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INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, a demanda por 
produtos tradicionais e artesanais tem 
crescido.  

 

Há inúmeras regiões e produtores 
rurais brasileiros organizados e 
focados em diversificar a renda e 
ampliar seus negócios. 
 

 

O ambiente regulatório e acesso a 
mercado são os principais desafios? 

 

Como desenvolver esse setor? 



OBJETIVOS E 
METODOLOGIA 

Formulário online (30 perguntas) 

Coleta de abril a junho de 2018 

Abrangência nacional 

Produtores rurais 
 

 

 Perfil da propriedade 

 Tipo de produto/alimento 

 Características da produção e comercialização 

 Capacitação 

 Anseios e percepções 



PERFIL DA AMOSTRA 

225 respondentes 

Você é um produtor rural de alimento artesanal e/ou 

tradicional? 
 

sim; 
64% 

não; 
36% 



PERFIL DA AMOSTRA 

Dos que NÃO são produtores de alimentos 

artesanais/tradicionais: 

tem interesse em produzir 

gostaria de receber 
informações atualizadas e 

participar de eventos 
relacionados a esse assunto 

38% 

44% 



E QUANTO AOS 
PRODUTORES 

DE ALIMENTOS 
ARTESANAIS E 
TRADICIONAIS?  



 Norte; 5% 

Nordeste; 
24% 

Centro-
Oeste; 29% 

Sudeste; 
35,5% 

Sul; 6,5% 

REGIÃO QUE PRODUZ 



ALIMENTOS 
PRODUZIDOS (%) 

9,7% 

8% 

37% 

3% 

2% 

8% 

34% 

9,7% 

8% 

13% 

38% 



atender exigências das legislações quanto à comercialização do produto 56,4% 

atender exigências das legislações quanto ao processamento do produto 54,8% 

investir em instalações 54,8% 

saber quais legislações preciso cumprir 45,1% 

acessar crédito para produção 41,9% 

acessar crédito para processamento 32,2% 

obter lucro 27,4% 

ter clientela fixa (fidelização de clientes) 24,2% 

mensurar se características como sabor e aroma são padronizadas 19,3% 

estabelecer preço do produto 19,3% 

assistência técnica 19,3% 

encontrar mão de obra para trabalhar pelo período necessário 16,1% 

manter um produto padronizado 16,1% 

produzir a quantidade demandada pelo cliente 11,3% 

DIFICULDADE PARA... 



USO DE MÃO DE OBRA 

Utiliza mão de obra familiar na atividade? 

 
40% dos respondentes:  

2 pessoas  
18% 

82% 



USO DE MÃO DE OBRA 

Utiliza mão de obra contratada? 

 

53% 

47% 



Tem comprador fixo? 

 

COMERCIALIZAÇÃO   

sim; 
43% 

não; 
57% 



COMO COMERCIALIZA O PRODUTO? 

Por encomenda 

Em feira livre 

Diretamente na propriedade 

Internet  

Outro 

Supermercado 

74% 

57% 

48% 

29% 

29% 

14% 



MANTÉM A OFERTA CONSTANTE DURANTE O ANO?  

sim; 79% 

não; 21% 



COMO CALCULA O PREÇO DO PRODUTO? 

65,5% 

25,9% 

3,5% 5,2% 

custo + % de lucro base nos preços de
produtos

semelhantes
(concorrentes)

de acordo com a
procura (demanda)

Outro (especifique)



LINHA DE CRÉDITO  

Conhece e acessa linha de crédito específica? 

 

não conheço; 
63% 

sim, conheço e 
acesso; 5% 

sim, conheço, 
mas não 

acesso; 32% 



CAPACITAÇÃO 
Fez algum curso para se 

profissionalizar na atividade? 

 

 

 

sim; 
61% 

não; 
39% 



QUALIDADE DOS CURSOS 
35% 

43% 

22% 

40% 

48% 

12% 

35% 

13% 

52% 

Acima da 

expectativa 

Suficiente 

Insuficiente 

Produção 

Processamento 

Comercialização 



CONCEITO Por que considera um alimento 
artesanal e/ou tradicional? 

por ser um produto processado manualmente 77,5% 

por ser processado com pouco conservante e aditivos 59,2% 

por ser uma produção em pequeno volume 57,1% 

por ser um produto processado segundo métodos tradicionais 38,8% 

pela forma de processamento estar vinculada com o "saber" de gerações 36,8% 

por ser um produto exclusivamente da região 12,2% 

por ser consumido apenas localmente 10,2% 



PERCEPÇÃO 

  Concordo Discordo 

O consumidor paga mais por um alimento 

artesanal ou tradicional do que por um alimento 

convencional 72,9% 20,8% 

Tenho conhecimento das leis que devo 

obedecer sobre processamento e comercialização 

de produtos artesanais ou tradicionais 53,0% 28,6% 

Produzo e processo um produto seguro com 

garantia de qualidade para o meu consumidor 95,9% 2,0% 

O meu produto vale bem mais do que o 

consumidor tem pagado por ele 48,9% 26,5% 



Acredito no potencial de 

crescimento nas vendas 

Boa rentabilidade 

Principal fonte de renda da 

família 

De fácil produção 

Outro 

não tenho como produzir 

outros produtos 

PERCEPÇÃO O que o mantém na 

atividade? 

 
76% 

35% 

26% 

14% 

10% 

6% 



RECOMENDA A ATIVIDADE PARA OUTROS 
PRODUTORES OU INICIANTES? 

sim; 83% 

não; 17% 



OBRIGADA! 
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