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• QUESTÕES DE TRIBUTAÇÃO E MERCADO  

 
• Dificuldades de vendas dos produtos? Concorrência de preços que seja leal, falta 

selo na embalagem que traga representatividade da qualidade do produto. 

Fiscalização para que todos sejam certificados 

• Competição com grandes marcas, falta valorização dos produtos das 

agroindústrias. Pacote da agricultura da familiar, juntar vários produtos da 

agricultura familiar e disponibilizar.    

• Os entraves e exigências da vigilância em relação a estruturas físicas dos 

empreendimentos acabam dificultando o processo de certificação. 

• Compras através do bloco de produtor muitos mercados não querem isso. 

Porque o comercio local não valoriza os produtos da Agricultura Familiar? 

• Foco maior na divulgação do produtos por parte dos governantes  

• Que Nicho de mercado eu posso atender? Planejamento da produção para ter  em 

várias épocas do ano.  
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• Cadastro de tudo o que é produzido para aproximar mercado devido a grande 

diversidade de produtos que são produzidos. 

•  A inspeção continua sendo um entrave para as Agroindústrias 

• Maior fiscalização, (deixar a clandestinidade de lado). Pressionar mais as entidades 

para que isso seja feito. 

• Melhorar a fiscalização muito mais em nível municipal. 

• Diferenciação dos produtos (clandestino X legalizado). Negligencia por parte dos 

municípios na fiscalização. Competição desigual devido aos produtos glandestinos. 

• Lojas especializadas com produtos da Agricultura Familiar. Central de 

comercialização 

• Prospecção de mercado. 

• A própria população as vezes não apoia essa fiscalização pois quer comprar 

produtos mais baratos. 

• A legislação é burocrática demais. 
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• Apresentação dos produtos (venda por impulso)  

• Gestão e comercialização na agroindústria  

• Padronizar a planta da Agroindústrias em todo Estado. 

• Padronizar a Fiscalização. 
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