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DESENVOLVIMENTO RURAL E AGROINDÚSTRIA FAMILIAR. Valdemar João Wesz Junior, 
James Diego Netto Roth, Iran Carlos Lovis Trentin (orient.) (Desenvolvimento Rural e Gestão 
Agroindustrial, São Luiz Gonzaga, UERGS). 

Este trabalho é resultado de pesquisa realizada pela UERGS Missões na cidade de São Luiz Gonzaga no ano de 
2003. A primeira etapa de nosso projeto consistiu em uma pesquisa em fontes primárias, sobre consumo e demanda 
dos produtos de origem animal ou vegetal consumidos em São Luiz Gonzaga, onde evidenciou-se que muitos 
produtos que podem ser produzidos aqui são oriundos de outras regiões. Para tanto, é necessário identificar os 
produtos consumidos e com isso o potencial de consumo dos mesmos. Com a implantação de agroindústrias 
familiares, pode-se qualificar e ampliar a produção de alimentos IN NATURA e/ou elaborados para consumo 
local/regional e com isso melhorara a renda e a qualidade de vida da população. Neste sentido, faz-se necessário a 
união entre comerciantes, consumidores e produtores no propósito de dar preferência aos produtos locais e, 
consequentemente, desenvolver o comércio regional. Neste sentido um exemplo disso é a vassoura de palha, que, 
segundo nossas pesquisas, são comercializadas nos estabelecimentos urbanos de São Luiz Gonzaga cerca de 623 
unidades/mês, e destas identificou-se que : 15 são produzidas em São Luiz Gonzaga, 152 na região e 456 vem de 
outras regiões. Essas são comercializadas à um preço médio de R$ 4, 82 ou R$ 3.001, 60. Assim, dessa venda anual 
R$ 26.364, 10 vão para outras partes do Estado, R$ 8.778, 00 ficam na Região Missioneira e apenas R$ 867, 20 
circulam no município. Supondo que sejam criadas 3 agroindústrias de vassoura, cada uma dessas fornecendo 203 
unidades mensais e com o custo de R$ 2, 50, o lucro de R$ 2, 32 por unidade, ou R$ 480, 24 mensais, sendo que uma 
pessoa pode fazer esse serviço, com renda anual de R$ 5.762, 88. A situação da maioria dos produtos analisados é 
singular ao exemplo dado acima: consome-se produtos de outras regiões, quando muitas vezes tem-se condições 
favoráveis de produzi-los na região. A conseqüência direta do desenvolvimento rural será percebido diretamente no 
espaço urbano, uma vez que nossa cidades possuem um perfil e uma interação de dependência com as atividades do 
campo. 
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