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INTRODUÇÃO 

 
A agricultura familiar tem se destacado nas duas últimas décadas, passando a ter importância na academia, 

através do reconhecimento como categoria analítica e social e pelo governo, através de políticas públicas específicas. 
De acordo com o Censo Agropecuário de 2006, identificou-se que 84,4% de estabelecimentos rurais brasileiros se 
enquadram como agricultura familiar. No Rio grande o Sul este dado é de 85,75%, já na Fronteira Oeste do estado o 
percentual referente a agricultura familiar é de 58,42% (SILVA, 2012). Contudo, é importante salientar que dentro do 
percentual de agricultores familiares há uma heterogeneidade, existem múltiplas e diversas realidades, uma vez que a 
categoria passa a congregar um conjunto de pequenos proprietários rurais, assentados, arrendatários, agricultores 
integrados e entre outros. 

Neste sentido, o presente estudo, como resultado parcial do projeto de pesquisa “A agricultura familiar sobre 

diferentes óticas: características e diferenciações através de imagens” visa identificar e caracterizar a agricultura familiar 

da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Para tanto, aborda-se desde o seu surgimento a suas principais características 
e a dinâmica e reprodução social. 

  
METODOLOGIA 

 
A pesquisa caracteriza-se como qualitativa e desenvolveu-se mediante a técnica de revisão bibliográfica e 

documental. Segundo Ramos et al., (2005), a pesquisa qualitativa não é traduzida em números, na qual pretende 
verificar a relação da realidade com o objeto de estudo, obtendo várias interpretações de uma análise indutiva por parte 
do pesquisador. Já a revisão bibliográfica pode ser entendida como aquela que se realiza a partir do registro disponível, 
decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc. (SEVERINO [1941] 
2007). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A região Oeste do estado do Rio Grande do Sul localiza-se no bioma pampa, o relevo da região se caracteriza 

por ser plano, com condições favoráveis para as atividades agrícolas. Segundo estudos realizados pela Fundação de 
Economia e Estatística (2012), a região compreendida pela Fronteira Oeste abriga 13 municípios, totalizando 5% da 
população gaúcha. A região se caracteriza por pequenas, médias e grandes propriedade de terras e ainda pelo cultivo de 
arroz, cucurbitáceas e hortaliças, pela produção de sementes e de animais como ovinos e criação de gado para leite e 
corte. 

Segundo Furtado (2007), o estado do Rio Grande do Sul, comparado com o restante do país, teve uma 
colonização distinta, o que ocasionou formas de organizações sociais e produtivas diferentes. Durante os anos dourados 
(1880-1929), a metade sul do estado do Rio Grande do Sul foi o centro do dinamismo econômico, porém a situação 
mudou de configuração em meados dos anos 1950/70, quando as commodities perderam o valor de mercado. Tais 
acontecimentos fazem com que o sistema de produção agrária entrasse em crise, como consequência, cidades como 
Santana do Livramento, Bagé e Alegrete declinaram rapidamente passando a serem considerados centros urbanos 
atrasados (SCHERER; MORAES, 2000). 
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A região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul frequentemente é identificada pela presença de grandes 
propriedades rurais, constituídas pela distribuição das sesmarias que deram origem às estâncias de criação de gado 
(FONTOURA, 2012). Dessa forma, pode-se dizer que a agricultura familiar na região é fruto do processo de colonização 
do Rio Grande do Sul, da partilha de terra entre os herdeiros, bem como do processo de distribuição de terra – lotes dos 
programas governamentais - formação de assentamentos rurais, que ocorreu na década de 1990. Os assentamentos, 
pelo número de famílias assentadas, muitas delas oriundas de diversas e distintas regiões do estado, juntamente com o 
reconhecimento acadêmica e as políticas públicas para a agricultura familiar dão uma nova cara e dinâmica para a 
região.  

Os agricultores familiares da região Oeste do Rio Grande do Sul possuem na pequena exploração da pecuária 
de corte, ovinocultura e pequenas plantações como o arroz, como sua principal fonte de renda. A diversificação agrícola 
tem sido considerada uma estratégia a fim de garantir renda para a reprodução social da agricultura familiar (ALVEZ et 
al., 2007). Ainda como estratégia de reprodução social vê-se a cooperação e o associativismo, como por exemplo, a 
Cooperforte, cooperativa de leite localizada no município de Santana do Livramento (TROIAN; BREITENBACH, 2016). 
Portanto, percebe-se que a agricultura familiar da região tem como principal característica a diversificação de cultivos e 
criações, sejam eles para consumo ou para a venda (ALENDE, 2006). Também merece destaque no desenvolvimento do 
agricultor familiar, as diversas formas de cooperação, que tem o objetivo de fomentar e desenvolver a comercio local.  

Ainda entre as estratégias utilizadas pelos agricultores familiares, se destacam as politicas públicas como: 
Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar (PRONAF), o Programa Nacional de Habitação Rural, o 
Programa Minha Casa, Minha Vida, além de políticas municipais (CUPSINSKI, 2015).  

 
CONCLUSÕES 
 

O relativo e recente reconhecimento da agricultura familiar no Brasil vem modificando a forma como ela era 
percebida, de pequena e atrasada, para dinâmica e competitiva. Na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul criou-se 
histórica e erroneamente a ideia da ausência da agricultura familiar, apesar desta sempre ter estado presente. Cabe 
ressaltar que existem alguns entraves para o desenvolvimento da agricultura familiar local, entre eles destaca-se a 
reduzida interação social e convívio em comunidades em função da distribuição espacial e também da localização em 
assentamentos rurais, na maioria das vezes distantes uns dos outros e distantes do perímetro urbano, dificultando a 
interação, o acesso a saúde, educação, lazer e a comercialização dos produtos. A agricultura familiar na Fronteira Oeste 
do RS possui singularidades culturais, perceptivas e técnicas as quais representam o diferencial para a emergência de 
inovações contextualizadas localmente e que auxiliam para os processos endógenos de desenvolvimento na região. 
Salienta-se a heterogeneidade da agricultura familiar e as estratégias de reprodução social a diversificação de cultivos, a 
cooperação, e o acesso a políticas públicas para crédito e comercialização. 

 
REFERÊNCIAS 

 
ALENDE, C. R. M. Estudo dos sistemas de produção dos agricultores familiares da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. 

2006. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 2006. 
ALVEZ, F. D., SILVEIRA, V. C. P., FERREIRA, E. R. Territorialização camponesa, identidade e reproduções sociais: os 
assentamentos rurais na metade sul do Rio Grande do Sul. Campo-Território: revista de geografia agrária, v.2, n. 4 p. 82-97, ago. 

2007. 
CUPSINSKI, T. C. Agricultura familiar: uma perspectiva de crescimento e de desenvolvimento em Santana do Livramento/RS. 
2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração), Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2015. 
FONTOURA, F. A produção para autoconsumo: Características e importância para os sistemas de produção de pecuária familiar da 

Fronteira Oeste do RS. 2012. Dissertação (Mestrado em Extensão Rural), Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS, 
2012. 
FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 34. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
RAMOS, Paulo; RAMOS, Magda Maria; BUSNELLO, Saul José. Manual prático de metodologia da pesquisa: artigo, resenha, 
projeto, TCC, monografia, dissertação e tese. Blumenau: Acadêmica, 2005. 
SCHERER, W. J. G., MORAES, S. L. Análise locacional das atividades dinâmicas do Estado do Rio Grande do Sul.– Tese de 

mestrado da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, p. 3-7, 2000. 
SEVERINO, J. A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, (2007[1941]). 
SILVA, P.T.O. A agricultura familiar e a função social da propriedade rural: o caso da região Fronteira Oeste do Rio Grande do 
Sul. 2012. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional), Universidade de Santa Cruz, Santa Cruz do Sul, 2012. 

TROIAN, A; BREITENBACH, R. A agricultura familiar na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul: estratégias e formas de reprodução 
social. In: Anais... 54º Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural (SOBER). Maceió, de 14 a 

18 de ago. de 2016. 



 

Anais do 1º Simpósio Internacional em Estratégia e Desenvolvimento – Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade Federal do Pampa 

CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL 
FAMILIAR “DELÍCIAS CASEIRAS” DE CACHOEIRA DO SUL - RS 

 
Grupo de Trabalho: Economia e Desenvolvimento Regional, Territorial, Rural e Sustentável 

 

Ana Cristina Corrêa Carvalhal FERREIRA1; Anderson Alex Jobim MENEZES2; 
Chaiane Leal AGNE3 

 
(1)  Acadêmica bolsista de extensão do curso de Administração (Bacharelado), Universidade Estadual do Rio Grande do 
Sul (UERGS); Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul; anacccf@bol.com.br. 
(2) Acadêmico do curso de Administração (Bacharelado), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS); 
Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul; andersonjobim@hotmail.com 
(3) Professora Adjunta em Desenvolvimento Rural da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS); Cachoeira 
do Sul, Rio Grande do Sul;chaiane-agne@uergs.edu.br 

 
Palavras-Chave: canais de comercialização, agroindústrias familiares, agricultura familiar. 

 
INTRODUÇÃO 
 

Os mercados adquirem complexidade quando são analisados a partir das contribuições da sociologia 
econômica. Com base nesta perspectiva, mercados podem ser entendidos como construções sociais, onde 
os aspectos da história e da cultura importam. Essa ideia está associada aos produtos desenvolvidos pela 
agricultura familiar, onde os atributos “artesanais”, “coloniais” estão sendo cada vez mais valorizados pelos 
consumidores. Nestas atividades, as agroindústrias rurais familiares se destacam como uma estratégia de 
desenvolvimento rural, já que oportunizam a agregação de valor aos produtos da agricultura e pecuária, 
além da retenção da família no meio rural. Os estudos indicam, ainda, que os canais de comercialização 
das agroindústrias são marcados pela proximidade com os consumidores (AGNE, 2010; WAQUIL, 2010; 
CARVALHEIRO, 2010). Estima-se que existam em torno de 8.160 agroindústrias familiares no estado e que 
apenas 560 estejam formalizadas (RIO GRANDE DO SUL, 2012). No entanto, a informalidade não é 
empecilho para a comercialização, cujos mercados são caracterizados pela produção que resgatam os com 
atributos culturais, locais e artesanais (AGNE, 2010, GAZOLLA, 2012, CRUZ, 2012).  

Partindo desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar os canais de 
comercialização de uma agroindústria rural familiar localizada no município de Cachoeira do Sul (RS).  
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi caracterizada como um estudo de caso, de cunho qualitativo e descritivo, desenvolvida 
no período de Agosto a Novembro de 2015. Foram realizadas entrevistas com uma família que desenvolve 
atividades de processamento de alimentos no meio rural, com a finalidade de caracterizar os canais de 
comercialização dos produtos. A família pertence ao público “agricultura familiar”, já que é responsável pela 
produção e pela gestão da propriedade rural, além de utilizar, predominantemente a mão-de-obra dos 
membros da família. Foi utilizado um formulário semi-estruturado para a coleta dos dados, que foram 
complementados com questões adicionais. Os dados foram analisados por meio de técnicas descritivas, 
com o auxilio dos registros do formulário, dos diários de campo e fotográficos.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Agroindústria Delícias Caseiras é gerida por agricultores familiares, que residem na propriedade 
rural localizada em Capão da Cruz, zona rural do município de Cachoeira do Sul. Este município localiza-se 
na região central do Rio Grande do Sul e possui 11.413 pessoas na área rural de um total de 86.214 
habitantes (IBGE, Censo Agropecuário, 2006).  

A agroindústria Delícias Caseiras produz pães, cucas (diversos sabores) e biscoitos (diversos 
sabores). Os principais canais de comercialização da agroindústria são os armazéns, feira e escola do 
município. Este último canal é viabilizado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Conforme os 
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dados da Tabela 01, a agroindústria entrega 70% dos biscoitos e 50% das cucas para armazéns, feira e 
escola. Nas chamadas públicas do PNAE a entrega fica em 90%.  
                

 

 

 

 

 

        
 
 
 A agroindústria possui um bom mercado consumidor, com alguns entraves, visto que quando 

comercializa para as escolas (PNAE) ela não abastece os demais canais de comercialização. Tal situação 
também é verificada quando a família participa de feiras de exposições, como a Expointer e a Feapec. Os 
produtos da agroindústria são registrados com o selo “Sabor Gaúcho”, viabilizada pelo Programa Estadual 
de Agroindústria Familiar (PEAF). Tal certificação transmite confiabilidade ao consumidor e permite com que 
a mesma possa acessar diferentes canais de comercialização. A agroindústria ainda é muito dependente do 
mercado institucional e das grandes feiras, onde sem estas o seu retorno financeiro seria pouco satisfatório.  
 
CONCLUSÕES 

 
Os canais de comercialização são construídos pelas características que os produtos apresentam, os 

quais resgatam o aspecto colonial e tradicional. O selo “Sabor Gaúcho” é muito importante para a 
agroindústria analisada, pois permite a comercialização nas escolas do município (PNAE) e a participação 
da família em uma das mais importantes feiras do Rio Grande do Sul, a Expointer. A agroindústria apresenta 
algumas dificuldades de produção e de controle de custos, mas apresenta um grande potencial para 
expandir mercados. Para tanto, necessita expandir a sua marca, adotando o uso de cartões de visitas, 
folders e uma melhor visibilidade em pequenos eventos. 
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Tabela 01 – Principais Canais de Comercialização da Agroindústria 

Produtos Principais Canais Porcentagens Demais Canais 

Biscoitos Armazéns e Escola 70% 30% 

Pães e Cucas Armazéns e Feira Entre 50% e 60% Entre 40% e 50% 

Todos PNAE 90% 10% 

Fonte: Elaborado pelos autores  
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INTRODUÇÃO  

 
O Brasil é um dos cinco países que mais importa azeite de oliva e azeitonas, com um mercado que 

cresce em média 13% ao ano. No ano de 2013, o Brasil já importava 73 mil toneladas de azeite e 
apresentava um consumo per capita de 365 g, segundo o Conselho Oleícola Internacional (JORGE et 
al.,2014). O país possui potencial para investimentos no cultivo de pomares de Olivas, justificado pelo clima 
favorável ao desenvolvimento da espécie e mercado em ascensão, possibilitando agregação de valor à 
agricultura.  

No Rio Grande do Sul, a implantação de pomares de oliveiras acompanha esse crescimento. 
Segundo dados da Secretaria da Agricultura, até 2014 havia 1.400 hectares de área com cultivo de oliveiras 
e cinco fábricas de beneficiamento destinadas à produção de azeite de oliva. Considerando esse 
crescimento, é relevante o desenvolvimento de pesquisas que objetivam entender melhor este setor. Em 
2006, a produção de olivas também começou a ser desenvolvida no município de Cachoeira do Sul, por 
iniciativa de um empreendedor, que fundou a “Agroindústria Olivas do Sul”. 

Diante desse contexto, este trabalho teve como principal objetivo caracterizar o Sistema 
Agroindustrial da olivicultura em Cachoeira do Sul, no que se refere à descrição dos agentes, organizações 
e instituições envolvidas, a partir do estudo de caso na agroindústria Olivas do Sul.  
 
METODOLOGIA 
 

A pesquisa foi realizada no município de Cachoeira do Sul-RS, na agroindústria Olivas do Sul, duran-
te os meses de Janeiro e Junho de 2016. Foi classificada como um estudo de caso, de cunho descritivo e 
qualitativo. Como instrumento para a coleta dos dados foi utilizado um roteiro contendo perguntas abertas, 
que foi aplicado por meio de entrevistas realizadas pelo autor com o sócio-proprietário da empresa, a fim de 
extrair as informações necessárias para alcançar o objetivo da pesquisa. Para analisar os dados, foi utiliza-
da a técnica denominada “análise de conteúdo”, que teve como objetivo interpretar e categorizar as respos-
tas geradas nos depoimentos da entrevistada.  As categorias desenvolvidas na análise de conteúdo segui-
ram o ordenamento proposto nos objetivos e no roteiro da pesquisa. Para Bardin (1977), a análise de con-
teúdo consiste em um conjunto de técnicas para analisar as comunicações, obtidas através das mensagens 
durante a pesquisa, visando buscar de forma sistemática e objetiva a descrição das informações contidas 
nas mensagens, podendo assim deduzir e interpretar o conhecimento disponibilizado nas mesmas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Segundo Zylbersztajn (2000), o Sistema Agroindustrial (SAG) analisa de forma sistêmica as relações 
desenvolvidas entre os agentes no decorrer do fluxo de um produto, desde a fabricação de insumos ao 
consumidor final.  O SAG está estruturado em: Insumos, onde se encontram os agentes responsáveis pelo 
fornecimento de matéria-prima; Produção Primária, onde são produzidos os produtos in natura; 
Agroindústria, onde os produtos in natura são transformados; Atacado, que abastece o segmento 
varejista; Varejo, responsável pela distribuição dos produtos; e o Consumidor. Nesse processo, os agentes 
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sofrem influência, tanto do ambiente institucional (cultura, costumes, tradição, legislação), quanto do 
organizacional (acesso a informação, associações e sindicatos, e empresas).  

Considerando o exposto e os dados obtidos na pesquisa, a Figura 1, a seguir, apresenta o esquema 
de como ocorre o fluxo do produto desde a produção de insumos até a chegada do mesmo ao consumidor 
final. Também identifica os agentes envolvidos no SAG da olivicultura em Cachoeira do Sul.   

 

 
Figura 1 – Esquema do SAG da olivicultura em Cachoeira do Sul. 

 
A produção primária é desenvolvida nos pomares e viveiro próprios da agroindústria e pelos 

agricultores que fornecem os frutos para a mesma. Sobre os agricultores, a empresa fornece as mudas e os 
conhecimentos necessários para a produção. Na estrutura física da empresa, há a realização da etapa de 
processamento da fruta, transformando-a em azeite. O conhecimento, a tecnologia e o maquinário para 
desenvolver essas duas etapas foram oportunizados pelas parceiras com empresas e universidades 
italianas (ambiente organizacional). Um aspecto limitante é a falta de estudos e pesquisas avançadas sobre 
o cultivo no Brasil. Sobre o ambiente institucional destacam-se: o aumento de crédito para investimentos, e 
como pontos negativos: a tradição agrícola do município em outras atividades e a carência de crédito para 
custeio da produção. O azeite é comercializado diretamente ao consumidor, na sede da empresa, pela loja 
virtual, em redes de supermercados locais e através da distribuidora TNT, que transporta aos mercados 
mais distantes, representados pelas empresas Zaffari, Banca 43, Casa Santa Luzia e Empório do azeite. 
 

CONCLUSÕES 
 

A agroindústria em estudo é inovadora no processamento de azeite em escala comercial no estado. 
Além disso, ela impulsiona os outros segmentos do sistema agroindustrial, especialmente porque estimula à 
produção. O SAG da Olivicultura apresenta potencial para crescimento no Estado e no país, porém, exige 
estruturação e políticas de crédito para o seu desenvolvimento.  
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INTRODUÇÃO 
 

A adoção de inovações e técnicas avançadas de produção são características da composição 
estrutural da sociedade . Conforme Hoffmann e Kageyama (1985), ao estudar o grau de modernização e as 
desigualdades, a hipótese principal é a existência de concentração de renda agrícola, vinculada às regiões 
com maior índice de modernização. Ao contribuir para o aumento da produção essas novas técnicas 
acabam por acentuar as desigualdades econômicas e sociais neste setor. O emprego de capital e 
máquinas, e como novas técnicas são implantadas na produção estão diretamente ligados com o volume de 
produtividade (RICARDO, 1982).  

Sabendo da representatividade do meio rural tanto para fomentar a produção de alimentos, quanto 
para a geração do desenvolvimento econômico e social, frente ao acesso aos meios de produção e técnicas 
avançadas, o trabalho busca analisar a influência da modernização rural na renda, na concentração de 
renda e no desenvolvimento do estado, adotando como unidades de análise, as microrregiões do Rio 
Grande do Sul (RS). 
 
METODOLOGIA 
 

Devido o conjunto amplo de variáveis, é necessário verificar quais são as mais importantes para 

determinação da modernização. Segundo Hoffmann e Kageyama (1985) e Lima (2011) a análise fatorial 

possibilita identificar quais variáveis sintetizam os efeitos. Para verificar a adequação da análise fatorial, 

torna-se necessário examinar a estatística KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. 

O método de extração de fatores utilizado será a Analise de Fatores Comuns (AFC). De maneira que 

se possa utilizar a maior variância total explicada pelos fatores. Os fatores utilizados foram extraídos do 

método rotacional, ou seja, os fatores não são correlacionados entre si, e podem ser conhecidos como 

fatores ortogonais. O método de rotação dos fatores utilizado foi o VARIMAX. (FÁVERO ET AL.  2009). Os 

escores fatoriais são constituídos através do Método Bartlett. 

As variáveis utilizadas para determinação da modernização rural foram escolhidas conforme literatura 

existente, como de Hoffmann e Kageyama (1985) e Freitas et. al (2007) que já realizaram trabalhos sobre o 

tema. Os dados utilizados na análise fatorial foram extraídos do Censo Agropecuário de 2006, disponível no 

sistema IBGE de recuperação automática (SIDRA/IBGE, 2016). Tratam-se de dados cross-section. As 

informações foram coletadas a partir das trinta e cinco microrregiões do estado. A variável renda foi extraída 

do Censo Agropecuário de 2006. O Índice de GINI utilizado para medir a concentração de renda é calculado 

pelo DATASUS. O índice de desenvolvimento IDESE foi extraído da FEE. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A partir das dezoito variáveis coletadas por microrregião, foram extraídos quatro fatores. Esses 
fatores são capazes de captar 82,04% da variância das variáveis. O índice de KMO analisa se há 
correlações entre as variáveis, sendo que zero não existe correlação e um existe, o valor apresentado no 
modelo incide em 0,67, que indica dados consistentes. E o teste de Barlett (p-valor: 0,000), rejeita a 
hipótese nula da matriz de correlações ser identidade, o que indica que há correlação entre as variáveis. 
(FÁVERO, 2009). 

O primeiro fator consiste no agrupamento das variáveis = Área de pastagens; = Número de 

tratores; = Valor dos bens dos estabelecimentos; = Valor dos investimentos; = Número de 

estabelecimentos agropecuários com empregados permanentes; = Número de estabelecimentos com 

depósitos e silos para guarda da produção de grãos; = Número de estabelecimentos agropecuários com 

uso de irrigação; = Número de estabelecimentos agropecuários que utilizaram aeronave na aplicação de 

agrotóxico, que pode ser chamado de “intensidade do uso de instrumentos avançados”. 
O fator 2 pode ser considerado como “intensidade da produtividade da terra”, neste fator estão 

incluídas as variáveis = Valor das despesas totais; = Valor das despesas totais realizadas com 

corretivo e adubos; = Despesas com adubos, corretivos, sementes, mudas, defensivos agrícolas, 

medicamentos para animais, sal e rações. As variáveis = Área colhida; = Área plantada nas lavouras; 

= Área plantada nas lavouras temporárias; e, = Valor dos financiamentos obtidos, representam o 

terceiro fator caracterizado como “intensidade da exploração da terra”. E o quarto fator agrupa as 

variáveis = Número de máquinas e implementos agrícolas; = Número de meios de transportes; = 

Número de estabelecimentos agropecuários com empregados temporários contratados no ano, que 
representam a “intensidade da relação capital trabalho”. 

Com relação ao desenvolvimento, a microrregião que possui o IDESE mais baixo trata-se de 
Camaquã, possui pouca modernização e um índice de concentração de renda abaixo da média. A 
microrregião mais desenvolvida é representada por Não-Me-Toque que possui um índice de concentração 
de renda acima da média e com modernização mediana. Ao mensurar a concentração de renda, a 
microrregião que possui menos concentração é a de Montenegro, apresentando índices de modernização 
medianos e o IDESE acima da média. A microrregião que obtém maior concentração de renda trata-se de 
Erechim, contando com alto nível de desenvolvimento e modernização mediana. Denota-se que há grandes 
diversidades em relação às variáveis, nem sempre há uma relação direta entre modernização agrícola, 
renda, concentração de renda e desenvolvimento.  
 
CONCLUSÕES 
 

A modernização rural torna-se um assunto relevante e complexo ao ser analisada mediante o 
desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O uso de técnicas avançadas é capaz de gerar aumento da 
produtividade, no entanto a sua propagação até os níveis de desenvolvimento da população pode gerar 
reflexos negativos. 

No entanto, algumas microrregiões podem possuir renda alta e os outros coeficientes serem bem 
distintos entre elas. Então, considera-se que existem outros fatores que influenciam na distribuição de 
renda, na própria renda e no desenvolvimento das microrregiões gaúchas. Sugere-se um estudo por 
municípios.  
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