta seção, o objetivo é compreender a trajetória da família na produção orgânica, com 

perguntas apropriadas para este estudo, conforme o quadro 4 abaixo: 

 

Quadro 4 – Questões sobre produção orgânica 

ITEM  VÁRIAVEL  
Q13 Há quanto tempo você se dedica à produção orgânica (anos)? 
Q14 Alimentos orgânicos que a família produz: 
Q15 Algum ou alguns fatores abaixo interferiram na sua escolha sobre os alimentos 

produzidos?   
Q16 O que levou você a produzir orgânicos: 
Q17 Assinale a certificação que você possui: 
Q18 Em caso de produzir alimentos industrializados, você tem algum dos registros 

listados abaixo? 
Q19 Pretende continuar produzindo agroecológico/orgânico? 
Q20 Tem algum produto que você gostaria de produzir e não consegue? Se sim, 

qual? Se não, apenas escreva: não. 
Fonte: Autora 2020 

 

Em relação ao tempo esses produtores trabalham com orgânico, verificou-se que 4 

produtores, o que representa mais da metade, possui uma inserção recente nesse ramo, 

possuindo menos de 10 anos na atividade, outros dois entrevistados declararam possuir mais de 

10 anos de experiência com orgânico. Conforme o gráfico 12, abaixo: 

 

Gráfico 12 - Quantos anos produz orgânicos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se que nenhum dos entrevistados possui mais de duas décadas na produção 

orgânica, podendo estar relacionado o tempo de cultivo com o aumento da demanda pelos 

produtos. Segundo o Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), a venda de produtos 

orgânicos no varejo aumentou entre 2000 e 2017 em média 11%, a demanda crescente por 

alimentos saudáveis nos últimos 20 anos levou o aumento da área plantada, a inserção de novos 

produtores no sistema de cultivo e maior número de volume produzido no Brasil. 

Quanto aos alimentos produzidos nas propriedades pelos agricultores familiares, foram 

citadas a produção de verduras e legumes in natura por 5 produtores, 4 produtores citaram a 

produção de frutas in natura. Plantas alimentícias, derivados de cana, ervas e chás medicinais e 

produtos minimamente processados também foram citados uma vez cada. Conforme o gráfico 

13, abaixo: 

 

Gráfico 13 - Alimentos orgânicos produzidos

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Finatto (2008), apesar do aumento relativo da diversidade da produção, 

percebe-se ainda que há uma preferência aos hortifrutis granjeiros, pois esses produtos não 

demandam grandes áreas e necessitam menor emprego de mão-de-obra durante o cultivo. 
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Para a escolha do alimento que seria produzido na propriedade, alguns fatores foram 

levados em consideração pelos agricultores familiares, 4 dos agricultores relataram que a 

escolha considerou a opinião da família sobre o que produzir. A condição do solo, clima e 

espaço disponível também foram aspectos citados por 4 dos produtores. Para a escolha do que 

produzir, 4 produtores citaram a realização do estudo de mercado que auxiliou na definição 

sobre quais alimentos seriam produzidos. Entre os fatores, o conhecimento técnico do 

produtor/família foi levado em consideração por 3 dos entrevistados no momento da escolha. 

Um agricultor mencionou que parte do projeto foi desenvolvido especificamente para atender 

uma feira, conforme mostra o gráfico 14: 

 

Gráfico 14 - Fatores levados em consideração na escolha sobre o que produzir 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação ao que levou o agricultor a produzir orgânicos, alguns fatores que foram 

citados por 3 dos produtores foram: a preocupação com meio ambiente, futuras gerações e a 

possibilidade de usufruir da terra e seus benefícios; preocupação com o consumo de alimentos 

saudáveis dos clientes e da sociedade e oferecer um produto diferenciado e de qualidade ao 

mercado. Outra razão mencionada por 1 dos entrevistados foi o interesse na agregação de valor 

ao produto produzido, o nicho de mercado e possibilidade de retorno financeiro, outro motivo 

apontado por 1 dos agricultores foi “tratar-se de uma filosofia de vida”, conforme o gráfico 15 

abaixo: 
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Gráfico 15 - O que levou você a produzir orgânico 

 

Percebe-se, portanto, que entre os entrevistados os principais fatores levados em 

consideração é a promoção do meio ambiente e da saúde. Corroborando com os estudos 

realizados por Santos et al (2020), os produtores relataram ser a saúde e o meio ambiente os 

principais motivos que os conduziram a produzir orgânicos em Sergipe. 

Quanto à certificação, os seis produtores ou seja 100%, declaram possuir Sistema 

participativo de Garantia (SPG), conforme gráfico 16 abaixo: 

 

Gráfico 16- Certificação que possui 
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Conforme Hirata (2020) o Brasil foi o pioneiro no reconhecimento legal por SPG’s, 

sendo referência mundial, em sua pesquisa realizada em 2019, a autora relata que a Região Sul 

é que possui o maior número de agricultores certificados pelo sistema participativo. A 

certificação participativa é um modelo inclusivo com benefícios de aspectos sociais, sendo mais 

adequada à realidade da agricultura familiar, tendo menor custo e maior autonomia (HIRATA, 

2020). 

Relacionando à produção de alimentos industrializados e ao registro do mesmo, 3 

produtores relaram não possuir nenhum registro, 2 citaram possuir registro na vigilância da 

Saúde do Município, 1 declarou possuir o selo Sabor Gaúcho e 1 produtor mencionou possuir 

registro no Sistema de Inspeção Estadual, conforme o gráfico 17, abaixo: 

 

Gráfico 17 - Você produz ou tem algum registro para produção de alimentos 

industrializados?

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dois entrevistados relataram produzir alimentos industrializados e possuir registros, 

ambos possuem registro na vigilância da Saúde do Município, o produtor B no sistema de 

Inspeção Estadual, e o Produtor C, selo Sabor Gaúcho.  As atividades de processamento de 

alimentos são destacadas como uma oportunidade de agregação de valor ao produto (DAMKE 

et al., 2019). 

Com referência à continuidade da produção de orgânicos, 5 produtores relataram que 

sim, pretendem continuar, porém, se especializar em apenas alguns produtos, 1 produtor, 

mencionou que pretende continuar, mas projeta aumentar e ampliar o volume, assim como a 

diversidade de produtos, conforme mostra o gráfico 18, abaixo: 

3

2 

1 

1 

Não possuo

Registro na vigilância da Saúde do
município

Sistema de Inspeção Estadual

Sabor Gaúcho



59 
 

Gráfico 18 - Pretende continuar produzindo agroecológicos/orgânicos 

 

Observa-se que todos os entrevistados afirmaram que pretendem continuar produzindo 

produtos agroecológicos/orgânicos. Corroborando com uma pesquisa realizada em Lajeado-

RS, onde produtores defenderam sua permanência na produção de alimentos orgânicos, 

considerando a alimentação saudável, a preservação do meio ambiente, o menor custo de 

produção, e o fato de gostarem do que fazem (KIST, 2018). 

 Sobre o desejo de produzir algum produto, mas não conseguir, 4 produtores 

mencionaram não possuir, 2 apontaram que sim, um citou possuir interesse em plantar batatas 

e outro cenoura, como pode ser verificado no gráfico 19, abaixo: 

 

Gráfico 19 - Tem algum produto que você gostaria de produzir e não consegue? Se sim, qual?

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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6.1.3 Gestão e políticas públicas rurais 

 

Esta seção tem como finalidade trazer dados sobre as técnicas de gestão adotadas nas 

propriedades rurais, bem como o acesso às políticas públicas, com perguntas adequadas ao 

presente estudo, conforme pode ser verificado no quadro 5, abaixo: 

 

Quadro 5 - Questões sobre gestão e políticas públicas 

ITEM  VÁRIAVEL  
Q21 Assinale a opção que mais se aproxima com a sua realidade quando iniciou a 

produção orgânica: 
Q22 Quanto à sua renda dos orgânicos, qual é o seu grau de satisfação? 
Q23 Assinale as atitudes de gestão que você utiliza na propriedade rural: 
Q24 Considerando os membros da família que trabalham diretamente na gestão, há 

conflitos de ideias e planos para a produção orgânica? 
Q25 Assinale as dificuldades de gestão na realidade da produção orgânica: 
Q26 Quais das políticas públicas ou programas você já acessou? 
Q27 Considerando as políticas públicas acessadas, avalie a sua satisfação (de forma 

geral) sobre elas: 
Q28 Mencione as contribuições que os programas e políticas públicas tiveram para a 

sua produção e/ou comercialização orgânica: 
Q29 Caso tenha acessado o Pronaf, em que sentido esta política pública mais 

ajudou? 
Q30 Sobre o acesso às políticas públicas e/ou programas, quais instituições, 

organizações são apoiadoras? 
Q31 Limitações para acessar políticas públicas: (inserir outras opções): 
Q32 Em questão de tempo, aproximadamente, o retorno financeiro planejado no 

início da produção orgânica foi alcançado? 
Q33 Você tem seguro rural para minimizar os riscos de perdas na produção? 
Q34 Assinale os fatores que você julga importante para a boa gestão da propriedade. 

Q35 Sobre a sucessão familiar na produção orgânica, tenho expectativa que ela 
acontecerá.  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação aos recursos utilizados para iniciar a produção de alimentos orgânicos, 100% 

dos entrevistados relataram a utilização de recursos próprios ou da família, conforme pode ser 

verificado no gráfico 20, abaixo: 
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Gráfico 20 - Recursos utilizados para iniciar a produção 

 

Em uma pesquisa realizada por Oltramari et al. (2002) em Santa Catarina, se verificou 

que a maioria dos produtores (92,20%) também utiliza de recursos próprios para a produção de 

produtos orgânicos. 

Quando questionados sobre o grau de satisfação com a renda obtida com a produção de 

orgânicos, 50% dos entrevistados relataram estar “nem satisfeito, nem insatisfeitos” com o 

retorno financeiro, e 50% apontaram estar “muito satisfeito” com a renda proveniente da venda 

de orgânicos, como mostra o Gráfico 21, abaixo: 

 

Gráfico 21 - Grau de satisfação quanto a renda dos orgânicos 

 

Em sua pesquisa em Cajazeira na Paraíba, Vásquez et al. (2008) ao questionar os 

agricultores sobre a renda obtida com a comercialização dos produtos ecológicos, 89% 

responderam que a renda é insuficiente para o sustento da família. O autor atrela a possível 

insatisfação ou a pouca satisfação a baixa produtividade desenvolvida no cultivo orgânico. 
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Ainda Barbé (2009) em sua pesquisa realizada com produtores de orgânico em 

Goytacazes-RJ, os agricultores relataram que a renda obtida pela agricultura não é suficiente 

para o sustento da família.  Já uma pesquisa realizada por (Filho, 2006), demonstra níveis de 

renda satisfatório para os produtores de orgânicos. 

Questionados sobre as atitudes de gestão que utilizam nas propriedades, controle de 

entradas e saídas, divisão de tarefas e responsabilidades entre os membros das famílias, e 

planejamento da produção para atender à demanda, foram citados como um instrumento de 

gestão utilizados por 5 produtores. A utilização do controle de qualidade como instrumento 

usado na gestão foi apontada por 4 produtores, 3 relataram também analisar os investimentos 

para ter controle de gastos e ganhos, 2 mencionaram o controle dos rendimentos da produção e 

controle da qualidade produzida um instrumento empregado na gestão de suas propriedades, 1 

agricultor citou utilizar o controle da quantidade produzida em sua produção, conforme mostra 

o gráfico 22, abaixo: 

 

Gráfico 22 - Atitudes de gestão utilizadas nas propriedades 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Conforme Vilckas et al (2017), o produtor precisa lidar, simultaneamente, com aspectos 

mercadológicos, legais, políticos, técnicos, financeiros, sociais, econômicos, ambientais e de 
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recursos humanos. Sendo assim, as ferramentas de gestão auxiliam na elaboração de estratégias 

para lidar com a particularidade de cada ramo produtivo, sendo a adoção de tecnologias de 

gestão fundamentais ferramentas de gestão para um bom desenvolvimento da propriedade. 

Questionados sobre a presença de conflitos de ideias e planos em relação a produção 

orgânica entre os membros da família, 83% dos entrevistados relataram nunca haver conflitos, 

17% mencionaram que raramente ocorrem conflitos, como pode ser observado no gráfico 23 

abaixo: 

 

Gráfico 23 - Conflitos de ideias e planos sobre a produção 

 

 

A falta de conflitos demonstra a integração que existe entre os membros da família, o 

compartilhamento de ideias e um diálogo de trocas de opinião, isso é um fator importante para 

o desenvolvimento social e econômico da propriedade. Longenecker et al (1997), cita que entre 

as vantagens das empresas familiares estão o compartilhamento de objetivos comuns, de valores 

e significados.  

Interrogados sobre as dificuldades de gestão na realidade da produção orgânica, 3 

produtores citaram as complicações no processo burocrático para o registro da produção, 

dependência dos fenômenos climáticos e eventos da natureza e a limitação de mão-de-obra ou 

a necessidade de maior uso dela. Outras dificuldades encontradas e citadas por 2 produtores são 

a alta perecibilidade dos produtos e a limitação ao acesso de insumos orgânicos. Obstáculos 

encontrados no manejo da produção, perdas na produção em função de pragas e demais 

adventos e a falta de mais produtores locais para troca de experiência, também foram citados 

por pelo menos 1 agricultor, conforme pode ser verificado no gráfico 24, abaixo: 

 

83%

17% Nunca

Raramente

Fonte: Dados da Pesquisa  



64 
 

Gráfico 24 - Dificuldades de gestão na produção 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Padovan et al. (2017) cita que entre as principais dificuldades existentes na produção 

orgânica no Estado de Mato Grosso do Sul, os agricultores destacaram a falta de recursos 

financeiros para investir (32% dos agricultores), controle de pragas e doenças (29%), falta de 

insumos orgânicos (24%), falta de assistência técnica (18%) e proximidade de monoculturas 

(deriva de agrotóxicos) (17%). O autor menciona outros aspectos que dificultam o 

desenvolvimento da agricultura no estado, sendo elas, falta de sementes orgânicas ou crioulas, 

necessidade por tecnologias específicas para a agricultura familiar, excesso de processos 

burocráticos para acessar créditos, ausência de incentivos aos agricultores voltados à 

viabilização de subsídios (insumos orgânicos, aquisição de máquinas equipamentos para 

mecanização com juros menores).  
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Em uma pesquisa realizada com 15 unidades familiares localizadas nos municípios de 

Arroio do Meio, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Rio Prado e Dona Francisca, interior do estado do 

Rio Grande do Sul, Kist (2018) relata que ao consultar sobre as dificuldades enfrentadas na 

produção orgânica, as principais apontadas foram: o controle biológico de insetos e pragas, 

preparação do solo, aceitação dos consumidores quanto à aparência do alimento, carência de 

mão de obra, dificuldades com a plantação de plantas na divisa entre propriedades, clima, 

adubação com valor elevado de compra, custos altos para certificação e problemas quanto à 

divulgação dos produtos orgânicos. 

Quanto ao acesso aos programas e políticas públicas, 2 dos entrevistados relataram já 

ter acessado o PRONAF, 2 apontaram participar do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE), e 1 do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). O programa Crédito Fundiário 

foi acessado por 1 dos agricultores, e 1 agricultor familiar mencionou nunca ter acessado 

políticas públicas e programas, como mostra o gráfico 25 abaixo: 

 

Gráfico 25 - Políticas públicas e programas acessados

Fonte: Dados da Pesquisa  

Em relação a satisfação para com as políticas públicas acessadas, 67% dos entrevistados 

relataram estar “nem satisfeito, nem insatisfeito”, 16% se diz “satisfeito” e 17% “muito 

satisfeito” a respeito à sua participação aos programas, como podemos verificar no gráfico 26, 

abaixo: 
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Gráfico 26 - Satisfação sobre as políticas públicas acessadas

 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Oltramari et al. (2002), ao medir o nível de satisfação dos agricultores de orgânicos de 

Santa Catarina com o Pronaf, 65% avaliaram o programa como bom e 25%, como regular, 

segundo o autor, resultados semelhantes foram observados nas respostas dos agricultores que 

não receberam o crédito. Este nível de satisfação se tratando de uma política de incentivo à 

agricultura, levando em consideração suas diretrizes e objetivos é considerado baixo. 

Ao argumentar sobre as contribuições que os programas e políticas públicas tiveram na 

comercialização ou produção do cultivo de orgânicos, as respostas foram diversas. Para 5 

produtores as contribuições foram diferentes, ajudando na ampliação do projeto, auxílio no 

deslocamento, nas vendas, na instalação da luz solar na propriedade até a ampliação da 

propriedade, 1 entrevistado mencionou ainda não ter utilizado programas e políticas públicas, 

conforme pode ser verificado no quadro 6, abaixo: 

 

Quadro 6 - Contribuições programas e políticas públicas 

Produtor A Ampliação do projeto 
Produtor B No deslocamento 
Produtor C Vendas 
Produtor D Ainda não utilizei 
Produtor E Luz solar  
Produtor F Ampliação da propriedade 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Questionados sobre o acesso à linha de crédito Pronaf, especificamente em que sentido 

o programa contribuiu para a produção, 3 entrevistados mencionaram nunca terem acessado o 

programa, 2 produtores relataram ter auxiliado na aquisição de maquinários, 2 apontaram ter 
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contribuído na ampliação da propriedade e 1 agricultor relatou ter custeado a produção. 

Conforme mostra o gráfico 27, abaixo: 

 

Gráfico 27 - Acesso e contribuição do Pronaf 

 
Fonte: Dados da Pesquisa  

 

Oltramari et al. (2002) menciona que em sua pesquisa realizada em Santa Catarina com 

agricultores familiares de orgânicos que 58%, já receberam recursos do Pronaf, destes 37,9% 

para custeio e 31,4% para investimento, em alguns casos alguns receberam os dois tipos de 

recursos. Percebe-se que na presente pesquisa os agricultores também receberam os dois tipos 

de recursos. 

Relacionado às instituições e organizações apoiadoras ao acesso de políticas públicas e 

programas, a EMATER e o Sindicato Rural foram citadas por 5 entrevistados. As universidades 

foram mencionadas por 2 agricultores e a Secretária de Agricultura e Pecuária por 1 produtor 

orgânico, conforme pode-se verificar no gráfico 28, abaixo: 

 

Gráfico 28 – Instituições e organizações apoiadoras ao acesso de programas e 

políticas públicas 
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Quanto às limitações no acesso as políticas públicas, 3 agricultores relataram a falta de 

informação, 2 apontaram os altos juros. As dificuldades em comprovar renda e titularidade da 

terra, assim como também, o curto tempo de carência e o excesso de exigências foram citados 

como limitações por pelo menos 1 produtor, conforme apresenta o gráfico 29, abaixo: 

 

Gráfico 29 - Limitações para acessar políticas públicas

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em pesquisa realizada em Itaqui-RS, Floriano e Moacir (2011), encontraram resultados 

semelhantes, onde as questões burocráticas dos órgãos envolvidos na exigência de 

comprovações que os produtores deveriam seguir e a falta de informação, foram constatados 

como limitadores no acesso ao programa.  

Ainda conforme Coppeti (2008), em Alegria -RS, entre as razões citadas para o não 

acesso ao Pronaf estão os altos juros cobrados pelos empréstimos, as burocracias para poder 

acessar os recursos, a falta de documentações e a dificuldade de pagamento por parte de alguns 

produtores. Alguns agricultores conforme o autor, relataram não ter interesse ou não conhecem 

o programa, outros não tiveram acesso porque seus projetos não foram aprovados, a 

insuficiência de recursos e os prazos curtos também foram mencionados.  

Conforme as respostas dos entrevistados, o retorno financeiro planejado no início da 

produção orgânica foi obtido por 50% dos produtores de forma imediata, 33% relataram ter 

alcançado o retorno planejado a partir de 3 a 4 anos de produção, e 17% mencionou ainda não 

ter obtido o retorno financeiro proposto no planejamento. Tais dados podem ser evidenciados 

no gráfico 30, abaixo: 
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Gráfico 30 - Tempo obtenção do retorno financeiro planejado 

 

El Tugoz e Bertolini (2016) relatam que como características de retorno financeiro do 

sistema, as propriedades de produção orgânica possuem uma concentração de diversidades de 

cultivo em uma mesma área, com um maior emprego de mão e obra, com menor custo a longo 

prazo, uma maior produção a médio prazo e possibilidades de gerar produtos com valor 

agregado.  

Sobre a contratação de seguro rural para minimizar os riscos de perdas na produção, 

67% dos entrevistados relataram “não possuir, porém têm interesse”, 17% apontaram não 

“possuir e não ter opinião a respeito”, e 16% mencionou “não possuir e não ter interesse em 

contratar”. Como mostra o gráfico 31, abaixo: 

 

Gráfico 31 - Você possui seguro rural? 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Para Fornazier et al. (2012), vários fatores afetam a agricultura, estando os riscos 

fortemente presente nas atividades agrícolas ocasionando grandes perdas, sendo o seguro rural 

importante para que os agricultores diminuam os riscos na atividade, conseguindo manter a 

sobrevivência do seu negócio. 

Os entrevistados foram questionados sobre os fatores que julgam importantes para uma 

boa gestão na propriedade, os 6 produtores citaram que julgam importante adotar 

procedimentos rotineiros de manutenção de maquinários e equipamentos, 5 agricultores 

mencionaram ser indispensável adotar procedimentos de limpeza e higienização do local do 

trabalho, como também, manter sempre anotado e organizado os pedidos dos clientes e evitar 

inadimplência com os fornecedores. Organizar a área de produção, com lugares corretos para 

ingredientes e insumos, e manter o estoque reabastecido foi apontado por 4 produtores como 

um procedimento necessário, 2 entrevistados disseram que buscar resolver os problemas e 

conflitos é um fator essencial em uma boa gestão e 1 agricultor acredita ser imprescindível 

adotar receitas padronizadas para produzir os produtos, conforme apresenta o gráfico 32, 

abaixo: 

 

Gráfico 32 - Fatores importantes para boa gestão

 
Fonte: Dados da Pesquisa  
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Quando questionados sobre à sucessão familiar, “se ela é uma expectativa”, 50% dos 

produtores relatam não concordar, nem discordar da afirmação, 33% apontam concordar 

parcialmente, e 17% concordam plenamente que a sucessão familiar irá acontecer na 

propriedade. Tais dados podem ser evidenciados no gráfico 33, abaixo: 

 

Gráfico 33 - Relação a sucessão familiar, você concorda que ela irá ocorrer? 

 

Kruger (2019), identificou em seu estudo realizado na região oeste de Santa Catarina 

que os principais determinantes para o processo de sucessão familiar na agricultura familiar é 

o rendimento financeiro das atividades, oportunidade de crescimento, rentabilidade dos 

negócios e recursos oferecidos pelo governo. Ainda segundo o autor, os respondentes acreditam 

que um dos principais fatores para a permanência dos jovens no campo está no fato de gostar 

do que faz no meio rural, assim como ser dono do próprio negócio e ficar próximo à família. A 

pesquisa destaca que alguns dos fatores restritivos para o processo de sucessão familiar é 

tamanho das propriedades, o baixo rendimento financeiro das atividades e a baixa valorização 

do produtor rural. 

 

6.1.4 Mercados e canais de comercialização 

 

Esta seção tem como objetivo descrever os mercados e os canais de comercialização da 

produção orgânica, com perguntas oportunas a este estudo, conforme o gráfico 7:  

 

Quadro 7 - Questões sobre mercados e canais de comercialização 

ITEM  VÁRIAVEL  
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Q36 Assinale a alternativa que mais corresponde a sua realidade sobre a 
comercialização: 

Q37 Como você considera o preço do produto? 
Q38 Quais são os seus canais de comercialização para os produtos orgânicos? 
Q39 Dentre os locais assinalados anteriormente, qual é o principal (em termos de 

venda e retorno)? 
Q40 É possível encontrar seus produtos nas redes de supermercados do Município 

de Cachoeira do Sul? Se sim, quais? 
Q41 Como você considera a comercialização do produto dentro do Município de 

Cachoeira do Sul: 
Q42 Assinale as estratégias de comercialização que você utiliza: 
Q43 Ao analisar uma oportunidade de comercialização, analiso os seguintes fatores: 
Q44 Você revende produtos? comercializa algo que não é da sua produção? Se sim, 

quais são os produtos? e a origem? 
Q45 Em sua opinião, o que leva o consumidor a preferir alimentos orgânicos e/ou 

agroecológicos? 
Q46 Em sua opinião, o consumidor sabe o que é um alimento 

orgânico/agroecológico? 
Q47 Você tem alguma dificuldade para comercializar? Se sim, qual (is). Cite-as: 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quanto à comercialização dos seus produtos, 2 produtores relataram comercializar seus 

produtos no município e região, outros 2 agricultores mencionaram que a comercialização das 

suas produções é realizada no município, região e demais cidades do Rio grande do Sul. Os 

demais entrevistados, 1 apontou que a comercialização de seus produtos é realizada no 

município, região, Rio grande do Sul e outros estados do país, e 1 produtor informou que sua 

comercialização é apenas realizada em outras cidades do Rio Grande do Sul. Conforme o 

gráfico 34 abaixo: 

 

Gráfico 34 - Assinale a alternativa que mais corresponde a sua realidade sobre a 

comercialização: 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Em relação ao preço do seu produto, 50% dos produtores relataram não estarem “nem 

satisfeito nem insatisfeito” com valor pago a eles, 33% dos agricultores se mostraram satisfeitos 

com preço e 17% se mencionaram que estão “muito satisfeitos” com valor pago, conforme 

mostra o gráfico 35, abaixo: 

 

Gráfico 35 - Satisfação em relação ao preço do seu produto 

 

Vásquez et al. (2008) em sua pesquisa em Cajazeira, na Paraíba, concluíram que 44% 

dos produtores estão satisfeitos com a produção, 56% disseram estar muito satisfeito, e 

corroborando com esta pesquisa, nenhum agricultor se diz insatisfeito. O autor aponta o fato da 

cotação do alimento como um dos motivos da satisfação dos agricultores. 

Referente aos canais de comercialização utilizados pelos entrevistados, 6 citaram as 

feiras, 4 produtores citaram a venda direta ao consumidor, lojas especializadas em venda 

orgânicas foi citada 3 agricultores. As redes de supermercados foram citadas ser utilizada por 

1 dos agricultores, 1 mencionou cooperativas e associações. Venda direta ao consumidor, com 

retirada na propriedade ou lugar a combinar foi apontada como um canal de comercialização 

por 1 produtor, conforme mostra o gráfico 36, abaixo: 
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Gráfico 36 - Canais de comercialização

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma pesquisa realizada pelo Sebrae em 2018 com produtores orgânicos no Brasil, 

mostra a semelhança nos principais canais de comercialização utilizados, porém com resultados 

invertidos, trazendo como principal canal de comercialização com 72% a venda direta ao 

consumidor, em segundo lugar as feiras com 55%, diferentemente do estudo em questão. 

Oliveira et al., (2016), em uma pesquisa realizada com produtores familiares de 

orgânico de São Paulo, apresenta resultados que corroboram com o presente estudo onde, nove 

dos quatorze entrevistados consideram as feiras o melhor local de venda, em segundo lugar as 

lojas especializadas citadas por 6 produtores e na sequência as cestas entregues (venda direta 

com entrega). 

Questionados sobre os canais de comercialização citados anteriormente, qual é o 

principal em vendas e retorno financeiro, 66% dos produtores citaram as feiras como o principal 

ponto de comercialização, 17% mencionaram ser as lojas especializadas em vendas orgânicas 

e 17% apontaram ser as vendas direta consumidor, com entrega em casa (delivery). Conforme 

o gráfico abaixo: 
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Gráfico 37- Qual é o canal de venda que oferece maior retorno 

 

Um dos principais motivos para a preferência por feiras por parte dos produtores pode 

estar associado ao melhor preço que recebem na venda direta, além da fidelidade dos 

consumidores, o contato direto facilita atender a demanda de qualidade, já que o próprio 

consumidor comunica suas vontades, as feiras também oferecem praticidade na venda e menor 

custo (OLIVEIRA, 2016). 

Questionados sobre a oferta de seus produtos nas redes de supermercados na cidade de 

Cachoeira do Sul, 83,3% produtores relataram não ser possível encontrar em nenhum 

estabelecimento comercial de supermercados no município os seus produtos, apenas 16,7% 

agricultor apontou ser possível encontrar seu produto na rede de supermercados IMEC, 

conforme mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 38 - Oferta dos produtos nas redes supermercados no município 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se que a realidade dos produtores orgânico do município com a pouca e até 

inexiste ofertas de seus produtos nas redes de supermercados vai contra a realidade do restante 

do país. Uma pesquisa realizada pela Associação de Promoção da Produção Orgânica e 

Sustentável (ORGANIS) apresentada em 2017, no Brasil, concluiu que o principal canal de 

vendas dos produtos orgânicos são os supermercados. 

Em relação à comercialização de seus produtos dentro do município de Cachoeira do 

Sul, 33% dos entrevistaram relataram estar “nem satisfeito, nem insatisfeito”, 33% declararam 

“insatisfação”, 17% apontam estar “satisfeito”, e 17% demonstram estar “muito satisfeito”, 

conforme o gráfico 39 abaixo. 

 

Gráfico 39 - Satisfação em relação à comercialização do produto no município de 

Cachoeira do Sul: 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto às estratégias de comercialização utilizadas na venda, a mais citada pelos 

produtores foi a comunicação com o consumidor e o bom atendimento, sendo lembrada por 6 

dos entrevistados, a utilização de redes sociais foi citada por 4 agricultores, e 3 apontaram 

utilizar de banner, flyer e materiais de divulgação impressos e digitais como estratégias de 

comercialização. Tais dados estão apresentados no Gráfico 40, abaixo: 
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Gráfico 40 - Estratégias de comercialização utilizadas

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme Oliveira (2014), a negociação direta entre consumidor e produtor passa maior 

confiança ao cliente, garantindo que o alimento realmente é produzido com manejo orgânico, 

o consumidor influenciado pela proximidade e o contato com o produtor acaba aceitando a 

garantia. Por meio da comunicação e bom relacionamento, o agricultor acaba criando um 

vínculo com o consumidor, gerando confiança e credibilidade, fidelizando o cliente, podendo 

ser este o motivo de que 100% dos entrevistados citaram a “comunicação com o consumidor e 

bem atendimento” a estratégia mais utilizada pelos produtores na comercialização dos seus 

produtos. 

 Questionados sobre quais fatores são analisados como oportunidades de 

comercialização, 4 produtores citaram a importância do local ser de confiança ou reputação 

conhecida, outras opções consideradas como oportunidades citadas por 3 agricultores foram: a 

venda em local que valoriza o produto “valor pago”, local que permite contato direto com 

consumidor e local que “vende mais”. 2 produtores mencionaram levar em consideração como 

oportunidade locais as alternativas com menor custo de transporte, conforme o gráfico 41 

abaixo: 
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Gráfico 41 - Fatores considerados como oportunidades de comercialização

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Truninger (2013) a confiança é um fator principal na hora da escolha no que 

se refere à alimentação, quanto mais transparência e informações dos processos, mais confiança 

os consumidores terão do que estão adquirindo e consumindo, ainda mais quando o assunto é 

alimentos orgânicos.  

 Relacionado à comercialização de produtos que não é de sua produção, 83% dos 

produtores relataram não revender produtos de outros agricultores, 17% mencionou 

comercializar, farinhas, sucos e arroz orgânico, provenientes de Cooperativas Agroecológica 

(GRÁFICO 42). 

 

Gráfico 42 - Comercialização de produtos que não são produzidos na propriedade 

 

4 

3

3 

3 

2 

Local de confiança ou reputação conhecida

Local que vende mais

Local que valoriza o produto (valor pago)

Local que permite entrar em contato direto com o
consumidor

Menor custo de transporte (distância percorrida)

83%

17%
Não

Sim, Farinhas, sucos
e arroz orgânicos
(Cooperativas
agroecológicas)

Fonte: Dados da pesquisa 



79 
 

Questionados sobre o que leva o consumidor a preferir alimentos orgânicos e/ou 

agroecológicos ao invés dos convencionais, um produtor preferiu não responder, salientando 

ser uma pergunta muito complexa para o questionário em questão. Os demais produtores 

citaram a mudança de hábitos alimentares, preservando a saúde, com a procura por alimentos 

saudáveis e com procedência confiável que levam os consumidores a preferir o consumo de 

alimentos de origem orgânica, conforme mostra o quadro 8 abaixo: 

 

Quadro 8 - Em sua opinião, o que leva o consumidor a preferir alimentos orgânicos 

e/ou agroecológicos? 

Produtor A Esta resposta é muito complexa para este questionário. 

Produtor B Hábito saudável, confiança no produtor que está comprando. 
Produtor C Saúde 
Produtor D Consumo de alimentos mais saudáveis 
Produtor E Preocupação com a saúde. 
Produtor F Busca produto saudável e que não prejudique a saúde. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quanto à opinião dos produtores em relação ao conhecimento dos consumidores sobre 

saber o que é um alimento orgânico, 34% relatam acreditar que com frequência os 

consumidores sabem,  33% dos produtores presumem que frequentemente os compradores 

sabem o que é um alimento orgânico e 33% apontam que ocasionalmente um ou outro sabe, 

conforme pode ser verificado no gráfico 43, abaixo: 

 

Gráfico 43 - Conhecimento do consumidor sobre o que é um produto orgânico 
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Interpelados quanto às dificuldades encontradas para comercializar os seus produtos, 4 

produtores relataram não ter dificuldades, 1 agricultor declarou não possuir obstáculos, porém 

acha o mercado dentro do município muito restrito, e 1 produtor aponta impedimentos para 

ingressar nas redes de supermercados como um obstáculo, juntamente com o custo elevado e a 

falta de hábito dos consumidores, conforme o gráfico 44, abaixo: 

 

Gráfico 44 - Dificuldade para comercializar

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa se que apesar de grande parte dos produtores declararem que não possuem 

dificuldades de comercializar seus produtos, 2 acabaram citando a dificuldade e restrições de 

ingressarem nas redes de supermercado do município. Conforme Carvalho (2014), a entrada 

em supermercados é um processo complexo, necessitando transformações do setor produtivo e 

logístico, para um constante abastecimento. Esse sistema por vezes exclui pequenos 

agricultores que necessitam entrar em associações para poderem suprir a demanda e os 

investimentos em logísticas e oferta de cesta de produtos (WILKINSON, 2003).  

O custo elevado também foi citado como uma dificuldade, segundo Oliveira (2014), 

estudos recentes confirmam que segundo os consumidores o principal motivo para o não 

consumo de orgânicos é o preço elevado. 

 

6.2 PERFIL DO CONSUMIDOR E PERSPECTIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ORGÂNICOS EM CACHOEIRA DO SUL 

 

Os resultados aqui apresentados são oriundos de um questionário, composto por 12 

perguntas de múltiplas escolhas de cunho específico, dividido em três partes, dentre as quais 

questionou-se sobre o perfil socioeconômico e demográfico; conhecimentos sobre alimentos 
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orgânicos; consumo e perspectivas alimentos orgânicos. Com perguntas pertinentes a este 

estudo, conforme evidencia o quadro 9, a seguir:  

 

Quadro 9 - Estrutura do Questionário. 

ITEM  VÁRIAVEL  
Q1 Gênero 
Q2 Número de pessoas que reside com você (inclua você no cálculo): 
Q3 Idade 
Q4 Nível instrução de escolaridade 
Q5 Nível salarial familiar 
Q6 Qual das opções abaixo melhor define a sua ocupação profissional 
Q7 Você sabe o que são alimentos "orgânicos"? 
Q8 Selecione a (s) definição (ões) que mais se aproxima (m) com aquilo que você 

sabe sobre alimento orgânico: 
Q9 Você já comprou ou consumiu um alimento orgânico no município de 

Cachoeira do Sul? 
Q10 Você sabe ou conhece algum agricultor do município de Cachoeira do Sul que 

produz alimentos orgânicos? 
Q11 Você já procurou por um alimento orgânico e não conseguiu encontrar? 
Q12 Quais dos alimentos orgânicos abaixo você gostaria de adquirir? 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

De acordo com as respostas obtidas, os resultados foram apresentados em forma de 

gráficos, que visou representar em dados percentuais, demonstrando a significância de cada 

alternativa. No primeiro momento, foi perguntado o gênero de cada respondente, uma vez que, 

essa informação, é importante para saber o perfil do respondente, conforme mostra o Gráfico 

45, abaixo: 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Observa-se, que 68% dos entrevistados são do sexo feminino, esse número significativo 

pode ser justificado pelo fato de que ainda, quase sempre, as mulheres são as principais 

responsáveis pela a aquisição de produtos para os lares, assim como também o preparo deles. 

Segundo Casotti (2002), mesmo que por vezes não percebido, os alimentos possuem um papel 

importante na vida das mulheres, sabendo-as quando um alimento é ou não adequado para o 

consumo da família. Nesse sentido, segundo o autor, as mulheres são agentes transformadores 

dos hábitos alimentares do meio ao qual elas estão inseridas, expressando de forma inconsciente 

sua força diante das escolhas dos alimentos. 

Em seguida foi questionado sobre o número de pessoas que residem na casa do 

entrevistado, contando com ele, identificou-se que a maioria das famílias, sendo elas 30,48% é 

formada por 3 membros, seguido 24,43% formadas por 4 membros e 24,18% de 2 membros, 

como podemos verificar no Gráfico 46 abaixo: 

Gráfico 46 - Quantas pessoas vivem com você? 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Identifica-se, portanto, que o município de Cachoeira do Sul vem seguindo a média de 

número de pessoas da família brasileira. Segundo dados do IBGE (2016), o tamanho da família 

brasileira diminuiu em todas as regiões de 4,3 pessoas por família em 1981, chegou a 3,3 

pessoas em 2001. Em 2016, a média de filhos por família era é de 1,6 filhos. O instituto ainda 

fez uma projeção de uma taxa de fecundação para 2018 de 1,77, chegando em 2060 a média de 

filhos por mulher será de 1,66, mantendo uma média de 3 pessoas por família. 
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Analisando a faixa etária da maioria dos entrevistados, percebesse que a média de idade 

se concentra entre 30 e 39 anos com 32,24%, em seguida com 30,23% pessoas de 20 a 29 anos 

de idade, e com 16,37% com 40 a 49 anos de idade, conforme mostra o Gráfico 47, abaixo:  

 

Gráfico 47 - Faixa etária

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Percebe-se, portanto que a maioria se encontra na faixa de idade intermediária da vida, 

fase em que normalmente aparecem os primeiros indícios de doenças relacionadas ao colesterol, 

diabete entre outras doenças, e uma maior preocupação com aparência e saúde (MORAES et 

al, 2013). A idade tem forte influência no comportamento do consumo, pois está diretamente 

ligada ao ciclo de vida do indivíduo, ao seu estilo de vida, personalidade, autoimagem, 

ocupação e circunstâncias econômicas que também irão determinar o comportamento de 

consumidor (KOTLER, 2000). 

Referente ao nível de escolaridade 22% das pessoas que responderam ao questionário, 

possui Ensino Médio Completo. Do total dos respondentes 18% têm Ensino Superior 

Incompleto e 15% têm Ensino Superior Completo, 12% dos entrevistados concluíram o Ensino 

Técnico/profissionalizante, enquanto 13% possuem Pós-Graduação. Apenas 8% das pessoas 

respondentes possuem Ensino Médio Incompleto, 6% dos respondentes têm apenas o Ensino 

Fundamental Completo e outros 6% não possuem Ensino Fundamental Completo, conforme 

apresenta o Gráfico 48, a seguir:  
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Gráfico 48 - Escolaridade 
 

 
 

 

Outros estudos sobre o perfil de consumidores de orgânicos apontam a escolaridade 

como uma variável importante. Conforme Roitner-Schobesberger et al. (2008), os 

consumidores com a renda e o nível de escolaridade mais baixos são os que menos possuem 

conhecimento sobre agricultura orgânica. Segundo o SEBRAE em 2010 o nível de escolaridade 

da população do município de Cachoeira do Sul era 50% composta por pessoas sem instrução 

e fundamental incompleto, 19% com ensino médio completo e superior incompleto, 22% médio 

completo e superior incompleto e apenas 9% superior completo. Levando se em consideração 

a escolaridade do município, percebesse que esses resultados estão de acordo com outros 

estudos sobre o perfil de consumidores de orgânicos, que apontam que as maiores taxas de 

consumo estão entre a população que possui maior escolaridade. Em seu estudo Storch et al. 

(2004) observaram consumidores em Pelotas -RS e constataram que 68% dos consumidores 

pesquisados possuíam ensino superior completo.  

Vásquez et al. (2008) concluíram que 44% de consumidores de orgânicos em 

Cajazeiras, na Paraíba, também possuem nível superior. Bieber et al. (2005) verificaram que 

80% do público consumidor de produtos orgânicos em feiras do Recife possuíam curso superior 

completo. Corroborando a pesquisa aqui estudada, levando em consideração a escolaridade da 

população de Cachoeira do Sul, as maiores taxas de conhecimento e interesse por produtos 

orgânicos no município vem da população com maior grau de escolaridade.  
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 Fonte: Dados da pesquisa. 
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Quanto à renda familiar mensal dos entrevistados, 26,20% informam ter uma renda 

mensal de até um salário-mínimo e 24,40% relatam ter renda mensal entre 2 e 3 salários-

mínimos. A terceira faixa de renda mais informada foi de 3 a 4 salários-mínimos com 16,60%. 

A quarta maior faixa de renda mais informada é de 1 a 2 salários-mínimos com 10,30%, seguida 

por faixa de renda de 4 a 5 salários-mínimos com 6,80 %, 6 a 7 salários-mínimos com 4,50% 

dos entrevistados. Com menores percentuais, 2,80% declararam renda familiar acima de 10 

salários-mínimos, 2% informaram salários de até 7 a 8 e 1,80% de 8 a 9 salários-mínimos, como 

pode ser observado no gráfico 49: 

Gráfico 49 - Renda Familiar 

 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Segundo Saabor (1999) por ser uma determinante que influencia diretamente na 

determinação do tipo de alimentação dos membros de uma família, a renda é uma variante de 

suma importância para entender o perfil dos consumidores, porque as decisões de aquisição dos 

alimentos pelas famílias se dão em função da sua renda. 

No que se refere à ocupação dos consumidores, predominaram funcionário de empresa 

privada com 26,40%, seguido por funcionário público com 20,90%, outros com 20,20% e 

autônomo com 17,10%. Outras ocupações também foram citadas, porém com pouca 
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representatividade, sendo elas, donas de casa com 8,80%, aposentados 5,30% e pensionistas 

com 1,30%, conforme o Gráfico 50, abaixo: 

 

 

 

 

Referente ao conhecimento sobre o que são produtos orgânicos, 89% dos entrevistados 

declararam saber o que são, 10% relataram não ter certeza e apenas 1% alegaram não saber o 

que são produtos orgânicos, conforme apresenta o Gráfico 51: 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

Gráfico 50 - Ocupação profissional 
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Gráfico 51 - Conhecimento sobre o que são produtos orgânicos 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Observa-se que a acessibilidade a informação, e um maior enfoque sobre estudos 

voltados para a agricultura orgânica nos últimos anos, vem colocando cada vez mais em 

evidência este tipo de cultivo. Segundo Souza et al., (2012) as redes sociais possuem o poder 

formador de opinião produzindo informações e conteúdo. As redes sociais são as grandes 

distribuidoras de informação despertando nos consumidores novas mudanças comportamentais 

(TOMAÉL, ALCARÁ e DI CHIARA, 2005). 

Sobre a concepção de que são alimentos orgânicos, 43,80% dos entrevistados disseram 

que alimento orgânico é sem o uso de agrotóxicos e/ou insumos químicos, 33,80% relataram 

que para eles alimentos orgânicos são alimentos produzidos com uso de insumos orgânicos, 

com técnicas de manejo naturais. Outros 17,10% afirmaram que alimentos orgânicos são 

alimentos mais saudáveis porque preservam as suas características naturais, 4,30% dos 

entrevistados asseguraram que alimentos orgânicos são alimentos in natura, sem 

processamento ou industrialização e apenas 1% mencionaram que alimento orgânico são sem 

corantes, conservantes ou aditivos, conforme pode ser observado no gráfico 52:  

 

 

 
 Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Gráfico 52: Características dos alimentos orgânicos 
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A produção, processamento, rotulagem e comercialização dos produtos orgânicos no 

Brasil são regidos pela Lei 10.831/03, pelo Decreto 6323/07 e diversas Instruções Normativas 

específicas, conforme o Art 1° ( BRASIL, 2003): 

 

Considera-se sistema orgânico de produção agropecuária todo aquele em que se adotam 
técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos naturais e 
socioeconômicos disponíveis e o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, 
tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a maximização dos 
benefícios sociais, a minimização da dependência de energia não-renovável, 
empregando, sempre que possível, métodos culturais, biológicos e mecânicos, em 
contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de organismos 
geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do processo de 
produção, processamento, armazenamento, distribuição e comercialização, e a proteção 
do meio ambiente. 
 

Quanto ao consumo ou compra de produtos orgânicos no município de Cachoeira do 

Sul, 79% dos entrevistados relataram que já compram ou consumiram alimento orgânico no 

município, 12% afirmaram nunca ter comprado ou consumido alimento orgânico no município 

e 9% não souberam responder, conforme pode ser observado no gráfico 53: 

 

 

. 

 

Referente ao conhecimento de algum produtor de alimentos orgânicos no município de 

Cachoeira do Sul, 68% dos entrevistados afirmaram conhecer algum produtor que produz 

orgânicos dentro do município, 27% relataram não ter conhecimento de nenhum produtor no 

município e 5% não souberam responder à pergunta, como pode ser observado no Gráfico 54: 

 

 

Gráfico 53 - Já comprou ou consumiu alimento orgânico no 
Munícipio? 
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Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Sobre a disponibilidade de produtos orgânicos no mercado do município, 55% dos 

entrevistados relataram já ter procurado por um alimento orgânico e não conseguir encontrar, 

37% afirmaram nunca ter procurado ou ter sempre encontrado o alimento orgânico que desejava 

e 8% dos entrevistados não souberam responder, conforme o gráfico 55, abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Verifica se que mais da metade dos consumidores já procuraram e não encontraram o 

produto desejado no estabelecimento comercial do município ao qual costumam fazer suas 

compras alimentares. Conforme Campanhola e Valarini (2001), os principais mecanismos de 

comercialização dos produtos orgânicos são as vendas por varejo (venda de entrega em 

domicílios, venda direta em feiras livres e em pontos de venda especializados), feiras de 

produtores, lojas de produtos naturais, restaurantes, mercados, escolas para o preparo de 

Gráfico 54: Conhecimento sobre produtores no município 
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Gráfico 55 - Disponibilidade de produtos orgânico no município. 
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merenda, ou então vendas no atacado, onde se destacam as distribuidoras e redes de 

supermercados de produtos orgânicos. A baixa expansão de oferta de forma mais ampla de 

produtos orgânicos em redes de supermercados ainda está relacionada as baixas vendas devido 

aos preços, que ficam, em média, 30% acima dos similares convencionais (CAMARGO 

FILHO, 2004). 

Em relação aos alimentos orgânicos que os entrevistados gostariam de consumir, a 

maior porcentagem 88,16% correspondeu as frutas, verduras e legumes, seguido por 29,72% 

referente aos sucos e 26,45% leite e derivados. A quarta maior porcentagem foi representada 

pelos pães, biscoitos, bolachas e cucas com 25,44%, sequentemente empatados com 24,94% os 

chás, temperos e carnes em geral, com 23,68% doces e geleias e 19,14% salames, linguiças e 

embutidos. Os grãos (18,39%) e os óleos e azeites (14,61%) foram citados. Em menores 

porcentagens farinhas com 10,83%, bebidas alcoólicas com 9,57%, outros alimentos (2,02%) e 

1,51% dos entrevistados declararam não ter interesse em consumir produtos orgânicos, 

conforme o gráfico 56 abaixo: 

 

Gráfico 56 - Alimentos orgânicos mais consumidos. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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Estudo realizado pela ORGANIS (Associação de Promoção da Produção Orgânica e 

Sustentável) em 2017, mostra que os produtos orgânicos mais consumidos no Rio Grande do 

Sul são as verduras com 83%, os legumes com 35% e as frutas com 31%, corroborando com 

esta pesquisa onde mostra que o interesse de consumo da população do município de Cachoeira 

do Sul são as frutas verduras e legumes com 88,16% da preferência.  

 

6.3 CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS ORGÂNICOS: 

DISPONIBILIDADE EM SUPERMERCADOS DE CACHOEIRA DO SUL – RS  

 

De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação de Promoção da Produção 

Orgânica e Sustentável (ORGANIS) apresentada em 2017, no Brasil, o principal canal de 

vendas dos produtos orgânicos são os supermercados. O estudo mostra que, 64% dos 

consumidores brasileiros que buscam produtos orgânicos acabam comprando em 

supermercados, apesar da grande importância e potencial das feiras livres e lojas especializadas. 

Sendo assim, foram realizadas visitas nas principais redes de supermercados do 

município, para coleta de informações sobre a disponibilidade, assim como registros 

fotográficos quanto à disponibilidade de alimentos orgânicos disponíveis, sendo os 

estabelecimentos visitados: Tischler, Rede Super e Imec. 

A rede de supermercado Tischler encontra-se em atividade no município de Cachoeira 

do Sul desde novembro de 1924, idealizado pelo ex agricultor agudense Arnaldo Tischler, com 

nome de Casa Arnoldo Tischler e localizado na Rua Júlio de Castilhos foi instalado a primeira 

loja. Nos anos 50, o armazém já era uma das mais tradicionais e importantes empresas 

cachoeirenses, com a participação de outros familiares, entre eles filhos de Arnoldo, constituiu 

se mais tarde a firma Tischler e Cia Ltda., passando atuar também no ramo de supermercados. 

Atualmente possui 8 lojas de supermercados situados por vários pontos da cidade, sendo a 15ª 

maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, uma média de R$ 70 milhões de 

faturamento bruto, a rede já planeja para o próximo ano uma filial na cidade vizinha de 

Candelária (TISCHLER, 2020).  

A Rede Super é a primeira rede de supermercados independentes do Brasil. Criada por 

12 empresários santa-marienses em 30 de outubro de 1996, que representava 22 supermercados, 

atualmente a rede possui mais de 60 supermercados, entre estes, dois situados em Cachoeira do 

Sul. A Rede Super em Cachoeira do Sul foi inaugurada em 24 de setembro de 2010, na Rua 

Ernesto Alvez, 888, Bairro Centro. É a segunda filial da franquia adquirida pela 

Schmachtenberg e Cia Ltda. uma empresa familiar fundada em 1998 no município de 
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Candelária, onde já possuía sua primeira filial instalada no município. Em 14 de outubro de 

2016, inaugurava na Avenida Brasil, 1174, Bairro São José, zona norte do município Cachoeira 

do Sul a terceira filial da empresa, a segunda no município (REDE SUPER, 2020). 

O Grupo Imec iniciou suas atividades em 31 de dezembro de 1955, com a Importadora 

e Exportadora de Cereais S.A na cidade de Lajeado, nos ramos de importação e beneficiamento 

de cereais e comércio de alimentos por atacado e varejo. A empresa conta com 17 lojas em 

quatro regiões do Rio Grande do Sul: Vale do Taquari, Rio Pardo, Caí, Serra Gaúcha. Em 

Cachoeira do Sul a primeira loja foi inaugurada no dia 29 janeiro de 2002 na rua Rua Ernesto 

Alvez, 888 - Bairro Centro, a segunda filial, inaugurada na Avenida Brasil, n ° 1.344, Centro, 

no dia 10 de março de 2004 (IMEC, 2020). As redes de supermercados, as suas filiais e 

endereços estão apresentados no Quadro 10, a seguir. 

 

Quadro 10 - Supermercados e localização 

Nome Endereço 
Tischler Filial 1 - Rua Sete de Setembro, 901 – Centro 

Filial 2 - Rua Júlio de Castilho, 403 – Centro 
Filial 4 – Avenida Brasil, 368 – Marina 
Filial 5 - Avenida Brasil, 491 – Centro 
Filial 6 - Rua Dr. Liberato S. V da Cunha, 301 – Centro 
Filial 7 - Rua Saldanha Marinho, 1124 – Centro 

Filial 8 - Avenida Brasil, 1451 – Centro 
Filial 9 - Rua Duque de Caxias, 1542 – Centro 

Rede Super Supermercado Único - Rua Ernesto Alves, 888 - Bairro Centro 
Supermercado Único - Avenida Brasil, 1174 - Bairro São José 

Imec Filial 1- Rua Júlio De Castilhos,11 – Centro 
Filial 2 - Avenida Brasil, 1.344 - Centro  

Fonte: Autora (2020) 
 

6.3.1 Alimentos orgânicos na rede de Supermercados Tischler  

 

Foram realizadas visitas no Supermercado Tischler - Filial 1, na Rua 7 de setembro, em 

duas oportunidades, a primeira em 26 de Setembro e a segunda no dia 02 de Dezembro. Na 

primeira ocasião, foi possível encontrar produtos hortifruti granjeiros de cultivo orgânico, de 

dois fornecedores, da Cooperativa Econativa da Serra Gaúcha, e Semeares de Viamão- RS. Os 

produtos estavam dentro de uma caixa plástica em um ambiente refrigerado do mercado, com 
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pouca iluminação e sem placas ou cartazes informando aos clientes que ali se encontravam 

produtos orgânicos (figuras 6 e 7).  

 

Figura 6 - Alface, couve e espinafre da Semeares vegetais orgânicos

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Figura 7 - Tubérculos e tomate, Cooperativa Econativa 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

No segundo momento, no dia 02 dezembro, o setor de hortifruti e granjeiro da mesma 

loja não disponibilizava nenhum dos produtos encontrados anteriormente, apenas de bananas 

que estavam em meio aos produtos convencionais, de difícil percepção aos clientes. Outros 

produtos orgânicos encontrados na Filial 1, foram, farelo de aveia orgânica e batata chips lisa 

orgânica (figura 8). 
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Figura 8 - Banana orgânica, farelo orgânico e batata chips lisa orgânica

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Nas lojas Filiais 2, 4, 5, 6 e 8 da rede Tischler, as visitas foram realizadas somente no 

dia 02 de Dezembro. Ambas as lojas não apresentavam nenhum alimento orgânico disponível 

no setor hortifruti granjeiro, único produto encontrado nos quatro supermercados foi açúcar 

orgânico união (figura 9). 

 

Figura 9 - Açúcar orgânico união 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

A loja Filial-7, situada na Rua Saldanha Marinho, a visita também foi realizada somente 

no dia 02 de Dezembro. Nesta loja, o setor de hortifruti granjeiro possui uma plaquinha 
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sinalizando a presença de produtos orgânicos, porém neste dia, o único alimento disponível no 

expositor era bananas (figura 10). 

 

Figura 10 - Expositor orgânicos Filial-7 

 
Fonte: Autora (2020) 

 

 Na Filial-9 da rede Tischler, localiza na Rua Duque de Caxias, 1542, no dia 2 de 

dezembro dia em que foi realizada a pesquisa, a loja não disponibilizava nenhum produto 

hortifruti granjeiro, porém, diferente das demais lojas ela ofertava açúcar mascavo e cortes de 

frango orgânico, além de açúcar união como nas demais filiais (figura 11). 

 

Figura 11 - Açúcar mascavo, açúcar união e cortes de frango orgânico

 
Fonte: Autora (2020) 

Durante a realização das visitas para o levantamento das informações, foi realizada uma 

conversa informal com colaboradores de duas Filias da Rede de Supermercado Tischler, Filial-
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4 e Filial-8, foi questionado a ambos, sobre a ausência de produtos orgânicos no setor de 

hortifruti granjeiro. Os funcionários relataram que ocasionalmente recebem algum produto 

vindo da Ceasa, mas que devido ao preço agregado relacionado ao convencional as vendas 

acabam sendo baixas, não incentivando a oferta do produto pela rede de supermercado.  

 

6.3.2 Alimentos Orgânicos Disponíveis no Supermercado Rede Super (Supermercado 

Único) 

 

A oferta de produtos orgânicos em ambas as filiais é quase que inexistente. Os únicos 

produtos encontrados durante a pesquisa no dia 2 de Dezembro foram: na loja da Avenida 

Brasil, açúcar da marca União, e na loja da Rua Ernesto Alves, cortes de frango da Seara, ambos 

sem devidos anúncios ou boa visibilidade nas gôndolas (figura 12). 

 

Figura 12 - Orgânicos Supermercado Único (Rede Super)

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Em conversa informal com um dos colaboradores responsável pelo hortifruti e granjeiro 

do supermercado, localizado na Avenida Brasil, foi questionado sobre não haver nenhum tipo 

de produto orgânico disponível ao consumidor no setor. O funcionário relatou que, às vezes é 

possível encontrar algum produto, citando a banana como exemplo recente, explicando que 

como é uma rede que compra em grandes quantidades, sendo distribuído produtos para venda 

em diversas cidades, eles acabam recebendo esporadicamente algum produto de origem 

orgânica. Ele também enfatizou que os produtos de hortifruti de cultivo tradicional em sua 
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maioria são de produtores locais, e que não tem conhecimento na região de produtores 

orgânicos e que também este tipo de produto, conforme o mesmo, “não é o foco do 

supermercado”. 

 

6.3.3 Alimentos Orgânicos disponíveis no Supermercado Rede Imec  

 

Na rede de Supermercado Imec, as visitas de pesquisa foram realizadas em ambas filiais 

em dois momentos. Na Filial 1, localizada na Rua Júlio de Castilho, no dia 1 de agosto e no dia 

2 de dezembro, na Filial 2, na Avenida Brasil, nos dias 6 de junho e 2 de dezembro. Nos dois 

momentos foram encontrados produtos orgânicos, como frutas, hortaliças, legumes, verduras, 

açúcares, mel, melado, massa, bala e cortes de carnes (figuras 13, 14 e 15). 

 

Figura 13- Verduras, legumes e frutas orgânicas

 
Fonte: Autora (2020) 
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Figura 14 - Açúcar Mascavo, açúcar e massa orgânica

 

Fonte: Autora (2020) 
 

Figura 15 - Cortes de frango, Melado, mel e bala de banana orgânica

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Verificou se que, no intervalo de tempo, das primeiras visitas e a última realizada no dia 

02 de Dezembro, ambas as filiais melhoraram seu expositor refrigerado de hortifruti granjeiro, 

as plaquinhas em papel foram trocadas por adesivos nas portas, deixando visível a oferta de 

produtos orgânicos aos consumidores. Os produtos também estão bem localizados no interior 

do mercado, possuindo boa iluminação, ambiente limpo e organizado, nas duas lojas do 

supermercado (figura 16). 
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Figura 16 - Antes e depois expositor refrigerado hortifruti granjeiro Filial 1

 
Fonte: Autora (2020) 

 

Conforme a pesquisa, na filial 2 na primeira visita realizada em 6 de Junho as frutas e 

as verduras eram fornecidas pela Cooperativa de Produtores Ecologistas de Garibaldi 

(COOPEG), e pela Campo Limpo Alimentos Orgânicos de Estrela-RS.  Na Filial 1, na primeira 

visita no dia 1 de Agosto, os produtos ofertados do hortifruti eram todos da COOPEG. No dia 

2 de Dezembro, ambas as lojas só ofertavam produtos da COOPEG.  Foi possível encontrar em 

ambas as filiais produto orgânico local, Mel, dos Orgânicos Beck´s (figura 17). 

 

Figura 17- Mel dos Orgânicos Beck´s

 

Fonte: Autora (2020) 
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Como nas demais redes de supermercados, em uma conversa informal com o 

colaborador responsável pelo abastecimento do setor de hortifruti granjeiro, da filial 2, 

localizada na Avenida Brasil. Foi questionado ao funcionário sobre a venda dos produtos 

orgânicos, ele relatou não ter tanta demanda comparado ao tradicional, mas que mesmo assim, 

são satisfatórias já possuindo uma clientela fixa, e que o mercado vem investindo em produtos 

provenientes deste modelo de produção sempre tendo disponível aos clientes. 

Em uma pesquisa realizada por Fleury e Lima (2005), em Goiânia, apenas 30% dos 

supermercados comercializavam produtos orgânicos, sendo maior a comercialização nas redes 

de grande porte. Nesta pesquisa, segundo os autores, o principal motivo alegado pelos 

responsáveis dos estabelecimentos pela não comercialização de produtos orgânicos era a falta 

de fornecedores. 

 Barbosa et al. (2011), cita em sua pesquisa realizada em Goiânia, que em alguns 

supermercados, a disposição dos produtos orgânicos ofertados em conjunto aos convencionais 

e a maneira de informar os consumidores o preço da mercadoria gerava confusão, não sendo 

eficaz e influenciando a compra do consumidor. O autor também menciona que devido a 

supervalorização dos produtos pelo supermercado, acabam ficando restrito a pessoas de alta 

renda. 

Silva et al. (2015), em uma pesquisa realizada no varejo em Florianópolis – SC relata 

que dos supermercados visitados, 53% apresentavam mais do que 30 itens de alimentos 

orgânicos, porém mesmo com a diversidade de produtos comercializados, os alimentos não 

apresentavam impacto visual aos consumidores, visto que, a maioria não possuía um trabalho 

diferenciado de divulgação, promoção e identificação destes alimentos. 

Percebe-se, portanto, que apesar do aumento na busca por produtos orgânicos por parte 

dos consumidores, as redes de supermercados ainda estão em processo de adaptação para 

satisfazer esse público. Nas pesquisas realizadas durante os anos, constata-se que assim como 

no Município de Cachoeira do Sul, a disposição e oferta dos produtos nas redes de 

supermercados ainda são um agravante, assim como a supervalorização dos produtos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo descrever a trajetória 

de produtores da agricultura familiar de orgânicos no que diz respeito à sua produção, acesso 

em políticas públicas de desenvolvimento rural e inserção nos mercados. Sendo este um 

trabalho inédito realizado no Município de Cachoeira do Sul, trazendo o mapeamento completo 

da produção orgânica, os canais de comercialização utilizados e das perspectivas de consumo. 

Os resultados apresentados têm por finalidade construir conhecimento, gerar 

informações e resultados que poderão contribuir para elaborações de ações para a agricultura 

familiar orgânica no Município de Cachoeira do Sul. Do ponto de vista pessoal e profissional, 

o trabalho também atingiu a sua finalidade de obter conhecimentos e sintetizar dados unindo a 

área de administração e da agricultura familiar, servindo de referência aos pequenos produtores 

familiares que buscam uma nova alternativa de cultivo agregando valor ao seu produto. Este 

trabalho traz contribuições para políticas públicas no sentido de retratar o cenário atual do 

município em relação ao acesso delas por parte dos agricultores, podendo a partir das 

informações criar políticas públicas ou ações que facilitem o acesso dos produtores familiares 

a elas. Em relação aos mercados e aos consumidores, contribuir de forma direta na busca das 

limitações que o mercado do munícipio possui, gerando informações para a elaboração de 

estratégias para um maior alcance de público consumidor. 

Considerando o primeiro objetivo da pesquisa, ao se analisar a organização social dos 

produtores de orgânico e a dinâmica produtiva familiar nas propriedades, observou que se trata 

de pessoas com idade relativamente média, variando entre 28 e 51 anos de idade, o tempo 

dedicado ao cultivo de orgânicos não possui relação com a idade, sendo que alguns produtores 

mais jovens possuem mais tempo na atividade que outros com idade mais avançada. Verificou-

se também que a renda não está ligada ao tamanho da propriedade, pois alguns agricultores com 

áreas menores declararam renda maior que produtores com áreas menores.  Em relação à gestão 

da propriedade e da produção, os agricultores assumem em sua maioria todas as tarefas nas 

propriedades, o que é uma característica dos agricultores familiares, sendo estes, responsáveis 

desde a produção até a venda do produto. Todos apresentaram utilizar de ferramentas de gestão 

para maior monitoramento da produção, como também organização da propriedade, possuindo 

estes, conhecimentos sobre a administração da sua produção. A mão de obra emprega na 

produção é intensa, sendo um dos grandes entraves na produção, devido à escassez dela. A 

oferta de produtos é diversa por estes produtores, desde produtos hortigranjeiros, produtos 

industrializados, como também a produção de tabaco orgânico, todos possuindo certificação 
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participativa, mostrando o potencial produtivo existente no município. Relacionado à 

continuidade da produção orgânica, todos mencionaram que pretendem permanecer, alguns 

relataram vontade de especializar em alguns produtos específicos, enquanto outros em investir 

na diversificação dos produtos oferecidos, demonstrando assim, que apesar das dificuldades e 

baixo retorno financeiro declarado por eles, a produção ainda se torna viável.  

 Quanto ao segundo objetivo, percebe-se que a falta de informação e os processos 

burocráticos são os maiores empecilhos no acesso de programas e políticas públicas por parte 

destes produtores. Dos 6 produtores apenas 2 tiveram acesso ao Pronaf, o que mais chama 

atenção é que nenhum acessou a linha específica para o cultivo deste tipo de produção, o Pronaf 

Ecologia. Alguns produtores participam de linhas específicas de mercado disponibilizadas pelo 

governo, o PAA e PNAE, um produtor já acessou o Crédito Fundiário, entre os relatos de 

contribuição dos programas estão auxílio no deslocamento, ampliação da propriedade e no 

projeto. Apesar disso, nenhum apresentou grandes expectativas futuras em acesso aos demais 

programas governamentais. 

 Sobre o terceiro objetivo da pesquisa, observou-se que os principais canais de 

comercialização destes produtores são as feiras e a venda direta ao consumidor, mostrando a 

preferência ainda pelo contato direto com os mesmos, a partir da confiança e fidelidade. O que 

chamou atenção foi o fato de um produtor comercializar apenas em outras cidades, enquanto 

outros todos comercializam no munícipio e demais locais, outro fato relevante é que alguns 

produtores têm forte mercado em feiras fora do município, dando preferência para vendas fora 

da cidade, por possuírem maior espaço no mercado e por seus produtos serem mais valorizados 

em outras regiões. 

 O quarto e último objetivo tratou sobre o mercado local e a perspectiva de consumo, 

indicando que o público consumidor do município é na maior parte feminino, com famílias 

entre 4 pessoas, e idade média de 20 a 40 anos de idade, com escolaridade do ensino médio até 

pós-graduação, e renda familiar de 2 a 3 salários-mínimos. Levando em consideração outros 

estudos realizados que compravam que o público consumidor de produtos orgânicos são 

pessoas com escolaridade e renda alta, podemos concluir que o município não possui no 

momento grande potencial para o consumo de produtos oriundos da agricultura orgânica por 

parte dos consumidores. Outro fato constatado neste estudo é a disponibilidade destes produtos 

nos principais canais de comercialização do município, os supermercados. Observou-se que a 

oferta nas principais redes é mínima, na maioria deles disponibilizando apenas produtos 

industrializados com poucas ofertas de diversificação. A única rede que disponibiliza uma 

maior oferta destes produtos é o supermercado frequentado por pessoas de maior poder 
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aquisitivo do município, não sendo acessível para grande parte da população cachoeirense. Por 

sua vez, este trata-se de uma grande rede de varejo, e os produtos ofertados são oriundos de 

uma cooperativa localizada na região da serra, onde possui outros supermercados. 

Finalizando, este trabalho encontrou as seguintes lacunas de pesquisa, sugere-se um 

estudo mais apronfundado em relação aos canais de comercialização para produtos orgânicos 

em Cachoeira do Sul, especialmente sobre as suas potencialidades em relação ao público 

assistido. Ademais, também é pertinente um estudo para avaliar o ingresso desses produtores 

familiares de orgânicos nas redes de supermecados do município. Por fim, tais questões poderão 

ser aprofundadas em pesquisas futuras que associam os temas: agricultura familiar, mercados e 

produção orgânica.   
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APÊNDICES 

 

A – Questionário sobre perfil e perspectivas de consumo de alimentos orgânicos em Cachoeira 

do Sul. 

PERFIL E PERSPECTIVAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
ORGÂNICOS EM CACHOEIRA DO SUL - RS 

Este questionário é parte de uma pesquisa referente ao Trabalho de Conclusão de Curso da 

aluna Vanessa Dorneles, acadêmica do curso de graduação em Administração (Bacharelado) 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). 

• PERFIL SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO: 

Gênero: 

(   ) Masculino.                               (   ) Feminino.                 (   ) Outro. 

Número de pessoas que reside com você (inclua você no cálculo):_________ 
 
Idade ____________ 
 
Nível instrução de escolaridade: 

(   )  Sem escolaridade.  (   )  Fundamental incompleto. 

(   )   Fundamental completo.  (   )  Ensino médio incompleto. 

(   )   Ensino médio completo . (   )   Nível técnico/profissionalizante. 

(   )   Superior incompleto.             (   )   Superior completo. 

(   )   Pós-graduação 

Nível salarial familiar: 

(   )  até um salário mínimo.                                                (   )   de 1 a 2 salários mínimos. 

(   )  mais de 2 a 3 salários mínimos.                                    (   )  mais de 3 a 4 salários mínimos. 

(   )  mais de 4 a 5 salários mínimos.                                   (   )  mais de 5 a 6 salários mínimos. 

(   )  mais de 6 a 7 salários mínimos.                                   (   )  mais de 7 a 8 salários mínimos. 

(   )  mais de 8 a 9 salários mínimos.              (   ) mais de 9 a 10 salários mínimos. 

(   ) Acima de 10 salários mínimos. 

Qual das opções abaixo melhor define a sua ocupação profissional? 

(   )  Funcionário (a) público (a).                 (   )  Funcionário (a) de empresa privada. 

(   )  Autônomo (a).                                      (   ) Dona de casa ou do lar. 

(   )  Aposentado (a).               (   )  Pensionista.           (   )  Outros. 
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• CONHECIMENTOS SOBRE ALIMENTOS ORGÂNICOS 

Você sabe o que são alimentos "orgânicos"? 
 
(   ) Sim .                                    (   ) Não.                                (   ) Não tenho certeza. 

 

Selecione a(s) definição(ões) que mais se aproxima(m) com aquilo que você sabe sobre 
alimento orgânico: 

(   ) Sem agrotóxicos e/ou insumos químicos. 

(   ) São alimentos na forma in natura, sem processamento ou industrialização. 

(   ) São alimentos sem corantes, conservantes ou aditivos. 

(   )São alimentos produzidos com o uso de insumos orgânicos, com técnicas de manejo naturais. 

(   ) São alimentos mais saudáveis, porque preservam as suas características nutritivas naturais. 

(   ) Outra. 

• CONSUMO E PERSPECTIVAS ALIMENTOS ORGÂNICOS 

Você já comprou ou consumiu um alimento orgânico no município de Cachoeira do Sul? 
 
 (   ) Sim.                                         (   ) Não.                           (   )  Não tenho certeza. 

Você sabe ou conhece algum agricultor do município de Cachoeira do Sul que produz alimentos 
orgânicos? 

(   ) Sim.                                           (   ) Não.                          (   )Não tenho certeza. 

Você já procurou por um alimento orgânico e não conseguiu encontrar? 

(   ) Sim.                                           (   ) Não.                           (   ) Não tenho certeza. 

Quais dos alimentos orgânicos abaixo você gostaria de adquirir? 

(   ) Frutas, Verduras e legumes                      (   )  Farinhas 

(   ) Doces e geleias     (   ) Sucos 

(   ) Pães, biscoitos, bolachas e cucas.            (   )  Bebidas alcoólicas 

(   )Chás e temperos                                        (   ) Grãos (arroz, feijão) 

(   ) Óleos e azeites                                          (   ) Salames, linguiças e embutidos   

(   ) Carnes em geral (bovina, frango, suína, peixe, ovina) 

(   ) Leite e derivados (queijos, iogurtes, bebidas lácteas) 

(   ) Nenhuma das opções, não tenho interesse em alimentos orgânicos  

(   ) Outros 
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B – Questionário sobre as características sociais e produtiva:  políticas públicas, canais de 

comercialização e demanda dos produtores de orgânicos do município de Cachoeira do Sul. 

TRAJETÓRIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR ORGÂNICA EM CACHOEIRA 

DO SUL – RS 

Este questionário é parte da pesquisa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da 

acadêmica do curso de Administração Vanessa Dorneles, da Universidade Estadual do Rio 

Grande do Sul (UERGS) em Cachoeira do Sul.  

O trabalho é orientado pela Professora Chaiane Leal Agne. Os resultados serão importantes 

para mapear as potencialidades e limitações da agricultura familiar no município.  

Agradecemos pela sua participação! 

• Perfil social, econômico e produtivo! Esta seção tem como finalidade compreender 
sobre o perfil social, econômico e produtivo da agricultura familiar que produz 
orgânicos. 
 

1) Idade:  
 

2) Nível instrução: 

(  )  Sem Escolaridade.  (   ) Fundamental incompleto. 

(   ) Fundamental Completo.  (   )  Ensino médio incompleto. 

(   )  Ensino médio completo. (   )  Superior Incompleto. 

(   )  Superior Completo.  (   )  Pós-Graduação. 

 
3) Genêro: 

(   ) Masculino.   (   ) Feminino.   (   ) Outros. 

 
4) Tamanho da propriedade (em hectares):______________ 

 
5) Localização da propriedade (distrito):________________ 

 
6) Funções que você assume na propriedade. Marque todas as que você executar. 

(   )  Eu sou proprietário (a). 

(   )  Eu administro (faço a gestão) da propriedade rural. 

(   )  Eu trabalho na propriedade (executo tarefas de produção). 

(   )  Eu trabalho na parte da comercialização. 

 

7) Principal atividade geradora de renda (agrícola ou não agrícola): 

(   ) Grãos (soja, arroz, outro). 
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(   ) Pecuária (gado de leite, corte, suínos, ovinos, caprinos e outros). 

(   ) Hortaliças e Frutas. 

      (   ) Agroindústria (processamento e industrialização de produtos da agricultura e pecuária) 

e/ou artesanato. 

(   )  Trabalho fora da propriedade rural (na zona rural). 

(   )  Trabalho fora da propriedade rural (na zona urbana). 

(   )  Aposentadoria e benefícios sociais e/ou previdenciários. 

(   ) Tabaco. 

(   )  Outras fontes de renda.   

 
8) Renda mensal total da família: 

(   ) Até um salário mínimo.  (   ) Acima de 1 a 2 salários mínimos. 

(   ) Acima de 2 a 3 salários mínimos. (   ) Acima de 3 a 4 salários mínimos. 

(   )  Acima de 4 a 5 salários mínimos. (   ) Acima de 5 a 6 salários mínimos. 

(   ) Acima de 6 salários mínimos. 

 

9) Você recebe assistência técnica: 
(   ) Sim, pública.   (   ) Sim, privada. 
(   ) Sim, pública e privada.  (   ) Não recebo assistência técnica.  

10)  Número total de pessoas da família (que residem na mesma propriedade e 
compartilham renda):__________________ 
 

11) Quantas pessoas da famílias trabalham nas atividades de produção e 
comercialização? ______________________ 

 
12) Contrata mão-de-obra externa? 
(   ) Sim, apenas temporários (épocas de produção e colheita). 
(   ) Sim, permanentes. 
(   )  Não há contratos de mão-de-obra externa. 
 

13) Se há contratos de mão-de-obra externas, mencione o número de trabalhadores. Se 
caso não tenha, apenas digite "0"._______________ 
 

• Produção orgânica! Nesta seção, o objetivo é compreender a trajetória da família na 
produção orgânica. 

 

14) Há quanto tempo você se dedica à produção orgânica (anos)?_____________ 
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15) Alimentos orgânicos que a família produz: 
     (   )  Verduras e legumes in natura. 

     (   )  Frutas in natura. 

     (   )  Leite e derivados (queijo, ricota, iogurte). 

     (   )  Doces e geleias. 

     (   )  Derivados da cana (melado). 

     (   )  Produtos minimamente processados (ex. frutas e legumes lavados, cortados, 

embalados). 

     (   )  Ovos. 

     (   ) Carnes em geral. 

     (   )  Embutidos. 

     (   )  Sucos. 

     (   )  Bebidas alcoólicas (cachaça, vinhos). 

     (   )  Mel. 

     (   )  Panificados (pães e bolos). 

     (   ) Tabaco. 

     (   )  Ervas e chás medicinais. 

     (   ) PANCs ( Plantas Alimentícias Não Convencionais).  

   

16) Algum ou alguns fatores abaixo interferiram na sua escolha sobre os alimentos 
produzidos?   

(   )  Foi feito um estudo de mercado para decidir quais alimentos iríamos produzir. 

(   )  A escolha foi baseada nos conhecimentos técnicos do produtor e/ou família. 

(   )  A escolha considerou as condições de solo, clima e espaço disponível. 

(   )  A escolha considerou a opinião da família sobre o que poderíamos produzir. 

(   )  Não sei responder. 

 

17) O que levou você a produzir orgânicos: 
(   ) preocupação com meio ambiente, futuras gerações e a possibilidade de usufruir da terra 

e seus benefícios. 

      (   ) preocupação com o consumo de alimentos saudáveis dos clientes e da sociedade. 

(   ) a produção de orgânicos já é uma forma de cultivo passada de geração na família. 

(   ) agregação de valor ao produto produzido, nicho de mercado e possibilidade de retorno 

financeiro. 

(   ) após uma experiência com doença familiar, tendo em vista a prioridade pela saúde. 
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(   ) é uma filosofia de vida. 

(   ) oferecer um produto diferenciado e de qualidade ao mercado. 

 

18) Assinale a certificação que você possui: 
(   ) Certificação participativa.  (   ) Certificação por auditoria. 

(   ) Certificação Controle Social na Venda Direta. (   ) Ainda não tenho certificação. 

 

19) Em caso de produzir alimentos industrializados, você tem algum dos registros 
listados abaixo? 

(   ) Sistema de Inspeção Municipal (SIM). 

(   ) Registro na vigilância da Saúde do município. 

(   ) Sistema de Inspeção Estadual. 

(   ) Sistema de Inspeção Federal (SIF). 

(   ) SUASA. 

(   ) SUSAF. 

(   ) Sabor Gaúcho. 

(   ) Não possuo. 

 

20) Pretende continuar produzindo agroecológico/orgânico? 

(   ) Sim, mas manter o mesmo volume de produção. 

(   ) Sim, mas diminuir o volume de produção. 

(   ) Sim, mas especializar em apenas alguns produtos. 

(   ) Sim, aumentar e ampliar o volume e a diversidade. 

(   ) Não. 

 

21) Tem algum produto que você gostaria de produzir e não consegue? Se sim, qual? 
Se não, apenas escreva: não. _________________ 

 

• Gestão e políticas públicas! Esta seção tem como finalidade investigar sobre as 
técnicas de gestão adotadas nas propriedades rurais, bem como o acesso às políticas 
públicas  

 

22) Assinale a opção que mais se aproxima com a sua realidade quando iniciou a 
produção orgânica: 

(   ) Utilizei recursos próprios e/ou da família. 

(   ) Contei com recursos públicos e gratuitos. 
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(   ) Contei com recursos públicos por meio de políticas de crédito. 

 

23) Quanto à sua renda dos orgânicos, qual é o seu grau de satisfação? 

Nada satisfeito  1(   )    2(   )    3(   )    4(   )   5(   )    Muito Satisfeito 

 

24) Assinale as atitudes de gestão que você utiliza na propriedade rural: 

(   ) Controle de entradas e saídas (o que se gasta, despesas e o que vende, receitas). 

(   ) Divisão de tarefas e responsabilidades entre os membros da família. 

(   ) Análise de investimentos para saber se aquilo que vou investir terei como pagar. 

(   ) Planejamento da produção para atender os pedidos (demanda). 

(   ) Controle da quantidade produzida. 

(   ) Controle dos rendimentos da produção. 

(   ) Controle da qualidade dos produtos. 

 

25) Considerando os membros da família que trabalham diretamente na gestão, há 

conflitos de ideias e planos para a produção orgânica? 

(   ) Nunca.  (   ) Raramente.   (   ) Às vezes. 

(   ) Muitas vezes.  (   ) Sempre. 

 

26) Assinale as dificuldades de gestão na realidade da produção orgânica: 

(   ) Processos burocráticos para registro da produção. 

(   ) Limitação de acesso aos insumos orgânicos. 

(   ) Manejo da produção. 

(   ) Limitação do conhecimento e acesso à capacitação técnica. 

(   ) Alta perecibilidade dos produtos. 

(   ) Dependência dos fenômenos climáticos e eventos da natureza. 

(   ) Não ter muitos produtores locais para troca de experiências. 

(   ) Perdas na produção em função de pragas e outros. 

(   ) Limitação de mão-de-obra ou necessidade de maior uso de mão-de-obra. 

(   ) Longo tempo da produção à colheita. 

(   ) Ter somente disponibilidade dos produtos da época. 

 

27) Quais das políticas públicas ou programas você já acessou? 

(   ) Pronaf.  (   ) PNAE. 
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(   ) PAA.   (   ) Não acessei políticas públicas e programas. 

 

28) Considerando as políticas públicas acessadas, avalie a sua satisfação (de forma 

geral) sobre elas: 

Nada satisfeito  1(   )    2(   )    3(   )    4(   )   5(   )    Muito Satisfeito 

 

29) Mencione as contribuições que os programas e políticas públicas tiveram para a 

sua produção e/ou comercialização orgânica:________________ 

 

30) Caso tenha acessado o Pronaf, em que sentido esta política pública mais ajudou? 

(   ) Custeio da produção. 

(   ) Aquisição de maquinários. 

(   ) Ampliação na propriedade. 

(   ) Construção e compra de máquinas para agroindústria. 

(   ) Compras de insumos em geral. 

(   ) Nenhuma, não acessei esta política pública. 

 

31) Sobre o acesso às políticas públicas e/ou programas, quais instituições, 

organizações são apoiadoras? 

(   ) Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR). 

(   )EMATER. 

(   ) Secretaria de Agricultura e Pecuária (SMAP). 

(   ) Universidades locais. 

(   ) Prefeitura Municipal. 

(   ) Nenhuma instituição, não tenho/não tive apoio. 

 

32) Limitações para acessar políticas públicas: (inserir outras opções): 

(   ) Falta de informação.  (   ) Altos juros. 

(   ) Tempo curto de carência.  (   ) Comprovação de renda. 

(   ) Comprovação da titularidade da terra. 

 

33) Em questão de tempo, aproximadamente, o retorno financeiro planejado no início 

da  produção orgânica foi alcançado? 

(   ) Imediato.   (   ) De 1 a 2 anos. 
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(   ) Mais de 2 a 3 anos.  (   ) Mais de 3 a 4 anos. 

(   ) Mais de 5 anos.   (   ) Ainda não vejo retorno como planejado inicialmente. 

(   ) Não sei responder. 

 

34) Você tem seguro rural para minimizar os riscos de perdas na produção? 

(   ) Sim, mas não estou satisfeito. 

(   ) Sim e estou satisfeito. 

(   ) Sim, mas não tenho opiniões a respeito. 

(   ) Não, mas não tenho interesse. 

(   ) Não, mas tenho interesse. 

(   ) Não, mas não tenho opiniões a respeito. 

 

35) Assinale os fatores que você julga importante para a boa gestão da propriedade: 

(   ) adotar procedimentos rotineiros para a manutenção de máquinas e equipamentos. 

(   ) reabastecimento constante do estoque dos produtos e insumos. 

(   ) adotar receitas padronizadas para produzir os produtos. 

(   ) organizar a área da produção, com os lugares corretos para cada ingrediente e/ou 

insumo. 

(   ) adotar procedimentos padrão de limpeza, higienização do local de trabalho (tanto da 

produção quanto da comercialização). 

(   ) anotar e organizar os pedidos dos clientes. 

(   ) evitar inadimplência com os fornecedores. 

(   ) buscar resolver os problemas e conflitos de trabalho. 

 

36) Sobre a sucessão familiar na produção orgânica, tenho expectativa que ela 

acontecerá.  

Discordo Totalmente  1(   )    2(   )    3(   )    4(   )   5(   )  Concordo totalmente 

 

• Mercados e canais de comercialização! Esta seção tem como objetivo descrever os 

mercados e canais de comercialização para a produção orgânica. 

 

37) Assinale a alternativa que mais corresponde a sua realidade sobre a 

comercialização: 

(   ) Comercializo apenas no município. 
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(   ) Comercializo no município e região. 

(   ) Comercializo no município, região e demais cidades do RS. 

(   ) Comercializo no município, região, RS e outros estados do país. 

(   ) Comercializo no municipio, região, RS, Brasil e outros países. 

(   ) Comercializo apenas em outras cidades do RS. 

(   ) Comercializo apenas para outros estados. 

(   ) Comercializo apenas para fora do país. 

(   ) Não comercializo. 

 

38) Como você considera o preço do produto? 

Nada satisfatório   1(   )    2(   )    3(   )    4(   )   5(   )    Muito Satisfatório 

 

39) Quais são os seus canais de comercialização para os produtos orgânicos? 

(   )Feiras. 

(   )Cooperativas e associações. 

(   ) Redes de supermercados. 

(   ) Lojas especializadas em vendas de orgânicos. 

(   ) Lojas especializadas em vendas dos produtos da agricultura familiar. 

(   ) Venda direta ao consumidor, com entrega em casa (delivery). 

(   ) Venda direta ao consumidor, com retira na propriedade ou lugar a combinar. 

(   ) Indústrias. 

 

40) Dentre os locais assinalados anteriormente, qual é o principal (em termos de 

venda e retorno)?_________________________ 

 

41) É possível encontrar seus produtos nas redes de supermercados do Município de 

Cachoeira do Sul? Se sim, quais? 

(   ) IMEC.    (   ) Rede Super. 

(   ) Tischler.               (   ) Mercado Costa. 

(   ) Mercado Nôemia.              (   ) Mercado Julinho. 

(   ) Mercado São Lucas .   (   ) Mercado Super Bento.   (  ) Nenhum. 

 

42) Como você considera a comercialização do produto dentro do Município de 

Cachoeira do Sul: 
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Nada satisfatório   1(   )    2(   )    3(   )    4(   )   5(   )    Muito Satisfatório 

 

43) Assinale as estratégias de comercialização que você utiliza: 

(   ) Comunicação com o consumidor e bom atendimento. 

(   ) Utilização de redes sociais (publicações). 

(   ) Somente as informações disponíveis na rotulagem dos alimentos. 

(   ) Investimentos em propaganda. 

(   ) Uso de banners, flyers e materiais de divulgação impressos e digitais. 

 

44) Ao analisar uma oportunidade de comercialização, analiso os seguintes fatores: 

(   ) Local que vende mais. 

(   ) Menor custo de transporte (distância percorrida). 

(   ) Local de confiança ou reputação conhecida. 

(   ) Local que permite entrar em contato direto com o consumidor. 

(   ) Local que valoriza o produto (valor pago). 

 

45) Você revende produtos? comercializa algo que não é da sua produção? Se sim, 

quais são os produtos? e a origem?________________ 

 

46) Em sua opinião, o que leva o consumidor a preferir alimentos orgânicos e/ou 

agroecológicos?__________________ 

 

47) Em sua opinião, o consumidor sabe o que é um alimento orgânico/agroecológico? 

(   ) Com muita frequência sabem. 

(   ) frequentemente sabem. 

(   ) Ocasionalmente um ou outro sabe. 

(   ) Raramente alguém sabe. 

(   ) Nunca sabem. 

(   ) Não sei responder. 

 

48) Você tem alguma dificuldade para comercializar? Se sim, qual (is). Cite-

as:__________ 
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