
GERAL10 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
23 E 24 DE AGOSTO DE 2019

Agroindústrias focadas em crescer
Em Santa Cruz do 
Sul, segmento tem 
gerado renda para 
diversas famílias, que 
comercializam dentro 
e fora do Município

No empreendimento, primeiro passo é picar a carne que vem de abatedouros
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No meio rural, a agroin-
dustrialização da 
produção é uma im-

portante alternativa para a 
geração de renda e aposta de 
negócio para os agricultores. 
Em Santa Cruz do Sul não é 
diferente. O segmento ganha 
cada vez mais força, com as 
oportunidades de comercia-
lização e os incentivos. Dessa 
forma, alguns produtores se 
destacam pelo crescimento 
e pelo alcance do mercado 
nacional, a exemplo de Mau-
ro Godoy. Hoje, o Município 
contabiliza cerca de 30 agroin-
dústrias. Dentre elas, 12 man-
têm características da agricul-
tura familiar na 
sua produção. 

No alto do 
terreno, onde 
fica a fábrica de 
550 metros qua-
drados, locali-
zada em Linha 
Antão, interior 
de Santa Cruz, 
é realizada a 
produção de 
toda a linha de 
embutidos, de-
fumados e sal-
sichão. No pátio, ao olhar a 
estradinha que corre até os 
fundos, está o galpão de 88 
metros quadrados que deu 
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“
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Tive que apostar na 
automatização de 

alguns processos para 
padronizar o produto 
e buscar melhorias na 
produção. O segredo 

é nunca parar de 
investir.

MAURO GODOY
empresário

Antes da comercialização, produtos são embalados

origem ao negócio, em abril 
de 2014. Godoy se orgulha 
dos avanços que o empreen-
dimento já teve após cinco 
anos de atuação, mas não se 
esquece do início árduo. “É 
muito bom poder chegar aqui 
fora e olhar aquele galpão 
velho, lembrando de tudo “, 
diz o empresário.

Na fábrica, a carne é recebi-
da dos abatedouros semanal-
mente. Em seguida, é picada, 
pesada, moída, temperada e 
embutida. A carne que será 
comercializada junto à linha 
de defumados vai, ainda, para 
o defumador. Nesses proces-
sos, trabalham 13 funcioná-
rios, muitos deles, moradores 
do entorno e da própria loca-
lidade, o que orgulha Godoy.    

MERCADO 
EM EXPANSÃO
Godoy conta que no início 

a comercialização dos produ-
tos estava restrita ao mercado 
municipal, sendo a agroin-
dústria registrada junto ao 
Sistema de Inspeção Munici-

pal (SIM). Hoje, 
a produção se-
manal de seis 
mil quilos, além 
de ser vendida 
para mercados, 
padarias e casas 
coloniais pode 
ser comerciali-
zada em todo 
o território na-
cional, graças à 
adesão ao Sis-
tema Brasileiro 
de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal 
(Sisbi), que aconteceu em ju-
nho de 2019.  De acordo com 
a Secretaria de Agricultura 

de Santa Cruz, o Município é 
pioneiro no Estado na adesão 
do Sisbi, o que abriu portas 
para muitos produtores. 

Segundo Mauro, a partir 
da permissão para venda 
nacional, adequações tiveram 
de ser feitas na empresa, mas 
as vendas também aumen-
taram. “Tive que apostar 
na automatização de alguns 
processos para padronizar o 
produto e buscar melhorias 
na produção. O segredo é 
nunca parar de investir”, 
revela. 

DA PRODUÇÃO À
COMERCIALIZAÇÃO
As agroindústrias san-

ta-cruzenses se dedicam 
à produção de conservas 
salgadas e doces, melado, 
aipim congelado, embuti-
dos, ovos, leite, panificação, 
bem como de mel, através 
da Associação Santa-cru-
zense de Apicultores, e de 
peixes, com a Associação 
Santa-cruzense de Produto-
res de  Peixe. Além disso, se 
encaixam nesse segmento os 
frigoríficos de bovinos e de 

aves, além dos processados 
de suínos. A comercialização 
é realizada nas feiras rurais, 
para a merenda escolar, 
através da Coopersanta, 
bem como para o Programa 
de Aquisição de Alimentos 
(PAA), que visa à oferta 
de gêneros alimentícios à 
população em situação de 
insegurança alimentar. A 
oportunidade para a venda 
dos produtos também surge 
com as grandes feiras, como 
a Oktoberfest, a Expoagro, 
a Expointer e a Expodireto.

Em Vera Cruz e Vale do Sol, 
produção rural se destaca

Em Vera Cruz são 23 
agroindústrias. Entre elas: 
de melado, rapadura, em-
butidos, mel, panificados, 
massas, ovos, polpas e 
sucos. De acordo com o 
técnico agropecuário da 
Emater/RS-Ascar, Bruno 
Flores, hoje, o segmento é 
a principal renda de muitas 
famílias rurais. “Algumas 
até plantavam fumo, mas 
isso já vem diminuindo 
com a renda que vem atra-
vés da comercialização des-
sa produção”, afirma. Esse 
fator se deve, sobretudo, ao 
mercado disponível, como 
a merenda escolar, o PAA, 

feiras e mercados. Além 
disso, as feiras maiores 
também são oportunidade, 
como a Feira da Produção 
e a Expointer.

Em janeiro deste ano, o 
Município aderiu ao Siste-
ma Unificado de Sanidade 
Agroindustrial Familiar, 
Artesanal e de Pequeno 
Porte (Susaf), que possibili-
ta a venda dos produtos de 
origem animal no Estado. 
Agora, segundo Flores, as 
agroindústrias precisam se 
adequar às exigências do 
programa. “Hoje, são qua-
tro agroindústrias que es-
tão se adequando”, explica. 

Além disso, ele revela que 
algumas delas, de origem 
vegetal, têm seu mercado 
expandido já, chegando a 
comercializar junto à região 
metropolitana.

VALE DO SOL
Vale do Sol contabiliza 

11 agroindústrias, a mais 
recente delas, de conservas 
de ovos de codorna, inau-
gurada no dia 14 de agosto. 
Entre os produtos, os vale-
solenses encontram sucos, 
aipim descascado congela-
do, conservas doces e sal-
gadas, biscoito e bolachas, 
bem como processamento 
de pescados.  


