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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a produção do Queijo Artesanal de Alagoa frente ao 

processo de Indicação Geográfica (IG). Também visa à construção de um modelo de negócio que 

possa facilitar a manutenção da IG caso seja implantada no município de Alagoa. Inicialmente o 

trabalho foi embasado a partir de um estudo bibliográfico referente a áreas da Engenharia de 

Produção como ferramentas para construção de modelos de negócios, logística, qualidade e 

sustentabilidade. Além disso, um estudo referente à agropecuária no Brasil, produções rurais de 

pequena escala e também sobre o mercado crescente de produtos artesanais, orgânicos e regionais. 

Posteriormente o processo de Indicação Geográfica no Brasil foi descrito, bem como o município 

de Alagoa e a produção do queijo artesanal dessa região. Para o melhor entendimento da região 

foram realizadas entrevistas com dois profissionais das instituições públicas, Embrapa – Unidade 

Gado de Leite e EMATER-MG que auxiliam no processo de desenvolvimento dos pequenos 

produtores do queijo artesanal de Alagoa. Depois de analisada a região frente ao processo de IG, 

percebeu-se que a ela tem potencial para a implantação, mas que ainda existem alguns impasses 

como a certificação do IMA para a comercialização do queijo. Ainda assim, é necessário que haja 

algumas adaptações caso o processo de IG seja implantado. Dessa forma, foi sugerido um modelo 

de negócio que visa à manutenção da qualidade dos produtos, padronização do tempo de maturação 

e também compartilhamento de etapas que geram redução de custos para os produtores e 

possibilidade de alcançar maior mercado de forma que cada produtor não perca sua própria 

identidade, ou marca.  

Palavras-chave: Agropecuária, Pequenos Produtores, Indicação Geográfica, Produção Artesanal, 

Alagoa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT  

This work aims to analyze the production of the Alagoa Handcrafted Cheese in front of the 

Geographical Indication (GI) process. It also aims to build a business model that can facilitate the 

maintenance of GI if it is implemented in the city of Alagoa. Initially, the work was based on 

bibliographic references from the area of Industrial Engineering, mentioning tools that are used 

for business models buildings, logistics, quality and sustainability analysis. In addition, the 

referring work brings a study over the agriculture sector in Brazil, the small rural production and 

also on the growing market for the artisanal, the organic and the regional products. In sequence, 

the works describes the process of Geographical Indication in Brazil, mentioning the region around 

the city of Alagoa and the production of their own artisanal cheese. During the research, interviews 

were conducted with two professionals from two public institutions, Embrapa Gado de Leite and 

EMATER-MG. Those institutions assist in the region of Alagoa by developing the small producers 

of artisanal cheese with the improvement of their production process. After building an analyses 

over that specific region and in comparison with the GI process, it was perceived that the region 

has potential to acquire that certification. However, there are still some impasses such as the IMA 

certification for the commercialization of cheese, which makes that some adaptations are needed 

so that the GI process could be implemented. In this sense, a business model was suggested that 

aims to maintain the quality of products, standardize maturation time and also share stages that 

generate cost reduction for producers, also helping them with the possibility of reaching a bigger 

market so that each producer does not lose his own identity, or brand. 

Keywords: Agriculture, Small Producers, Geographical Indication, Artisan Production, Alagoa 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta conteúdos teóricos de Engenharia de 

Produção relacionados ao desenvolvimento de modelo de negócios, cadeia de suprimentos, 

qualidade e sustentabilidade. Destacam-se dados históricos sobre a agropecuária, principalmente 

no Brasil, e a importância das pequenas produções para o mercado brasileiro, responsáveis pelo 

abastecimento interno. Faz exposições, também, de como o fortalecimento da relação entre 

empresas e seus fornecedores pode proporcionar ganhos para ambos.   

Dentro da análise da pequena produção, o estudo traz a descrição do processo de 

Indicação Geográfica (IG) e sua aplicação na produção do Queijo Artesanal de Alagoa realizada 

no município da cidade mineira Alagoa, destacando a importância da relação entre esse produto e 

o desenvolvimento da região. 

A agricultura familiar é responsável por 70% de toda a produção alimentar no Brasil, 

sendo essa uma participação muito significativa, relacionada principalmente à segurança alimentar 

e ao desenvolvimento sustentável, no que tange ao abastecimento, considerando que a produção 

de grandes complexos industriais, geralmente, é destinada à exportação (SILVA, et al 2016). 

Segundo Schneider (2016), o desenvolvimento de pequenas propriedades produtoras é 

responsável pelo aumento da disponibilidade de alimento, devido a melhorias de processo, o que, 

consequentemente, acarreta a melhoria do produto. Para a promoção desse desenvolvimento 

algumas políticas já foram realizadas como, por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (PRONAF). 

No entanto, pequenos agricultores estão buscando outras maneiras que possam auxiliar 

no desenvolvimento de sua produção e, também, que favoreçam sua permanência no campo, como, 

por exemplo, por meio de inovações de modelos de negócios, desenvolvimento através de 

organizações coletivas e fortalecimento de parcerias (SILVA, et al 2016). 

Dentre as oportunidades procuradas pelo pequeno produtor, a formação de parceria 

acontece quando duas organizações com o mesmo interesse buscam em conjunto por seus 

objetivos. Essa relação pode acontecer entre empresas de mesmo setor ou por empresas que se 
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complementam. A formação de parceria pode gerar redução de custos, maior acesso à tecnologia 

e melhoria de processos e produtos (SCHNEIDER, 2016). 

Com este viés, o presente trabalho evidencia a importância da agricultura familiar no 

abastecimento do mercado alimentício, apresentando os meios pelos quais ela pode proporcionar 

a permanência do pequeno agricultor no campo. A análise demonstra como o selo de Indicação 

Geográfica - IG auxilia no desenvolvimento e na valorização de produtos artesanais, 

proporcionando possíveis melhorias na qualidade de vida do cidadão e, consequentemente, da 

região onde está inserido. O estudo destaca ainda, como o fortalecimento da relação entre pequenos 

produtores e empresas (clientes) pode auxiliar na melhoria das produções, de forma a acarretar a 

diminuição de custos e o alcance em escala de mercado, sem que a produção perca a qualidade 

artesanal.  

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Através da vivência experimentada em uma cidade de economia predominantemente 

rural, foi possível identificar as dificuldades enfrentadas por pequenos produtores rurais. Além do 

sustento familiar, a produção muitas vezes é a principal fonte de renda da mesma. As produções 

são realizadas em pequena escala e, na maioria dos casos, resulta em alimentos considerados de 

boa qualidade, devido ao baixo uso de componentes químicos. Muitos produtos carregam consigo 

valores tradicionais e, consequentemente, uma identidade local, sendo um diferencial no processo 

de comercialização. 

Entretanto, através da experiência e observação da pesquisadora foram notados alguns 

fatores podem dificultar o desenvolvimento dessas pequenas produções como, por exemplo, o alto 

custo da produção de pequena escala, dentre muitos, o transporte e a mão de obra. E também, a 

dificuldade de inserção de produtos no mercado consumidor, devido à concorrência com grandes 

complexos agrícolas e industriais que, muitas vezes, dominam o mercado. Neste contexto, 

compreende-se que se faz necessário haver maior disponibilidade de informação e apoio para a 

melhoria dos processos dessas produções de pequena escala. Tanto processos ligados diretamente 

à produção (por exemplo, o aumento da produtividade, do tempo de aproveitamento do solo e da 

qualidade dos produtos), quanto aos processos de gestão do negócio (controle financeiro, 
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planejamento de produção, direcionamento estratégico) são considerados como os possíveis 

responsáveis pelo sucesso da produção e, consequentemente, do aumento de lucro. 

 Um dos estudos de casos apresentados no curso de Engenharia de Produção da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, referente às empresas que obtiveram sucesso e que se 

comprometeram com o desenvolvimento de fornecedores de produtos rurais, despertou esta autora 

de forma que pudesse identificar a construção de um possível modelo de negócios, dentro do 

processo de Indicação Geográfica. Assim, a partir deste suporte acadêmico, correlacionado com 

sua vivência, originou-se o trabalho em tela. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

 

Para a realização deste trabalho, inicialmente foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica 

baseada nos conceitos de Engenharia de Produção, com foco nos temas: desenvolvimento de 

modelos de negócio, cadeia de suprimentos, qualidade e sustentabilidade. Decorrente deste estudo, 

analisou-se a agropecuária com foco no Brasil, principalmente no que se refere à produção em 

menor escala, ressaltando a importância da valorização e do desenvolvimento de produções 

familiares. 

O processo de implantação da IG no Brasil foi descrito a partir de pesquisas bibliográficas 

e documentais existentes até julho de 2018. A análise da viabilidade da IG para o Queijo Artesanal 

de Alagoa por meio de entrevistas realizadas em agosto deste mesmo ano com duas pesquisadoras 

da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Unidade Gado de Leite (EMBRAPA) sediada 

em Juiz de Fora, e de um funcionário da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado de Minas Gerais (EMATER-MG). Também, utilizou-se nesta pesquisa ferramentas de 

inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento de um modelo de negócio, visando auxiliar 

no período pós IG, na possibilidade de implantação desse processo em Alagoa, município mineiro. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

O objetivo geral do trabalho consiste em descrever as etapas detalhadamente do processo 

de Indicação Geográfica (IG) e a viabilidade de sua implantação na produção do Queijo Artesanal 
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de Alagoa, visando o desenvolvimento sustentável de pequenos produtores e, consequentemente, 

da região em que estão inseridos.    

Objetivos Específicos: 

Neste contexto, serão pesquisados os temas que darão suporte ao estudo em tela: 

- Compreender a importância histórica das pequenas produções agropecuárias para o 

mercado brasileiro e a valorização do pequeno produtor do campo, correlacionado ao 

fortalecimento da relação entre empresas e seus fornecedores, na possibilidade de melhorias na 

qualidade de vida e ganhos para ambos. 

- Identificar, por meio da descrição do processo de Indicação Geográfica (IG), a 

viabilidade da aplicação na produção do Queijo Artesanal de Alagoa, avaliando as adaptações 

necessárias para a manutenção de uma produção sustentável, no período pós implantação do selo 

de IG, no município mineiro de Alagoa. 

- Propor a construção de um modelo de negócios, que visa ao desenvolvimento 

sustentável dos pequenos produtores do Queijo Artesanal de Alagoa, na possibilidade da expansão 

da produção, tendo como opção a redução de custos para o alcance de novos mercados e, por 

conseguinte, a obtenção de maiores lucros.  

Permeando estes objetivos, o presente trabalho evidencia a importância da agricultura 

familiar no abastecimento do mercado alimentício, apresentando os meios pelos quais ela pode 

proporcionar a permanência do pequeno agricultor no campo e a valorização de produtos 

artesanais. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

O presente trabalho tem o propósito de construir um referencial teórico, sob o foco da 

pesquisa bibliográfica e documental, por meio de uma metodologia com abordagem qualitativa, 

em decorrência da totalidade dos fenômenos apurados, a partir do levantamento de dados já 

existentes, enfatizando a importância da interpretação das evidências. A pesquisadora procurou 

analisar e avaliar os fatos dentro do contexto, de maneira flexível, em busca de respostas 

significativas. 
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Pode-se destacar que a metodologia desta pesquisa foi classificada de acordo com os 

preceitos de Miguel (2010), que visualiza a investigação de forma interativa, correlacionando 

teoria e prática. 

Portanto, o presente estudo é considerado de natureza aplicada, devido à busca pela 

geração de conhecimento, para que seja possível embasar uma aplicação prática prevista. 

De acordo com os objetivos propostos neste trabalho, a pesquisa pode ser classificada 

como exploratória, em virtude da intenção de proporcionar maior conhecimento sobre o assunto, 

contribuindo com novas hipóteses, através de levantamento bibliográfico, documental, além das 

entrevistas com as pessoas ligadas ao tema aqui proposto. 

Nesta investigação qualitativa, buscou-se descrever o processo de Indicação Geográfica 

(IG) e a sua viabilidade de forma contextual, entrelaçados pelos fatores econômicos, políticos e 

sociais, no intuito de verificar à aplicação na produção do Queijo Artesanal de Alagoa, no 

município mineiro de Alagoa. Fez-se necessário a observação da realidade, suas especificidades 

locais, buscando na coleta de informações um melhor esclarecimento dos fatos, numa visão global. 

Alude que a ideia da análise deste produto em especial, teve sua origem por meio de um contato 

com Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Gado de Leite (EMBRAPA), situada em Juiz 

de Fora/MG, visto haver possibilidades de implantação do projeto na mesma. Neste contexto, 

decidiu-se pela análise da região mineira de Alagoa, município de Minas Gerais, frente ao processo 

de IG. Para a definição do local exato para a implementação do estudo, fez-se necessário uma 

pesquisa literária, onde foram coletadas informações através de revistas, jornais e sites dos 

produtores na Internet. Também, ocorreram entrevistas abertas, de aproximadamente sessenta 

minutos, com pessoas interligadas ao tema, como por exemplo, pesquisadoras da Embrapa Gado 

de Leite, atuante em um projeto voltado às características do queijo dessa região e, também, 

contatos com um Técnico da EMATER-MG, que atua no município de Alagoa, local alvo da 

pesquisa. Dessa forma, visualizou-se possíveis adaptações consideradas fundamentais para a 

manutenção de uma produção sustentável, no período pós implantação do selo de IG. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O primeiro capítulo inicia-se com a introdução do tema a ser pesquisado, abordando a 

justificativa, o escopo, os objetivos e a metodologia utilizada no estudo.  
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O segundo capítulo apresenta as ferramentas que auxiliaram na construção de Modelos 

de Negócios com foco no relacionamento com fornecedores e o agronegócio. Descreve-se sobre o 

setor agropecuário por meio de uma análise histórica, evidenciando suas tendências no mercado. 

Procedem-se abordagens relacionadas às pequenas produções rurais, aos desafios que este 

mercado enfrenta e ao diferencial que pode oferecer, destacando os principais produtos e suas 

caracterizações, com ênfase nos artesanais/locais e orgânicos. 

Ainda no segundo capítulo, discorre-se sobre os conceitos fundamentais direcionados ao 

desenvolvimento de fornecedores e o relacionamento satisfatórios dos mesmos e empresas 

(clientes), com realce à logística na cadeia de suprimentos e o padrão de qualidade pelos quais os 

produtos estão sujeitos. Por fim, transcorre-se a análise do tema sustentabilidade dentro da 

agricultura e comercialização de alimentos.  

O terceiro capítulo traz à tona o conceito de Indicação Geográfica e o processo de 

implantação do mesmo, integrada à apresentação do Queijo Artesanal de Alagoa.  

A discussão de resultados da pesquisa em questão é feita no quarto capítulo em que foi 

realizada uma análise comparativa entre os requisitos necessários para a solicitação de IG e como 

o produto Queijo Artesanal de Alagoa poderia atender aos quesitos propostos. A partir da 

construção da Matriz SWOT das formas de comercialização do queijo, foi elaborado um Modelo 

de Negócios, utilizando-se como base o Modelo de Canvas e as cinco forças de Porter, que visam 

auxiliar um desenvolvimento sustentável da produção do citado queijo artesanal.  

Por fim, o capítulo cinco reporta-se aos estudos iniciais do trabalho, ressaltando os 

principais pontos de interesse da pesquisa em questão, procedendo uma apreciação geral do que 

foi possível realizar e uma análise dos resultados obtidos em relação ao objetivo proposto.  
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2. ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E AGROPECUÁRIA 

Pode-se observar que cada vez mais o consumidor procura por alimentos mais saborosos 

e saudáveis. Dessa forma, percebe-se maior crescimento do mercado de produtos artesanais e 

orgânicos, sendo que são produzidos, em sua maioria, por produtores rurais (BARBOSA, 2012).  

No entanto, um fato importante é o maior custo para a produção desses alimentos e a 

baixa produtividade nas terras de pequenos agricultores. Verifica-se que é um mercado de 

oportunidades que ainda precisa passar por melhorias para seu próprio desenvolvimento (ZUIN; 

ZUIN 2008).  

Em relação a esta realidade, Gassmann e Teece (2014; 2010) apontam que o 

desenvolvimento de um modelo de negócio pode surgir a partir da identificação de oportunidades. 

A construção do mesmo exige conhecimento sobre o setor em que se quer atuar e, além disso, é 

necessária uma análise sobre a área de atuação e processos, que viabilizarão o negócio. Deve-se 

assinalar quais serão as estruturas do negócio em relação a clientes, à localização, ao levantamento 

de custos, à qualidade de produtos e/ou serviços, à logística de distribuição e, também, ao 

relacionamento com fornecedores.  Este último item, de acordo com Abbad (2008), é considerado 

um ponto de crucial importância, capaz de gerar satisfação econômica de ambas as partes, através 

da melhoria constante de resultados. 

2.1 INOVAÇÃO 

 

A inovação pode ser entendida como atividades de base científica, tecnológica, 

financeira, comercial ou organizacional, capazes de levar a inserção de novos produtos ou 

processos no mercado ou aprimoramento tecnológico dos mesmos (OCDE, 2007). 

Os estudos demonstraram que a inovação pode ser caracterizada como incremental ou 

radical. As inovações incrementais acontecem de forma contínua, ou seja, melhorias e adaptações 

de produto ou serviço. Elas não modificam rapidamente um conteúdo que possui base tecnológica. 

Já a inovação radical é classificada como aquela capaz de modificar técnicas e/ou tecnologias, sem 

haver mudança contínua, como acontece com as inovações incrementais, e sem que haja uma 

adaptação gradual (ZAWISLAK,1995).  
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Para Christensen e Raynor (2003), a inovação pode ser vista em três pontos distintos. Um 

deles é o potencial de mercado, em que se busca responder a perguntas referentes ao nível de 

exigência do consumidor e se estes consumidores já existem. Um outro ponto é a segmentação, 

que visa a analisar se este segmento pretendido é sazonal (consumo por ocasião, moda) ou estáveis 

(idade, localidade, poder de aquisição). E, por último, a penetração do mercado, que se refere ao 

poder de mercado já existente ou que se visa criar. 

2.2 CONSTRUÇÃO DE MODELO DE NEGÓCIOS E FERRAMENTAS DE APOIO 

 

Pode-se compreender que o modelo de negócios é uma forma de desenhar as 

características de um novo ou reformulado negócio, visualmente amplo de conceitos fundamentais 

para a estruturação do mesmo. Este modelo deve ser capaz de possibilitar a identificação de 

problemas e oportunidades, acelerando a busca por soluções e ampliando sua capacidade 

competitiva no mercado, através de análises dos elementos presentes no modelo construído 

(GASSMANN et al., 2014; TEECE, 2010).  

Verifica-se que uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do modelo de negócios 

é a análise das cinco forças de Porter, que considera o posicionamento competitivo das empresas, 

relacionando-as a seu ambiente externo (MONTGOMERY, 1998). 

Segundo Porter (2008) essas forças podem ser definidas da seguinte forma:  

i. Ameaça de novos entrantes: esta força pode colocar forte pressão sobre os preços, 

custos e nível de investimentos necessários das empresas que já estão no mercado. 

Devem aumentar seus investimentos ou reduzir seus preços, criando barreiras a 

essas novas entradas, o que limita seus lucros para que possa manter sua 

competitividade. As barreiras podem ser construídas, por exemplo, através de uma 

economia de escala, privilégios de acesso a canais de distribuição, políticas 

governamentais, entre outros; 

ii. Poder de negociação dos fornecedores: o poder de negociação dos fornecedores 

torna-se alto quando para a empresa é muito custoso trocar de fornecedor ou 

quando não há nenhum outro que possa atender sua demanda. Dessa forma, os 

fornecedores estão sujeitos a uma cobrança de preço maior, limitação da qualidade 

de seus serviços e deslocamento de custos para a empresa cliente; 
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iii. Poder de negociação dos compradores: quando o cliente consegue adquirir 

serviços e produtos por menor preço. Além de exigirem menor preço de compra, 

podem exigir melhor qualidade. O comprador tem poder de negociação quando o 

volume de compra é muito alto e os produtos são padronizados e não são 

diferenciados, o que facilita a mudança da compra para outros fornecedores; 

iv. Ameaça de produtos substitutos: surge quando um produto tem funções similares 

ao produto da empresa. Esta ameaça é maior tanto quanto melhor o custo-

benefício do outro produto e quanto menor for o custo do comprador procurar por 

este produto substituto; 

v. Rivalidade entre concorrente: a concorrência em alta intensidade prejudica o 

desenvolvimento da empresa e é maior quanto maior for o número de concorrentes 

de mesmo poder. Quando as barreiras são altas e a empresa é comprometida, ela 

possui alta capacidade de liderar o mercado. 

A apresentação da Figura 1, a seguir, ilustra esta análise:  

 

 

 

 

Figura 1: Forças de Porter 

Fonte: Porter (1986) 

De acordo com Porter (1986), embora muitos fatores possam afetar a lucratividade da 

indústria a curto prazo, o que define sua lucratividade a longo prazo é a ação de forças externas às 

empresas, chamadas de Forças Competitivas. A compreensão dessas forças e as suas causas 
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revelam as raízes da lucratividade de uma indústria, proporcionando um quadro para antecipar e 

influenciar a concorrência (e a lucratividade) ao longo do tempo (PORTER, 2008). 

Pode-se observar que a Matriz SWOT é uma ferramenta estratégica que favorece a uma 

análise interna e externa na identificação de ameaças, oportunidade, pontos fracos e fortes, com o 

intuito da construção estratégica do negócio em si (OLIVEIRA, 2005).  

Para Maceron Filho (2014), segundo Bjorn (2008), a análise da Matriz SWOT aborda de 

forma integrada suas variáveis ambientais internas e externas para o desenvolvimento de 

estratégias empresariais, bem como na tomada de decisões, propostas de negócios, posicionamento 

e direcionamento da empresa, frente a dinâmica do mercado, através do confronto entre as forças 

internas de uma empresa e seus pontos fracos, além de confrontar oportunidades externas a 

possíveis riscos.  Dessa maneira, a construção da Matriz SWOT é realizada a partir do ambiente 

interno: pontos internos fortes (Strenghts) e pontos fracos (Weaknesses). E do ambiente externo:  

oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats). 

Maceron Filho (2014) define estes quatro fatores da seguinte forma: 

i. Os pontos fortes são características positivas da empresa relacionadas ao seu 

crescimento e desenvolvimento ao longo do tempo, tais como: qualidade e 

unicidade do serviço/produto oferecido no mercado, facilidade em superar 

concorrentes, distribuição, marketing, fontes de dados e conhecimento, 

capacidade de inovar, gestão, valores, cultura, informação e outros; 

ii. Os pontos fracos são as características que desfavorecem a empresa, frente a seus 

concorrentes, pontos que freiam o desenvolvimento da empresa, como por 

exemplo: falta de capacidade financeira, falhas de administração, dependência de 

capital externo, reputação negativa, entre outros; 

iii. As oportunidades são aspectos externos que a empresa pode desenvolver, 

possibilitando o seu crescimento e aumentando sua capacidade, através de novos 

mercados a explorar, avanços em tecnologias, novas parcerias e outros. 

iv. As ameaças são aspectos que a empresa não pode atuar diretamente, pois não estão 

sob o seu controle. Eles podem interferir, negativamente, em diversas áreas em 

que a empresa atua, como por exemplo: mudanças políticas que interferem no 

ambiente econômico, clima, alterações em leis, surgimento de novas parcerias 

entre concorrentes, mudança das preferências no mercado, entre outros. 
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A Figura 2 auxilia na forma de representação desses fatores:  

 

 

 

Figura 2: Matriz SWOT 

Fonte: Maceron Filho, 2014 

 

Constata-se que, ao cruzar as informações levantadas pela Matriz, é possível definir 

estratégias de acordo com uma visão mais ampla do mercado em que os pontos fortes possam 

favorecer o aproveitamento de novas oportunidades no mercado, levando em consideração que a 

empresa deve estar atenta quanto aos seus pontos fracos, para que possa se proteger quanto às 

ameaças do mercado em que atua (MACERON FILHO, 2014). 

O Business Model Canvas é outra ferramenta que auxilia na estruturação de um modelo de 

negócios. Sua construção pode ser feita de acordo com a Figura 3 e correlacionada à Tabela 1, que 

representa as nove dimensões do Business Model Canvas, ambas demonstradas a seguir:             
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Figura 3: Modelo de Canvas 

Fonte: Osterwalder e Pigneur, 2010 

 

Tabela 1: Nove Dimensões do Business Model Canvas 

 

Fonte:  Bonazzi e Zilber, 2014 

 

Verifica-se que a estrutura do Business Model Canvas é formada por pequenos blocos de 

elementos fundamentais, que de forma indireta ou direta se interligam. Preenchidos nessa ordem, 
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os elementos são: segmento de clientes, proposta de valor, canais, relacionamento com clientes, 

fontes de receita, recursos principais, atividades-chave, parcerias principais e estrutura de custos. 

Essa ferramenta permite organizar de forma estruturada os processos necessários para o 

atendimento da demanda e do lucro do negócio e facilita uma avaliação dos fatores distintos que 

o modelo de negócio engloba (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2010). 

2.3 RELACIONAMENTO COM FORNECEDORE 

 

Para Mendes (2012), conforme o Business Model Canvas, a formação de parcerias se dá 

quando duas organizações, que compartilham dos mesmos interesses, trabalham em conjunto em 

busca de seus objetivos, por tempo determinado ou não. Essa aliança estratégica pode ser realizada 

entre empresas de serviços que se complementam e, também, empresas do mesmo setor 

(concorrentes) que compartilham voluntariamente de ativos da organização e/ou tecnologias. 

Ambas buscam por redução de custos, maior acessibilidade à tecnologia, fortalecendo-se quanto 

aos novos entrantes, acelerando suas operações e o desenvolvimento, ou aprimoramento de seus 

produtos e/ou serviços. 

Stern e Reve (1980, apud COSTA; FERNADEZ, 2014) explicam que existem dois fatores 

que interferem na relação de troca, como no relacionamento com fornecedores, sendo estes o 

Conflito e a Cooperação, podendo ou não coexistirem. Para Stern e Gorman (1969), o conflito 

acontece se uma das partes entra em desacordo com o oponente, tentando impedi-lo ou dificultando 

seu desempenho para alcançar suas ambições. As consequências do conflito podem gerar um 

aumento do canal, pois as partes entram em acordo de cooperação, ou diminuição de desempenho, 

por não chegarem a um consenso.  

Constata-se que a cooperação pode ser entendida como o trabalho em conjunto de partes 

em busca de objetivos em comum. As partes podem distinguir-se quanto a fatores econômicos e 

sociais, mas se assemelham em relação a fatores como comprometimento, interdependência e 

confiança. Assim a cooperação é fator fundamental na satisfação das partes (STERN; REVE, 1980, 

COSTA; FERNANDEZ, 2014). 

Axelrod (1984) mencionado por Souza e Vasconcellos (2010) conceitua a cooperação 

como sendo a resultante de um sistema capitalista de interesses em comum, que busca seu próprio 

objetivo, acreditando que estes serão possivelmente alcançados, quando há esforços 



28 
 

 

compartilhados. Um exemplo pode ser dado pelo dilema entre os prisioneiros, que devem optar 

por uma atitude individualista ou coletiva. Resumidamente, dois prisioneiros devem escolher 

assumir seu erro ou se calar. Caso apenas um assuma, este será condenado por dez anos e o outro 

ficará livre. Por outro lado, se ambos decidem assumir, cada um cumprirá uma pena de cinco anos. 

E por último, caso os dois se silenciem, ambos cumprirão uma pena de um ano. Assim, como 

ambos estão sujeitos à decisão do outro percebe-se que o consenso pelo coletivo pode gerar 

melhores resultados, ou resultados equilibrados para ambos.  

A cooperação deve alinhar interesses das partes envolvidas e este deve ser construído em 

nível micro e interorganizacional, pois esta relação se dá através da coordenação de atividades de 

vários agentes econômicos frágeis ou não (AMATO NETO, 2000).   

Astley e Van de Ven (2005) defendem que as redes sociais de cooperação podem 

acontecer também, devido a contextos sociais, e que estas possuem como base conexão e 

reciprocidade. Para estes autores, o objetivo dessas redes é unir organizações que desfrutem do 

mesmo objetivo e que busquem alcançar maiores níveis de produtividade, de forma que se tornem 

mais competitivos, frente a um cenário de mercado tão instável. Nesta conjuntura, essa relação 

pode ser entendida como parceria.  

 Anderson e Narus (1990) definem satisfação como sendo um estado de emoção, que pode 

ser resultante de um bom relacionamento de uma empresa e seu parceiro. Para Costa e Fernandez 

(2014), neste contexto, ela pode ser dividida em satisfação econômica e satisfação social, sendo 

que elas não necessariamente se complementam. Ainda, é possível que o alcance de uma interfira 

no alcance da outra. A satisfação econômica é avaliada a partir dos resultados positivos que uma 

empresa pode obter de seu parceiro como: receitas, eficiência, produtividade, descontos, ou seja, 

resultados propriamente financeiros. 

 Por outro lado, a satisfação social é avaliada a partir do bom relacionamento de uma 

empresa para com seu parceiro (GEYSKENS; STEENKAMP, 2000).   No entanto, o resultado de 

uma satisfação pode melhorar ou piorar o resultado da outra, como por exemplo, quando a 

satisfação econômica é baixa e a satisfação social é alta. Esta última pode desencorajar confrontos 

ou quebras de parcerias, ou vice e versa. Dessa forma, mesmo havendo uma satisfação econômica 

alta, a satisfação social baixa pode levar a um conflito da mesma forma (GEYSKENS; 

STEENKAMP, 2000). 
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Outras variáveis importantes para o relacionamento entre os fornecedores, segundo Costa 

e Fernandez (2014) são a confiança e a reputação. Percebe-se que, caso uma das partes tenha 

passado por alguma situação, em que sua reputação tenha sido caracterizada como duvidosa, há 

grandes chances de quebra de contratos e relações, bem como de confiança, sendo uma variável 

diretamente proporcional ao sucesso de ambas as partes interessadas.  

Contudo, é a satisfação econômica e/ou social que podem melhorar o relacionamento das 

partes, através de maior confiança e motivação, mantendo-se uma boa relação com o objetivo e, 

juntas, produzindo bons resultados para ambas (ABBAD, 2008). 

2.4 AGROPECUÁRIA 

2.4.1 Agropecuária no Mundo 

 

Nos últimos anos, o grande poder de participação internacional do Brasil na agropecuária 

foi resultado, principalmente, do desenvolvimento e do investimento cada vez maior em 

tecnologias, bem como da extensão de terras agricultáveis dentro do território brasileiro (FILHO; 

FISHLOW, 2017). Dados estatísticos de 2010, apresentados pela Food and Agriculture 

Organization - Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 

mostram que o território brasileiro corresponde a 6,5% do território mundial e equivale a 850 

milhões de hectares, sendo que 67,5% dele são terras agricultáveis e que apenas 10% dessas terras 

estão em uso, o que corresponde a uma parcela de 19% das terras agricultáveis no mundo.   

Segundo Filho e Fishlow (2017) o Brasil atende a mais de 180 países através do 

agronegócio, sendo a Europa, China, Estados Unidos, Japão, Rússia e Arábia Saudita grandes 

parceiros. Para estes autores, de acordo com os dados do Centro de Estudos Avançados em 

Economia Aplicada (CEPEA, 2015), o comércio internacional de atividade agrícolas apresentou 

um saldo em 2013 de US$ de 82,9 bilhões, representando taxa de crescimento anual de 8,8% desde 

1989 em que o saldo foi de US$ 11 bilhões. Dados mais recentes de 2017, apresentados pela 

Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP,) mostram que em outubro daquele ano, o saldo da 

Balança Comercial do Agronegócio apresentou US$ 6,9 bilhões de superávit e que US$ 8,0 bilhões 

representam as exportações, configurando um resultado de 39,9% maior que outubro de 2016. 

A Food and Agriculture Organization (FAO), compreendida como uma agência da 

Organização das Nações Unidas, relacionada a alimentação e agricultura, que visa ao combate à 
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fome e a segurança alimentar mundial, apresentou dados em 2015, prevendo que em decorrência 

do crescimento demográfico, a população mundial será aproximadamente de 9,6 bilhões de 

pessoas em 2050, considerando um crescimento de cerca de 26,5% em relação ao ano de 2017, de 

acordo com os Institut National D’études Demographiques (INED).  A agência anunciou, também, 

que em 2050 será necessário aumentar a produção de alimentos em mais de 60%, devido ao 

crescimento populacional esperado (MACEDO; NISHIZAKI JÚNIOR, 2016).   

Macedo e Nishizaki Júnior (2016) elucidam que o mundo enfrentará muitos desafios em 

relação ao aumento gradativo da produção de alimentos e será papel de cada nação se planejar, a 

longo prazo, de forma que seja possível suprir a demanda por alimentos das próximas gerações. 

Caso contrário, o número de pessoas em estado de subnutrição pode crescer ainda mais. Em 2015, 

a Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou que 795 milhões de pessoas estavam em 

estado de desnutrição em todo o mundo. Nota-se que a produção alimentar já não vem sendo o 

suficiente para alimentar a população mundial. O Brasil, mesmo estando entre os maiores 

produtores de alimentos, apresentou, segundo a ONU, um número de 3,4 milhões de pessoas em 

condições de subnutrição em 2014. Ou seja, mesmo havendo capacidade, grande parte do que é 

produzido no país não é destinada ao atendimento da demanda local. 

Até a década de 1980, o Brasil era um grande importador de alimentos, mesmo com um 

extensivo e produtivo território. A história de exploração do setor primário tornou-se marcante. 

Entretanto, os avanços tecnológicos através do auxílio intensivo da ciência foram responsáveis 

pelo aumento significativo da produção no país, o que o transformou num dos maiores 

exportadores desse setor.  Porém, não alcançou e desenvolveu todas as regiões na mesma 

proporção, aumentando assim a desigualdade nas cadeias de produção (MASSUQUETTI; 

SOUZA; BEROLDT, 2009). 

Para Massuquetti, Souza e Beroldt (2009), mencionados por Serra (1983), o avanço 

tecnológico foi significativo para os principais produtos que eram exportados na época (café, 

algodão, cana-de-açúcar, soja, laranja, batata e trigo). A maior parte dos subsídios concedidos pelo 

governo foram destinados a estes produtos e o crédito rural foi voltado, principalmente, para estas 

culturas e aos grandes proprietários de terra.  

Dessa forma, a produção da agricultura familiar enfrentou dificuldades de acompanhar a 

velocidade dos avanços tecnológicos. A produção diversificada sujeita a mudanças climáticas e a 

fatores regionais contribuiu ainda mais para a desigualdade produtiva, o que tornava inviável a 
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participação dos pequenos produtores, frente a um mercado competitivo (FILHO; FISHLOW, 

2017). 

2.4.2 Pequena Produção Rural 

 

Para Lipton (2006), a agricultura familiar enfrenta dificuldades para se manter no 

mercado competitivo, devido a grandes empresas agrícolas que possuem alta produtividade e 

capacidade de escoamento.  

Segundo Coelho (2001), políticas agrícolas são importantes para o desenvolvimento da 

agricultura familiar, pois podem possibilitar a produção das mesmas de forma sustentável. 

Todavia, existem outros meios capazes de auxiliar na manutenção do padrão de vida dos 

agricultores e favorecer a sua estabilidade no campo. Agricultores têm buscado por inovação de 

modelos de negócios e, também, por desenvolvimento local através de organizações coletivas 

(SILVA, 2016). 

Para Schneider (2016), em certas regiões do mundo, a agricultura familiar pode fornecer 

mão de obra para outros serviços e também para imigração. Em outras, muitas famílias 

permanecem na terra como forma de proteção contra crises. A agricultura pode colaborar 

economicamente no desenvolvimento de localidades, devido à sua grande diversificação e à 

agregação de maior valor aos seus produtos. Além disso, pode estar associada à preservação de 

valores ligados a cultura como língua e gastronomia, fato este que cria oportunidades de mercado, 

como valorização da gastronomia da região, turismo, eventos e festas tradicionais.  

A agricultura familiar relaciona-se, também, à segurança alimentar, em decorrência da 

sua contribuição para o abastecimento do mercado interno como feiras, mercados da região e 

instituições públicas (por exemplo: escolas), por meio de programas de incentivo e consumo da 

própria família produtora (D’ORICO et al., 2014).  

Dados mostram que, no Brasil, 84% de empreendimentos na área agrícola é formada por 

agricultura familiar, ocupando 24,3% do território, e sua produção alimentar representa 70% no 

país (BARBOSA, 2012). Essa análise pode ser explicada em virtude da produção agrícola de 

grandes empresas ser destinada à exportação e, também, pelo custo elevado de produção para 

abastecimento interno e seu pequeno valor agregado. Dessa forma, a agricultura familiar, 

geralmente, se destina a produção local (SILVA, 2016). 
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O abastecimento do mercado doméstico e local é visto como a melhor opção dos pequenos 

produtores, mesmo podendo produzir para o mercado externo (como acontece em alguns países 

andinos com produtos como café, e no sul do Brasil com a soja e frango). Além de menores 

distâncias e pequenas quantidades, a agricultura familiar pode ser um apoio à melhoria da condição 

de vida da comunidade e consequente diminuição da pobreza nessas áreas rurais, considerando 

que os produtores fornecem, na maioria das vezes, um alimento de melhor qualidade a um preço 

acessível, movimentando o comércio local e possibilitando o desenvolvimento da região 

(SCHNEIDER, 2016). 

Para Schneider (2016), o desenvolvimento da agricultura familiar acarreta o aumento da 

disponibilidade de alimentos, devido a melhoria dos processos e dos atributos alimentícios. A 

melhoria da qualidade dos alimentos consumidos pode estar ligada diretamente à melhoria dos 

hábitos alimentares e, consequentemente, da saúde e do meio ambiente. No entanto, o 

desenvolvimento da produção rural deve ser realizado de forma cada vez mais sustentável, 

principalmente pela redução de agentes químicos no solo, permitindo às próximas gerações 

usufruir de solos ainda produtivos. 

As mudanças para melhores técnicas, capazes de aumentar a produtividade do solo, e a 

busca por maior embasamento técnico para a administração da produção, podem ser um meio de 

tornar este setor cada vez mais competitivo no mercado, devido a produtos de maior qualidade e 

mais saudáveis. Ainda, possibilita a abertura de novos mercados, como de produtos de maior valor 

agregado como orgânicos, produtos artesanais e/ou tradicionais que carregam valores culturais da 

região. E ainda, pode ser uma possível solução para supostos problemas, aos quais as próximas 

gerações possam vir a enfrentar, causados pelo crescimento populacional, já previsto para as 

próximas décadas (FAO, 2014).  

Observa-se que, para Scheneider e Ferrari (2015), pequenos empreendimentos rurais têm 

buscado por estratégias que diminuam custos e que consigam agregar maior valor aos seus 

produtos, objetivando mais autonomia no mercado. A otimização econômica e a melhoria dos 

processos produtivos, com base tecnológica, podem minimizar a necessidade de utilização de 

insumos agroquímicos como sementes modificadas e fertilizantes. No entanto, além da melhoria 

no processo de produção, é necessário que os produtores modifiquem, também, a forma de inserção 

de seus produtos no mercado consumidor.  
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Os processos diversificados de valorização dos produtos e a diminuição de custos são 

estratégias capazes de aumentar os meios de entrada no mercado e fortalecer o setor de agricultura 

familiar, frente aos mercados de maior competitividade, como grandes economias capitalistas 

concorrentes. Este processo de diversificação ficou conhecido como quality turn, que se refere a 

um momento de transição da preferência dos consumidores mais conscientes, por produtos 

alimentares de melhor qualidade. Contudo, este momento muda a relação produtor e consumidor, 

sendo que este último passa a exigir não apenas produtos de qualidade diferenciada, mas também 

a identificação desta verificação de qualidade. E mesmo sendo os produtos padrões os mais 

consumidos frente a produtos diferenciados, já é possível notar um aumento significativo da busca 

por estes últimos, percebendo-se o início de uma nova demanda no mercado a ser suprida 

(SCHENEIDER; FERRARI, 2015). 

Scheneider e Ferrari (2015) argumentam que uma outra forma encontrada pelo pequeno 

agricultor, em busca do alcance por uma maior parcela de valor no mercado de alimentos, é o 

fortalecimento da relação com grandes empresas alimentícias e cooperativas, fornecendo matérias 

primas, integrando os sistemas de produção de parceiros destes parceiros. 

Young (2008) ressalta que uma cooperativa é uma entidade singular em relação a outras 

organizações, pois é considerada como uma organização de pessoas, que atuam em sociedade para 

a prestação de serviços, onde não há patrão e empregado, e todos os associados desfrutam dos 

mesmos benefícios. É uma organização controlada de forma democrática, que exerce atividades 

relacionadas às melhorias de seus cooperados, no que se refere à educação e economia, em prol de 

resultados cada vez mais significativos. Mesmo sendo uma instituição com finalidades 

econômicas, não apresenta lucro. Dessa forma, percebe-se uma distinção em suas atividades, se 

comparada a outras organizações de caráter econômico. São ao mesmo tempo uma sociedade 

associativa, como também, uma organização empresarial produtiva. 

2.4.3 Alimentos Artesanais/Tradicionais e Orgânicos 

 

Segundo Zuin e Zuin B. (2008), os Bens Especiais Agroalimentares (BEAs) são produtos 

que possuem maior valor agregado e o seu preço não sofre forte regulamentação do mercado. Isso 

os difere das commodities, que são produtos produzidos em maior escala, em que o preço é definido 

pela oferta e procura no mercado. Os BEAs são produtos que passaram por transformações, e que 
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podem ser certificados no próprio local de produção por produtos da fazenda, como os orgânicos, 

artesanais e outros. 

Mariot (2002) relata que esses produtos significavam, anos atrás, atraso econômico para a 

região. No entanto, ultimamente, eles são atrativos principalmente para pequenos produtores, 

devido ao seu potencial no mercado. Produtores que buscam por inovações na apresentação dos 

produtos, ressaltando suas características mais saudáveis e saborosas, se comparados a outros 

produtos industrializados. 

Nesta mesma linha de pensamento, Triches e Schneider (2015) consideram que os 

alimentos industrializados têm sido vistos, por muitos consumidores, como alimentos de alta 

quantidade calórica, o que está relacionado ao aumento significativo do número de pessoas que 

estão em sobrepeso ou obesas. Muitos são produtos convencionais de baixo valor agregado, 

produzidos em grande escala. O usufruto maior que o devido dos recursos dos solos pode, 

consequentemente, contaminá-los, assim como a água e, por conseguinte, ocorrer a extinção de 

biodiversidades. Essa produção é capaz de gerar mais lixo, emitir gases poluentes em grandes 

quantidades, pela necessidade de transporte de longas distâncias. É possível perceber uma maior 

preocupação do consumidor, não só em relação à qualidade do alimento, mas também, quanto a 

uma produção mais sustentável.  

De acordo com o crescimento pela demanda desses produtos, surgiu na Europa o Slow 

Food, um movimento que valoriza o alimento e a alimentação em si. Significa o “que” e “como” 

a alimentação deveria ser realizada, de forma a proporcionar maior prazer ao ser humano. O 

movimento valoriza a degustação de produtos de maior qualidade, cada vez mais naturais, 

saudáveis e sustentáveis. No entanto, a produção em pequena e média escala pode ser 

dificultada pelos altos custos de produção e, muitas vezes, pelo seu pequeno potencial 

competitivo, frente grandes empresas (ZUIN; ALLIPRANDINI, 2006).  

Os produtos tradicionais são aqueles que possuem uma história, ou seja, uma determinada 

tradição que atravessa um longo período de tempo e atinge várias gerações, marcando relações e 

reunindo famílias (RIBEIRO; MARTINS, 1995). 

Segundo Ribeiro e Martins (1995), pode ser identificado como alimento tradicional, local 

ou regional, aquele que é um produto que utiliza matérias-primas únicas/tradicionais e especiais, 

onde há conhecimento aplicado. Para Marsden, Banks e Bristow (2000) o produto muito enraizado 

e diferenciado se torna escasso no mercado. Neste contexto, para que o consumidor seja 
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convencido a fazer a aquisição do mesmo, por um preço maior se comparado a produtos 

tradicionais, é necessário que haja um mercado transparente em que a diferenciação do produto 

seja clara.  

O produto local pode ser relacionado com as características da região em que a produção 

é realizada (tradição, condição climática, cultura gastronômica) ou pelos processos realizados na 

fabricação (detalhes específicos que geralmente necessitam de emprego de maior mão de obra, 

tempo e, consequentemente, possuem custos maiores pertinentes aos produtos convencionais no 

mercado). A produção em baixa escala de alimentos, em pequenas agroindústrias, apresenta 

sabores diferenciados, em virtude dos processos de produção (produção artesanal) e/ou em virtude 

de habilidades desenvolvidas pelos próprios produtores, devido a heranças culturais e de tradição 

(produção local). 

Da mesma forma que a adoção de certificações para commodities, faz-se necessário 

garantir o padrão de qualidade, adquirindo um modelo de gestão do processo de desenvolvimento 

de produto, voltado para a produção alimentar artesanal/local. É importante que seja um modelo 

que sistematiza os processos gerenciais e produtivos, objetivando a redução de desperdícios, o 

aumento de produtividade, a redução de custos, entre outros. Isto é fundamental para a 

permanência do produtor de forma estratégica e competitiva no mercado, o que pode proporcionar 

melhorias em sua qualidade de vida (ZUIN; ZUIN, 2008).  

 Produtos orgânicos são diferenciados de commodities, principalmente pelo seu modo de 

produção. Nesse tipo de fabricação há redução drástica da utilização de agrotóxicos, visando a 

minimização de impactos ambientais, através do equilíbrio entre manejo, solo, fauna e flora. 

Diferentemente da produção de commodities, onde há alta utilização de agrotóxicos, fertilizantes 

e baixa rotatividade de cultivos, ocasionando grandes impactos ambientais de difícil recuperação 

(SILVA, 2015).  

Para Darolt (2002) a produção orgânica é uma forma de harmonizar a relação entre 

homem e natureza, na busca por manutenção da vida na terra, pois a própria produção exige que 

haja interação ecológica.  

A demanda por esse tipo de produto é crescente, porque a cada dia a população procura 

se alimentar de forma mais saudável (NEVES et al. 2003). No Brasil, esses produtos são 

comercializados geralmente em feiras, mercados de produtos naturais, em restaurantes, nas escolas 

(fazendo parte da merenda) entre outros. Alguns grandes supermercados iniciam a comercialização 
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desses produtos. Entretanto, a dificuldade de expansão dos mesmos se dá, pelo fato de seu preço 

ser aproximadamente maior em 30% em relação aos produtos convencionais (CAMPANHOLA; 

VALARINI, 2001). 

Diante desta realidade, para que esse produto tenha maior capacidade de expansão, é 

preciso que além de oferta de variados produtos, haja melhor planejamento de toda a cadeia 

produtiva, no que se refere a clientes, canais de distribuição, comercialização, minimização de 

desperdícios, precaução da falta e, principalmente, na comercialização. A venda deve evidenciar 

a diferenciação desses produtos em comparação aos demais, para que este não perca mercado, 

visto o seu preço mais elevado. O consumidor deve estar ciente da qualidade diferenciada do 

produto (CAMPANHOLA; VALARINI, 2001). 

Silva (2015) mostra que no Brasil a produção, em sua maioria de produtos orgânicos, é 

realizada por uma faixa etária entre 41 e 52 anos, sendo que estes possuem renda mensal de 2 a 4 

salários mínimos. Visualiza que o poder aquisitivo dos clientes que consomem frequentemente 

estes produtos está acima de 4 salários mínimos. Os dados demonstram, ainda, que mais de 90% 

destes consumidores encontram dificuldades em encontrar esses produtos no mercado.   

A verificação da qualidade pode ser visualizada através da certificação dos produtos, 

realizada por uma organização certificadora, que garante a qualidade através de normas 

estabelecidas, aumentando assim sua credibilidade no mercado (FONSECA, 2000). 

  De acordo com Silva (2015) outro fator relevante é que mais de 80% dos produtores de 

alimentos orgânicos não são certificados, por causa do preço elevado para a obtenção de 

certificação. Muitos produtores acreditam, também, que a certificação não agregaria valor em seu 

produto. Outros justificam não ser o mais importante, pois esta produção não é sua renda principal. 

O autor salienta que a maioria dos produtores vendem seus produtos em feiras, podendo 

semanalmente comercializar em centros de distribuição. 

 Finalizando, Silva (2015) elucida que existem fatores que contribuem para o aumento de 

custos do produto orgânico, como a necessidade de haver maior cuidado na prevenção de pragas 

e, naturalmente, maior número de mão de obra por ser uma produção de alta qualidade. Este autor 

constata que, atualmente, os consumidores mostraram grande interesse em pagar um preço maior, 

de até 30%, se comparado a outros produtos, preferindo os orgânicos e até mesmo os artesanais.  
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Wilkinson (2002) complementa que a tendência de alguns países europeus e americanos, 

até o ano de 2022, intensificarão a produção de gêneros alimentícios de maior valor agregado, 

fabricados em ambientes rurais. 

2.5 CADEIA DE SUPRIMENTOS, QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE 

2.5.1 Cadeia de Suprimentos com Foco em Logística 

 

As empresas buscam, constantemente, a redução de custos e a melhoria na qualidade, sem 

que isso acarrete em diminuição de lucros e/ou competitividade. Dessa forma, a gestão da cadeia 

de suprimentos torna-se peça chave nas organizações (COSTA; TEIXEIRA; PIMENTA; 

CEZARINO, 2017). 

De acordo com BALLOU (2007) a Gestão da Cadeia de Suprimentos (GCS), ou Supply 

Chain, está relacionada a fornecedores, compra de insumos, estoques de produtos em processos, 

deslocamento e distribuição de produtos acabado. Também, inclui os membros do canal de 

suprimentos que, não necessariamente, estão relacionados à logística. Em três dimensões ela 

envolve a administração da logística como um todo e coordena as áreas funcionais de uma mesma 

empresa e as áreas de outras organizações que fazem parte do canal. 

Segundo Ahi e Searcy (2013), os principais pontos da GCS envolvem serviços, 

informações, fluxo de materiais, coordenação e relacionamento dentro e fora da organização, 

stakeholders como clientes e fornecedores, criação de valor, desempenho e eficiência.  

Para Pires (2010), há muitas formas de definir a GCS. São formas que se complementam 

de maneira multifuncional, abrangendo várias áreas tradicionais na empresa.  Essas áreas, segundo 

este autor, podem ser encontradas em quatro vertentes. Primeiramente, como Gestão da Produção 

e de materiais, depois, como expansão de logística, Marketing (identificando necessidades do 

mercado e demandas) e compras. Cada área, ao conhecer melhor a própria GCS de maneira geral, 

consegue desenvolver de forma mais eficaz cada uma de suas atividades, estando estas 

coordenadas umas com as outras. O compartilhamento de informações e um planejamento paralelo 

entre os agentes ocasiona melhoria ao longo do canal de distribuição. 

Macedo e Júnior (2016) salientam que a cadeia de suprimentos é fundamental para o setor 

alimentício, considerando as limitações dos produtos por serem perecíveis. A falha na troca de 

informações, no momento necessário, pode colocar em risco a perda de toda a produção. Nos 
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processos de logística é necessário que sejam respeitadas as características de cada produto, 

principalmente, no que tange ao manuseio e transporte. 

Com base nas descrições de Brandão e Arbage (2016), a ideia de cadeia de suprimentos se 

iniciou com a logística e o foco se deu na dinamização de movimento dos produtos e na 

coordenação entre a demanda e stakeholders. 

Conceitua-se logística como sendo um processo onde há planejamento e implementação 

de um controle de fluxos, desde o ponto inicial de produção, geralmente ordem de produção, até o 

momento em que o produto final chega ao cliente. Os fluxos são referentes não só aos dos próprios 

produtos, mas não menos importante do fluxo de informação, sendo que estes controles devem ser 

eficientes para que os requisitos dos clientes sejam atendidos (SALGADO, 2013). 

Para Machado, Pallaoro e Miqueleto (2016), segundo Stock e Lambert (2001), a logística 

preza pela otimização, minimizando o custo total, interligando as atividades e não busca apenas 

pela redução individual dos processos. De acordo com Gomes e Ribeiro (2004), a logística trata 

dos fluxos de operações, integrando as diversas áreas da empresa, através do fluxo de informações. 

Eles descrevem quatro funções principais da logística como: Marketing (produtos, preço, 

distribuição e prazo para entrega), finanças (capital de giro e necessidade de investimentos), 

controle de produção (orçamentos, revendas, demonstrativos) e gestão de recursos humanos 

(recrutamento e desenvolvimento de pessoal). A distribuição física refere-se ao projeto, 

planejamento e processamento de produtos, gerência de estoque e qualidade, manutenção e 

expedição do produto. 

Ballou (2005) considera que, dentro da logística, o transporte é a atividade de custo mais 

significativo. No entanto, a diminuição do preço de transporte pode significar o aumento da 

concorrência, considerando a entrada de produtos, vindos de maiores distâncias, frente aos 

produtos que normalmente já eram comercializados em determinado mercado. O transporte de 

menor custo acarreta em economia de escala, pois diminui o custo logístico, o que possibilita maior 

acesso a outros mercados. Dessa forma, o sistema de transporte pode quebrar monopólios, antes 

existentes, devido às dificuldades geográficas, tanto de fabricação como de distribuição. Pego e 

Vasconcelos (2011) acreditam que a disponibilidade, eficiência e agilidade dos meios de transporte 

podem determinar, junto a outras infraestruturas, o nível de competitividade e os custos resultantes 

de uma produção em determinado local. 
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De acordo com as observações realizadas por Machado, Pallaoro e Miqueleto (2016), 

segundo Caxito (2011), cabe à empresa adotar o modal mais adequado, considerando relação entre 

custos e benefícios, para o transporte do produto até seu destino final. Os transportes podem ser 

classificados como terrestres (ferroviário, rodoviário e dutoviário), aquaviários (marítimo e 

hidroviário) e aéreos, sendo que suas formas podem envolver uma ou mais modalidades. 

De acordo com Fleury (2009), citado por Oliveira e Zamberlan (2013), o Brasil é um 

grande dependente do modal rodoviário, sendo este considerado um dos modais mais flexíveis e 

também dos mais caros, depois do aéreo, sendo responsável por cerca de 62% de toda carga 

transportada no país, diferente dos EUA, que é responsável por aproximadamente 28%, e na China 

por 19%.   

 Para Araújo (2008), a logística no agronegócio é de fundamental importância, 

principalmente no que diz respeito ao escoamento de produção. Em virtude de muitos produtos 

deste setor serem perecíveis, o transporte exige maior cuidado e rapidez. Segundo este autor, o 

processo logístico no agronegócio pode ser dividido em três etapas: 

i. Logística de suprimentos responsável pelos fluxos, que levam insumos e serviço 

a cada componente da cadeia produtiva, de acordo com os prazos a serem 

atendidos, de forma a minimizar custos, seja de produção ou comercialização; 

ii. Logística de operações, que apoiam a produção agropecuária, gerindo processos 

através do suprimento de insumos, de forma a realizar processos eficientes e 

eficazes, movimentando insumos e produtos em quantidades adequadas, para que 

não haja formação de grandes estoques em processo, falta destes ou atrasos no 

processo produtivo; 

iii. Logística na distribuição, que define o melhor meio de transporte de acordo com 

cada produto, visto que os agropecuários são perecíveis, uns mais (frutas, 

hortaliças) que outros (grãos de soja, café, arroz). 

Fleury (2009), segundo Oliveira e Zamberlan (2013), ressalta que a maior parte dos 

produtos que o Brasil exporta são commodities, dessa forma é imprescindível que o sistema de 

transporte seja eficiente, considerando seu alto custo e o baixo valor dos produtos transportados. 

De acordo com Fleury (2009), segundo Oliveira e Zamberlan (2013), a Confederação 

Nacional dos Transportes (CNT), no ano de 2015, dos 1.720.607 Km de estradas no Brasil, cerca 
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de 78,6% delas não eram pavimentadas. De 100.763Km da malha rodoviária, o nível de 

conservação de 57,3% das mesmas estava classificado entre regular e péssimo.  

Pode-se observar, atualmente, que pouco se fez para atingir o nível satisfatório destes 

dados estatísticos.  

 Uma logística ineficiente na agropecuária é um grande obstáculo ao desenvolvimento do 

Brasil, pois minimiza o lucro, principalmente, de produtos com baixo valor agregado, refletindo 

diretamente nas pequenas produções deste setor. Mesmo assim, para o atendimento de uma 

demanda cada vez maior, dado o crescimento populacional esperado para os próximos anos, é 

necessário que haja maior investimento do que já é realizado atualmente por governos e, também, 

por iniciativas privadas (OLIVEIRA; ZAMBERLAN, 2013).   

Percebe-se ser fundamental o investimento em outros modais de transporte. A utilização 

intensa do transporte rodoviário impacta, negativamente, em consequências ambientais como: 

poluição atmosférica, eficiência energética, consumo de fontes de energia não renováveis 

(combustível), altos custos com manutenção de veículos e depreciação dos mesmos (CNT, 2015).  

Segundo Ballou (2012), o aumento da produção de alimentos para uma demanda mundial 

esperada, considerada significativamente alta para os próximos anos, na perspectiva de ser 

atendida pelo Brasil, poderá ter previsão inviável, visto a capacidade limitada de distribuição do 

país atualmente para a realização de atividades básicas, que se apoiam na logística como 

armazenamento, processamento de pedidos e planejamento da produção. 

2.5.2 Desenvolvimento Sustentável e Qualidade 

 

Para Macedo e Júnior (2016), com base no relatório da ONU (2016), o desenvolvimento 

sustentável significa atender as necessidades atuais, mas sem impedir que as necessidades de 

gerações futuras sejam supridas.   

O desenvolvimento de uma agropecuária sustentável deve se dar não pela abertura de 

novas florestas, mas sim pela implantação de tecnologias, que aumentem a produtividade do solo. 

Com o mesmo intuito, por exemplo, foi desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) um sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), sendo 

uma estratégia que permite aumento na produtividade de forma sustentável e ainda permite a 

recuperação de solos desgastados (MACEDO; JÚNIOR, 2016). Souza (2015) acredita ser esta uma 
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das principais estratégias, que possibilitará ao Brasil contribuir na alimentação do crescente 

número da população, que provavelmente atingirá mais de 9 milhões. E não menos importante é 

uma estratégia, que poderá colaborar para a redução de impactos ambientais, como emissão de 

carbono. 

Ainda se percebe um alto índice de descarte de alimentos, um entrave do desenvolvimento 

sustentável. Há uma perda aproximada de 1,3 bilhões de toneladas no mundo inteiro. Este 

desperdício pode acontecer em diversas etapas do sistema produtivo de alimentos.  Pode-se 

considerar geradores de perda fatores como: colheitas realizadas de forma inadequadas, ataques 

de pragas nas plantações, mudanças climáticas, uso de embalagens e de modais de transportes 

inapropriados para o produto. Também, são determinadas como causas que desmotivam a compra: 

a má conservação em estoque e transporte, o manuseio do produto por consumidores diferentes 

(quando o produto está exposto à venda), a mudança repentina de hábitos dos consumidores 

(variação da demanda) ou até mesmo por baixa atratividade pelo produto (estética) (MACEDO; 

JÚNIOR, 2016). 

É possível compreender que a cada dia o mercado se depara com consumidores mais 

exigentes, o que acentua o grau de desperdício de alimentos até mesmo no momento posterior a 

colheita, em que a seleção de produtos de qualidade considera peso, tamanho, cor e forma (o que 

muitas vezes pode incentivar o uso de componentes químicos na plantação). Para que não haja 

perda completa dos produtos dados como “não conformes”, estes são revendidos para pequenos 

mercados de periferias, por um valor menor ou até mesmo doados a instituições carentes 

(EMBRAPA, 2016).  Diante desta realidade, conforme observado por Macedo e Júnior (2016) faz-

se necessário uma logística eficiente, que englobe todas as etapas do processo de produção do 

agronegócio, para que haja menor número de perdas e minimização de custos, de forma que haja 

uma produção sustentável de maneira a manter a propriedade do produto. 

A qualidade está integrada ao atendimento de necessidades e expectativas do consumidor. 

Pode ser definido como o atendimento dos requisitos de clientes ou, ainda, estar relacionada a 

padrões de excelência e superioridade. Este conceito está intimamente ligado a uma manutenção 

de qualidade em todos os setores de uma empresa, do contrário, torna-se inviável a permanência 

no mercado (MARTINS, 2005). 

De acordo com Rzatki (2008), segundo Oliveira, Gazetti, Rodrigo e Formigoni (2014), 

para a manutenção da qualidade, no que se refere a fornecedores, o processo de seleção e 
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homologação são fundamentais. Para estes autores, homologar significa aprovar que um 

fornecedor atenda às necessidades da empresa de forma segura. No processo de homologação, 

deve-se identificar o alinhamento entre as organizações, para que ambas desfrutem de melhorias 

em seus processos e fortaleçam sua competitividade no mercado. A qualificação dos fornecedores 

pode gerar, além de redução de custos, melhorias nos processos de negociação de compra.  Por 

isso, cultivar um relacionamento favorável e satisfatório entre as organizações é imprescindível 

para a manutenção da rentabilidade de ambos. 

A qualidade está envolvida diretamente com a vantagem competitiva no mercado, devido 

ao seu alto nível de concorrência (SOARES; JACOMETTI, 2015). Para a agropecuária no Brasil, 

faz-se necessário atender padrões rigorosos de qualidade e a certificação dos produtos se torna um 

diferencial.  

A aplicação das normas oriundas da Organização Internacional de Normatização (ISO - 

International Organization for Standardization) também são importantes no setor de agronegócio. 

Segundo Soares e Jacometti, (2015), a norma ISO 14000 pode ser aplicada no setor agrícola, 

principalmente, às agroindústrias.  Já a ISO 22000 está relacionada com a segurança dos alimentos, 

e a ISO 9001 está ligada a questões de qualidade de uma organização como um todo.  

Um motivo pelo qual o modelo de certificação se faz importante no setor de alimentos é 

assegurar que o produto chegará saudável e higienizado até o consumidor final. A gestão da 

qualidade pode contribuir, positivamente, no valor da cadeia do negócio, o que aumenta a 

satisfação dos clientes, impulsionando a expansão da empresa (SOARES; JACOMETTI, 2015).  

Feltrin (2015), com base na Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações 

Unidas (FAO, 1998), julga necessário que cada nação possua um programa que possa controlar a 

qualidade dos alimentos, oferecendo aos consumidores orientações a respeito da manutenção da 

saúde e também da redução de desperdícios na produção alimentícia. De acordo com a FAO, para 

que seja possível controlar a produção de alimentos são necessárias ações do setor público e 

privado, em toda a cadeia produtiva. 

Os órgãos que dividem as responsabilidades federais são Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) e o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Responsabilidades estaduais se dividem entre secretarias e 

vigilâncias sanitárias de cada estado ou município. Cabem a eles, portanto, a verificação de 

registros do estabelecimento, bem como dos produtos (FELTRIN, 2015). 
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Silveira e Heinz (2006) explicam que as normas públicas, relacionadas aos aspectos 

sanitários e fiscais, exigem que as pequenas produções agrícolas invistam em grandes instalações, 

pois para o cumprimento das exigências é preciso um aumento da escala para cobrir os custos. 

Percebe-se que o aumento desta produção incide na concorrência com grandes complexos 

agroindustriais, podendo ser responsável por uma caracterização de produtos artesanais/locais, 

devido à adaptação de máquinas, que controlam a qualidade dos processos.  

Neste contexto, podem surgir oportunidades corporativas e sociais, fato este que pode 

resultar em apenas uma marca compartilhada, o que pode reduzir a diferenciação de cada produção, 

tornado produtos similares a produtos industrializados, o que pode ser um ponto negativo sob a 

perspectiva do consumidor. Por outro lado, pequenas áreas produções agrícolas se mantém em 

condições informais, muitas vezes, visto a inflexibilidade das legislações, o que para Silveira e 

Clóvis (2006), segundo Silveira e Zimermann (2004), pode ter sido ocasionado em virtude da 

elaboração das leis, ocasionadas pelas produções em grandes escalas, como na comercialização de 

commodities. 

Para Maluf (2004) os produtos artesanais devem consolidar primeiro a distribuição e 

consumo no âmbito local. Para a inserção de produtos artesanais no mercado externo e não apenas 

do mercado local, a estratégia de aumento de produção se torna fundamental, o que muitas vezes 

não é o objetivo dos pequenos produtores.  Entretanto, esse aumento acarreta a elevação nos custos 

de operação, despesas de investimentos e encargos tributários, considerados como dificuldades à 

estabilização desses novos entrantes no mercado, e o investimento no aumento da produção se 

torna inviável (SILVEIRA; HEINZ, 2006).  

Silva et al. (2012) salientam que os produtos de grandes sistemas agroalimentares têm se 

tornado cada vez menos atrativos aos consumidores, em decorrência das modificações nas 

características dos alimentos. Existem muitos mecanismos de industrialização desconhecidos pelo 

consumidor, este que apenas tem ciência do produto final. Segundo Silva et al. (2012), cresce a 

procura por produtos locais, cuidadosamente preparados, preservando as características naturais e 

zelando pela qualidade, valorização de costumes e cultura locais. Para Silva et al. (2012) essa nova 

demanda também pode estar ligada a uma diferente forma de adquirir produtos, buscando uma 

aproximação com o próprio produtor e com o local em que foram produzidos. 

Essa nova percepção de qualidade está relacionada ao surgimento de estratégias de mercado, 

que buscam conhecimento a respeito da cadeia produtiva, dentre outros, o fortalecimento entre 
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produtores e consumidores, redução de mercado das grandes cadeias produtivas e 

monopolizadoras, valorização de produções auto-sustentáveis, como o surgimento da Indicação 

Geográfica (IG), Movimento Slow Food, associativismo de pequenos produtores e feiras (SILVA; 

ANJOS; CALDAS, 2012). Silva et al (2012) apontam que o mercado passa por um processo de 

substituição do volume pela qualidade e valor dos produtos. 

Neste contexto, a aquisição de Indicação Geográfica pode possibilitar, nos países 

desenvolvidos e nos em desenvolvimento, maior acesso a novos mercados, pois associa aos 

produtos unicidade, tanto de sabores, quanto de valores (CERDAN et al 2013; apud NIEDERLE, 

2015).  
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3. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

De acordo com Nierderle (2015), a Indicação Geográfica pode ser relacionada a outras 

estratégias como surgimento de oligopólio locais, melhoria na qualidade e aumento do domínio de 

mercado, frente a empresas de menor competitividade. Segundo ele, este instrumento é capaz de 

auxiliar no desenvolvimento e valorização territorial e cultural. No entanto, pode não favorecer o 

uso de inovações tecnológicas na produção de forma a preservar a unicidade dos produtos.  

A Figura 4 apresenta o histórico de pedidos de IG no Brasil de 1998 até 2017. 

 

Figura 4: Série Histórica de Pedidos de Registro de IG 

Fonte: INPI (2017) 

Exige ainda inovação organizacional e de gestão, a fim de garantir uma produção, que seja 

competitiva no mercado. Para a aquisição da certificação, faz-se necessário atender a exigências 

de produção e padronização o que, consequentemente, pode facilitar no controle contra produtos 

de falsa procedência. 

 Dutra, Machado e Castro (2009) comentam que a implementação de uma IG é construída 

pelo capital social, humano e natural, conforme ilustrado na Figura 5, a seguir: 
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Figura 5: Breve Descrição do Processo IG 

Fonte:  Dutra, Machado e Castro (2009) 

Para Silva et al. (2012), a descrição e as informações sobre o processo produtivo e a imagem 

construída em relação ao produto, podem ser determinantes na tomada de decisão a propósito de 

qual produto escolher. De acordo com o Marketing Experiencial, a forma de pensamento é 

responsável por provocar sensações que controlam o comportamento do consumidor. 

  Segundo Silva et al. (2012), o marco legal da Indicação Geográfica no Brasil aconteceu no 

dia 1 de maio de 1996, registrado na Lei n. 9279/961, de 14/05/1996.  

 Niederle (2015) explica que a IG no Brasil atende a diversos setores como de produtos 

agroalimentares, objetos artesanais e prestações de serviços. Esta variedade produtiva muitas vezes 

pode ser um fator impeditivo para o direcionamento e desenvolvimento de políticas públicas, que 

visam incentivar e financiar, por exemplo, a elaboração de leis e a construção de órgãos, que 

controlam a produção e comercialização. 

 Este autor ressalta que um grande desafio no processo de IG é a delimitação territorial, pois 

muitas vezes são localidades distantes umas das outras e nem sempre contínuas. Além disso, 

verifica-se em alguns casos uma diferenciação ligada à reputação de quem o produz.   

 No Brasil, projetos podem sofrer reajustes, tanto de leis quanto de métodos de fabricação, a 

fim de que não sejam necessárias mudanças posteriores.  Segundo Nierdele (2015), isto pode 

                                                                   
1 Lei n. 9279/96, de 14 de maio de 1996 - que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 
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contribuir para a descaracterização do produto, no que diz respeito a insumos específicos e saberes 

relacionados à produção. 

 Silva et al. (2012) consideram que um dos grandes desafios no processo de certificação de 

IG no Brasil está relacionado a uma estrutura institucional frágil. O Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI) é a organização responsável pelo reconhecimento da IG, e além dela, 

existem outras instituições públicas e privadas, que são fundamentais para o desenvolvimento e 

suporte a manutenção dos sistemas de IG, como a EMBRAPA, o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o Ministério da Agricultura, a EMATER, as 

universidades, entre outros. No entanto, não há conhecimento das definições de atuação desses 

ministérios e organizações (NIEDERLE, 2015).  

 Silva et al. (2012) aclaram que a falta de conhecimento sobre a atuação de cada instituição 

pode ser responsável pela geração de conflitos e enfraquecimento da relação entre elas próprias. 

Para Niederle (2015), talvez grande parte desses desafios seria resolvida a partir da existência de 

uma instituição que definisse claramente os papéis de cada organização envolvida. No entanto, 

para isso será necessária a atuação intensiva desses atores, a fim de desenvolver uma estabilidade 

no sistema, o que ainda, não é visto como prioridade.  

 Segundo Silva et al. (2012), de acordo com documentos do SEBRAE, existem quatro 

formas para controle em uma Indicação Geográfica para que a produção esteja sempre dentro dos 

padrões impostos pela certificação. A primeira delas é referente aos produtores que precisam 

controlar o próprio processo produtivo, matéria prima, processos e produto final. Em segundo 

lugar, existe o controle realizado por parte do Conselho Regional, que precisa manter todos os 

produtores alinhados a um mesmo objetivo. O terceiro tipo, que não é obrigatório, mas de 

fundamental importância, é executado por uma auditoria com o intuito de certificar o cumprimento 

dos padrões estabelecidos. E por último, o controle realizado por instituições públicas responsáveis 

por certificar a execução dos critérios obrigatórios e outorgar a certificação obtida pelo INPI. 

Neste contexto, afirma-se a importância de um órgão que exerça controle em nome do Estado 

e que, ainda, dê suporte às atividades que devem ser desenvolvidas em relação a todos esses quatro 

itens de controle.  

 Para Silva et al. (2012), a certificação obtida pelo INPI é resultado de um caminho de 

obstáculos de adequação social, ao invés de ser o início do fortalecimento da relação de mercados 

ao redor da valorização territorial, que uma IG pode construir. Geralmente, quando este fato se 
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consolida, pode-se prever que foi resultante de iniciativas voluntárias e sem articulações. Estes 

autores ressaltam o entrave em relação a forma de conceber uma IG no Brasil, a distinção entre as 

etapas de qualificação em Indicação de Procedência (IP) ou Denominação de Origem (DO), 

sendo que ambas consistem em formas de proteção de propriedades de bens imateriais. No entanto, 

a obtenção de DO tem sido considerada uma forma bem menos flexível em relação a IP, devido a 

maiores restrições impostas em sua norma.  

 Segundo Silva et al. (2012), a estrutura brasileira do sistema de Indicação Geográfica é 

frágil se comparado ao sistema europeu. A começar pela exclusividade de certificação dos 

produtos agroalimentares, frente à variedade brasileira, que além destes abrange sapatos, pedras, 

mármore e outros. Estes autores argumentam que cerca de 50% dos gastos dos Conselhos 

Reguladores, referentes a marketing e publicidade da marca, são custeados pela União Europeia, 

o que pode explicar um número elevado de certificação de IG, distribuídas pela Europa, se 

comparado ao Brasil. Essas organizações ainda podem desfrutar de subsídios financeiros de 

projetos relacionados ao desenvolvimento local, como a Ligações entre Ações de 

Desenvolvimento da Economia Rural (LEADER) e da Política Agrária Comunitária (PAC).  

Outro ponto importante refere-se à existência de órgãos que regulamentam o 

funcionamento dos Conselhos Reguladores. De acordo com Maiorki e Dallabrida (2015), as 

instituições privadas e públicas, responsáveis pela fiscalização do cumprimento do “Caderno de 

Normas” ou Regulamento de Uso, são da mesma forma controladas e fiscalizadas.  

  Na Europa, este processo pode durar meses ou até anos. O estabelecimento de critérios, 

contidos em um Caderno de Normas, é recebido pelo Ministério da Agricultura e/ou 

Abastecimento do país, na região onde está localizada. Caso a solicitação seja aceita, existe uma 

aprovação temporária. Em paralelo, a avaliação é realizada pela Comissão Europeia de Agricultura 

e Desenvolvimento e só a partir dessa aprovação é permitido o uso de identificação da certificação 

de IG, seja ela IP ou DO (SILVA et al., 2012). Da mesma maneira, no Brasil a solicitação é feita 

por uma associação, que representa a coletividade. Aqui, a aprovação é única pelo INPI, sem que 

aconteça a certificação transitória (MAIORKI; DALLABRIDA, 2015). 

 Segundo Niederle (2015), a partir da certificação de IG dos produtos, normas de produção 

são alteradas de forma a alinhar valor de mercado e preservação cultural. Assim, quanto maior é a 

valorização do mercado por produtos tradicionais, maiores são as chances de que os processos não 

sofram alterações (BRUNORI, 2006; DELFOSSE, 2007 apud NIEDERLE, 2015). 
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3.1 DESCRIÇÃO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

A Indicação Geográfica é certificada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 

INPI (2017) e abrange dois tipos de proteção: a Indicação de Procedência (IP) e a Denominação 

de Origem (DO). A Indicação de Procedência está relacionada a um determinado local, que foi 

identificado como centro de produção de certo produto.  

Por outro lado, a Denominação de Origem (DO) além de ser referência a um local de 

fabricação, o produto agrega características construídas exclusivamente, visto a qualificações do 

meio em que está inserido, como clima, tipo de solo, valores tradicionais e culturais. Ou seja, a 

DO contempla uma produção diferenciada resultante da relação estabelecida entre o produto, a 

forma da produção do homem e o ambiente em que a produção é realizada.  

Ambas as formas de proteção impedem que a marca seja utilizada por produções realizadas 

em outras localidades não definidas pelo selo. No entanto, percebe-se que a IP exige o 

cumprimento de critérios menos rígidos se comparada à DO, fator este que torna mais comum a 

solicitação de IP, mesmo que o produto possa ser caracterizado como DO (SILVA et al., 2012). 

3.2 O PROCESSO 

 

Segundo Eymard-Duvernay (1999, apud NIEDERLE, 2015.), o processo de 

reconhecimento de uma IG pode ser constituído por cinco etapas. A primeira consiste no 

alinhamento entre pequenos produtores e/ou organizações que acordam em cooperar, mesmo que 

esta forma de cooperação não esteja claramente definida, em busca do benefício para todos. 

Posteriormente, as opiniões individuais são expressadas e surge a definição do objetivo geral desse 

grupo. A partir de então, inicia o processo de oficialização desse acordo em busca de consolidar a 

forma como os grupos de interesses irão atuar. Dentro deste processo está a elaboração do 

regulamento de uso em que são definidos os critérios a serem atendidos para que a IG possa ser 

usada pelos produtores (BRASIL, 2008, apud VALENTEL; PEREZL; FERNANDES, 2013). A 

quarta fase consiste no julgamento dos acordos instituídos pelos requerentes e a última etapa 

consiste na adaptação, se necessária, dos mesmos. 

O processo de certificação pode ser solicitado por órgãos ou pessoa jurídica, que 

representam um determinado grupo de pessoas, ou seja, atuam em nome de uma coletividade 
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definida, em um determinado local e com interesses em comum, com duração aproximada de 60 

dias (INPI, 2000. apud GUIMARÃES FILHO; SILVA, 2014, p. 114-123). O solicitante deve 

possuir controle em relação aos critérios que devem ser atendidos pelos produtores de forma a 

certificar a qualidade da produção. Desse modo, se faz necessário que a organização possua um 

Conselho Regulador que controle o sistema internamente, sob posse das normas a serem 

executadas pelos produtores (GUIMARÃES FILHO; SILVA, 2014).  

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (BRASIL, 

2009), antes da solicitação de reconhecimento de uma IG é necessário avaliar se há possibilidade 

da região obter o registro de IG. Para tal, as seguintes etapas devem ser seguidas: 

i. Análise de organização em relação aos produtores interessados e envolvidos, de 

forma que se obtenha forte engajamento de todos dentro da associação, pois esta 

será a representante oficial da IG. Caso necessário, as normas que regulamentam 

a associação deverão ser reformuladas, a fim de que atendam às necessidades da 

certificação; 

ii. Levantamento de dados históricos da cultura local (fotos, notícias, entrevistas), 

que certificam a notoriedade da região para a obtenção da certificação, ou seja, 

informações que demonstram como o reconhecimento da região se dá através do 

produto. Este material irá auxiliar na fase de demarcação de território (apenas 

produtores inseridos nessa área poderão utilizar da IG), sendo que, para a 

Denominação de Origem, o estudo deverá ser ainda mais profundo que a Indicação 

de Procedência; 

iii. Definição e registro de acordo com os interesses da coletividade, do processo 

produtivo, do produto de forma a preservar a autenticidade do mesmo, bem como 

as suas formas de identificação e garantia das especificidades. Embalagens, 

logomarca e marketing devem ser detalhadamente informados. Essas informações 

serão utilizadas no processo de construção do Regulamento de Uso. Ressalta-se 

que, além de seguir as normas estabelecidas, o produto inserido na demarcação 

geográfica, indicado a utilizar o selo, deve estar de acordo com as leis do mercado 

de comercialização (leis federais, estaduais e municipais); 

iv. Criação de uma entidade, Conselho Regulador, que oriente e controle a produção 

de acordo com as normas estabelecidas, de forma a garantir qualidade dos 
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produtos. Não há uma definição sobre a formação do conselho. No entanto, 

sugere-se que o mercado (clientes e produtores), academia e instituições ligadas 

ao produto, sejam devidamente representadas. A criação do Conselho é etapa 

fundamental para a garantia de uma gestão boa de IG. Para que ele possa ser 

regularizado, passa por um processo de auditoria pelo MAPA, podendo, também, 

ser um financiador de algumas dessas etapas já citadas.  

Para Guimarães Filho e Silva (2014), antes da solicitação é preciso haver conscientização 

da organização regional, para que a manutenção da IG seja possível. Ressaltam, ainda, outras 

necessidades como: 

i. Desenvolvimento das organizações coletivas e estruturação de novos órgãos 

internos responsáveis pela regulamentação e gestão dos mesmos; 

ii. Elaboração de grupos locais de suporte técnico e de gestão; 

iii. Estruturação de um sistema financeiro, capaz de apoiar nas atividades de produção 

e vendas; 

iv. Realização de pesquisas que deem suporte a adequação do produto, de acordo com 

as especificações de mercado, padrão, qualidade, rastreamento, rótulos, entre 

outros. 

A viabilização de uma IG, depende de outros pontos relevantes, como o mercado ao qual 

a IG se refere, o seu custo-benefício e o seu diferencial frente aos seus concorrentes, além da 

necessidade de uma gestão de controle eficaz por parte das entidades após a aprovação do selo 

(BRASIL, 2009).    

Segundo Brasil (2009), o registro de IG é realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual - INPI e está estabelecido na Resolução n.75/20002, de 28/11/2000. A solicitação deste 

registro requer que determinados requisitos sejam atendidos, e os quais são distintos em relação a 

Indicação de Procedência ou Denominação de Origem, e deve ser feita para apenas um nome 

geográfico. Doravante, seguem as orientações apresentadas em Brasil (2009) para o registro de 

Indicação de Procedência: 

 

i. Pedido de registro disponível em ‘http//:www.inpi.gov.br’; 

                                                                   
2 Resolução INPI n.75/2000, de 28 de novembro de 2000 – estabelece as condições para o registo das indicações 

geográficas.) 
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ii. Para o requerente, documento que comprove legitimidade, estatuto social, ata do 

último processo eleitoral do mesmo, cópia do documento de identidade e CPF; 

iii. Procuração, se necessário; 

iv. Regulamento de uso; 

v. Documento expedido pelo MAPA ou pela Secretaria de Agricultura do Estado, 

que demarca o local a ser analisado. Nele deve-se conter: 

 Comprovação (dados históricos como fotos e notícias) sobre a notoriedade 

do reconhecimento do nome geográfico, como o local de produção do 

produto; 

 Comprovação da existência de entidade reguladora da produção, que 

requer reconhecimento de IG, o Conselho Regulador; 

 Comprovação de que a produção, que segue as normas estabelecidas pela 

coletividade, é exclusivamente realizada na área delimitada; 

 No caso de representações gráficas de IG, apresentação de etiquetas; 

 Comprovação de pagamento efetivado, de acordo com a requisição em que 

se enquadra a requisição (disponível para consulta em 

‘http//:www.inpi.gov.br’). 

Para o registro de Denominação de Origem, as mesmas orientações anteriores devem ser 

seguidas e além delas, no documento expedido pelo MAPA, também é necessário constar: 

i. Descrição dos atributos diferenciados do produto, resultantes de maneira 

exclusiva do meio geográfico, da atuação do homem e da natureza; 

ii. Descrição da forma de produção caracterizadas de acordo com costumes e 

tradições locais, o que deve constar, também, no Regulamento de Uso. 

A Figura 6 apresenta o roteiro de procedimento básico de registro de IG. Este é igual para 

ambas as proteções IP ou DO, sendo diferentes apenas as exigências dos critérios a serem 

atendidos. 
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Figura 6: Roteiro de Processamento de Registro de IG 

Fonte: Bruch (2006) 

3.2.1 O Regulamento de Uso da IG 

 

De acordo com MAPA (2009), o Regulamento de Uso é uma forma de identificação do 

produto, onde consta as normas técnicas para sua produção e, também, a demarcação de área da 

IG e a atuação do Conselho Regulador, conforme as instruções abaixo a serem seguidas que foram 

resumidas pela autora a fim de facilitar o entendimento, a serem. Sobre a instituição solicitante, 

devem ser registrados: 

i. Sua significância no mercado, acessibilidade a produtores que queiram utilizar o 

selo e seguir as normas da IG, missão e proteção aos agentes interessados da IG; 

ii. O papel da entidade na existência da IG: no período de solicitação de 

reconhecimento, além do direito da solicitação, ela é responsável pela defesa do 

produto e dos interesses dos produtores e de outros envolvidos com a IG e, 

também, pela construção do Regulamento de Uso, junto a serviços auxiliares. 

Posterior ao reconhecimento da IG, a instituição tem o papel de verificação de 

atendimento da produção às normas estabelecidas pelo Regulamento de Uso; da 
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certificação da qualidade, através de pequenas amostras; das condições do 

processo produtivo e proteção, quanto ao uso inadequado do selo de IG; 

iii. Em relação ao nome da IG, deve haver uma relação histórica entre a localidade de 

produção e o produto, não sendo uma eleição, por exemplo, uma forma correta de 

escolha; 

iv. Descrição da classificação do produto (produtos agropecuários alimentícios ou 

não, produtos industriais ou artesanais); 

v. Descrição detalhada do produto em relação aos aspectos físicos, formato, 

aparência, pH, textura, cor e químicos, matéria prima, utilização ou não de 

aditivos, além de forma de preparo, conservação, com o intuito de ressaltar a 

unicidade do mesmo; 

vi. Descrição precisa e justificação, de acordo com as normas elaboradas sobre a 

delimitação da área, na qual poderá haver produção com a IG. A demarcação é 

construída por organizações relacionadas à administração ou até mesmo por 

limitações territoriais já existentes.  Deve-se ressaltar sobre a origem das matérias 

primas, diferentes formas de produção que possam haver, devido a distintas 

condições, considerando os elementos do relevo. Para atender este quesito, pode-

se utilizar de estudos sobre a cultura, relevo, clima, vegetação, entre outros; 

vii. Em relação à obtenção do produto, deve-se descrever tecnicamente os 

procedimentos, desde a plantação ao envase, por exemplo, no caso dos vinhos. 

Para carnes é necessário descrever sobre raças, formas de criação, alimentação, 

abate entre outros. Precisa-se definir o nível da qualidade requerida; 

viii. Descrição de fatores que comprovem o motivo da solicitação da IG, ou da relação 

do produto com o meio ou com a origem, informando de forma completa e precisa 

sobre os diferenciais (qualidade, reputação e reconhecimento, técnicas 

tradicionais de produção) do produto em relação a outros no mercado; 

ix. Elaboração de métodos de controle, que garantam o cumprimento do 

Regulamento de Uso, de acordo com as normas pré-estabelecidas e dentro da 

região demarcada para a IG. Também, a rastreabilidade do produto do início ao 

fim da cadeia produtiva. Uma forma de controle pode ser realizada pelo Conselho 

Regulador de maneira que haja integração de todos os interessados da IG 
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(produtores e fornecedores). O controle deve assegurar ao consumidor final, 

qualidade e preservação das peculiaridades do produto, sendo todos os membros 

da cadeia responsáveis por tal. Em alguns casos (entidades com visão em mercado 

externo) há uma terceira certificação, utilizada para controle, através de uma 

auditoria externa, que certifica a conformidade com as normas da IG e do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO; 

x. Em relação a rotulagem do produto, deve haver identificação com IG ou no 

próprio nome de comercialização ("produto de"-  nome geográfico), ou por meio 

de um rótulo específico de IG, por exemplo, com uma logomarca da mesma. A 

publicidade do produto deve, principalmente, objetivar uma referência clara sobre 

o produto que ele está adquirindo. Informações normativas sobre a rotulagem 

podem ser obtidas através da Superintendência Federal da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no Distrito Federal - SFA- UF/DF.  É de responsabilidade do 

Conselho Regulador a disponibilização de rótulos a serem utilizados por ano, 

sendo possível, ainda, a avaliação por parte deste das etapas de produção, antes 

que o produto receba o rótulo da IG.  

Segundo Valentel, Perez e Fernades (2013), a limitação da área de produção deve ser 

realizada de forma precisa, pois ela está intimamente ligada a unicidade do produto identificada 

pela IG e impede que esta produção ocorra em uma área externa a esta.  De acordo com Cerdan, 

Bruch e Vitrolles (2013), a comprovação e descrição dos atributos do produto resultantes, 

exclusivamente do ambiente em que está inserido (clima, solo, água), é necessária apenas no 

procedimento de reconhecimento de DO.  Para Guimarães Filho e Silva (2014), deve-se ressaltar 

a importância estratégica de um planejamento de marketing, bem elaborado pela instituição 

solicitante de IG, com o auxílio de outros órgãos públicos ou não, com o intuito da valorização do 

produto e da imagem, frente ao mercado de consumo, aliado a escolha de embalagens, marca, 

propagandas publicitárias, entre outros. 

Nierdele (2015) esclarece que para a construção do Regulamento de uso, é preciso levantar 

cuidadosamente os procedimentos consolidados no processo de produção, sem que corra os riscos 

de grandes mudanças, para que a estrutura sistêmica da organização que busca certificação, não 

seja corrompida. Dessa forma, ela zela de possíveis julgamentos duvidosos, frente a originalidade 

dos produtos. Para este autor, a IG depende da formação de organizações estáveis, que possam 
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garantir os valores pré-determinados de seus produtos. Esta deve ser uma rede aberta a 

modificações e inovações nas áreas de tecnologia, marketing, publicidade, comercialização, de 

forma a agregar valor na produção, sem que acarrete em riscos na perda da identificação territorial 

e valorativa da mesma. 

3.3 A GESTÃO DE UMA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Segundo Cerdan, Bruch e Vitrolles (2013), depois do reconhecimento de uma IG, é 

necessário empenho de todos os interessados, objetivando a preservação da mesma. Reconhecer 

que este é um patrimônio não só para as gerações atuais, que vivem na região demarcada, mas 

também para as que estão por vir, sendo um fator relevante. Estes autores salientam que para haver 

um bom funcionamento da IG a gestão deve acontecer de forma externa e interna. 

3.3.1 A Gestão Externa 

 

A gestão externa refere-se à publicidade e comercialização do produto, de forma que haja 

maior entendimento dos consumidores sobre as principais características do produto, processos 

produtivos e o método de garantia desses atributos. Deve haver a escolha do melhor mercado de 

atuação, logística de distribuição e também do marketing, que proporcione maior visibilidade ao 

produto e a região de produção. Sendo assim, é importante definir como essas atividades serão 

realizadas, considerando o objetivo, localização e responsáveis (CERDAN; BRUCH; 

VITROLLES, 2013). 

3.3.1.1 A Comercialização do Produto IG  

 

O sistema de comercialização tem sido inovado, conforme afirmam Cerdan, Bruch e 

Vitrolles (2013), pois tornou-se uma decisão coletiva, tal qual a forma de produção. A venda pode 

acontecer de maneira independente, cada produtor é responsável pela sua, ou pode ser conjunta, 

podendo haver a formação de uma cooperativa. 

É possível perceber que a venda está ligada ao mercado em que o produto é inserido e, 

principalmente, à forma como é inserido. Além de identificar o público potencial, é necessário 

entender, dentro deste mercado, quais são as características que o diferenciam dos demais. É ideal 
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analisar quais as melhores estratégias de venda, frente a maior qualidade da produção adquirida 

pela imposição e cumprimento de normas de produção da IG.  Pode-se afirmar que a estratégia 

está intimamente ligada ao volume de produção, pois sendo este de menor escala, o produtor pode 

realizar a venda direta aos consumidores ou, por exemplo, em feiras. Em caso de maiores volumes, 

a comercialização pode acontecer em locais mais distantes e de maior porte, como supermercados 

(CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

Entende-se que para mercados que consomem maior volume, pode ser mais adequado a 

comercialização de produtos de IG em conjunto, devido à maior demanda durante um determinado 

período. Isso torna mais fácil o escoamento da produção, redução de custos e ganho em economia 

de escala. Quando há uma necessidade de maior volume, torna-se necessário, de acordo com o tipo 

de produção, maior espaço de estocagem, equipamentos de custos significantes, entre outros. Pode 

haver compartilhamento também dos processos. Muitos produtores escolhem por uma produção e 

venda coletiva, outros por realizar apenas uma das fases de maneira conjunta, e outros por realizar 

ambas de forma individual. Nesta última escolha, muitas vezes o produtor possui outra 

diferenciação, o que segmenta mais ainda o mercado, desde o pequeno ao grande produtor 

(CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

É importante considerar, segundo Cerdan, Bruch e Vitrolles (2013), que as entidades 

podem consolidar um preço fixo de venda, a fim de garantir que os custos de uma produção de 

processos diferenciados sejam cobertos. No entanto, deve-se atentar ao fato de que o preço de 

comercialização pode variar de acordo com a lei da oferta e da procura e, também, com a satisfação 

custo-benefício do cliente. 

A Figura 7 traz um comparativo entre a evolução dos preços médios de três tipos de azeite, 

sendo dois deles de IG (representados pelas duas linhas mais claras) e, o outro, um tipo de azeite 

comum (representado pela linha escura).  
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Figura 7: Comparação Entre a Evolução dos Preços Médios de 3 Tipos de Azeite 

Fonte: Mollard et al, (2005, p. 222-257) 

 

Nota-se assim, uma diferença de preço entre eles, sendo os de IG os de valor mais alto, o 

que ressalta a capacidade da promoção de preços diferenciados, através da 

qualificação/certificação dos produtos (CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

3.3.1.2 Promoção do Produto 

 

É fato que a promoção do produto é um fator fundamental para a consolidação da IG no 

mercado. Por isso, é necessária a construção de uma estratégia de marketing e publicidade para 

que o produto possa ser conhecido e identificado por um público cada vez maior. Desenvolvimento 

de uma página na internet, divulgação em jornais e revistas, distribuição de panfletos com 

informações relacionadas ao produto, prospecção ativa, ou seja, divulgação em locais de venda, 

inseridas no mercado que se deseja alcançar; são exemplos de recursos que podem ser utilizados 

pela entidade e realizados pelos membros de interesse da IG. Assim como, a participação em feiras 

livres, festividades locais, regionais e até mesmo internacionais e também apoio a movimentos 

sociais como o Slow Food (CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

Além da promoção do produto é possível observar a valorização do território é um fator de 

grande importância para uma IG. Ela pode ser realizada através da participação da organização de 
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eventos locais, discussão sobre desenvolvimentos de atividades, o que torna a entidade um ator de 

importância para a região (CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

3.3.2 A Gestão Interna 

 

Segundo Cerdan, Bruch e Vitrolles (2013), além da adoção de uma estratégia de marketing 

bem construída, faz-se necessário uma gestão que garanta que o produto chegue aos consumidores 

com a qualidade e a unicidade alegadas pela IG. É de responsabilidade do controle interno a sua 

participação na construção do Regulamento de Uso, a orientação a interessados que desejam 

participar da IG, a atualização sobre os associados integrantes, a aplicação de normas e exigências 

do governo e a escolha da avaliação e método de controle a ser utilizado. 

3.3.2.1 A Relação Entre Entidade e Seus Associados 

 

Compreende-se que a relação entre a instituição representativa e seus associados deve ser 

de atuação constante e de confiança, sendo que ambas as partes devem estar conscientes sobre seus 

compromissos, de forma que se priorize pela cooperação a partir da exposição e entendimento de 

normas e não pela imposição das mesmas. O resultado desta boa relação poderá ser perceptível ao 

longo do tempo, a partir da solidez da IG. A entidade também deverá sempre estar aberta a acolher 

novos associados, desde que estejam dentro da área demarcada, atendam aos critérios 

estabelecidos e que sua produção seja controlada pelo órgão responsável. A adesão de novos 

associados é sinal de que a IG está sendo reconhecida e fazendo a diferença em seu local de atuação 

(CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

3.3.2.2 A Relação Entre Associados 

 

Cabe ressaltar que a relação entre os associados deve ser de união e parceria, considerando 

que ambos almejam pelo objetivo do desenvolvimento de toda IG. Deve haver compreensão sobre 

a necessidade de proteção da IG, sob responsabilidade de todos, como zeladores do selo, a fim do 

combate a fraudes e produtos não padronizados, que queira utilizar a certificação de maneira 

incorreta (CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 
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3.3.3 Controle 

 

Observa-se que a IG precisa passar por controles, tanto internos, quanto externos, a fim de 

obter a garantia de qualidade, respeito ao regulamento, tratamento igualitário a associados, entre 

outros. O Controle Externo é exercido por uma entidade que não tem interesse sobre a venda do 

produto em si, sendo de maior facilidade de implementação. No entanto, pode haver custos 

consideráveis. O Controle Externo é utilizado para adequação do produto em outros quesitos 

consideráveis como, por exemplo, regras sanitárias.  Na Europa, utiliza-se uma conjugação entre 

Controle Externo por órgão oficial e Controle Interno (CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

O Controle Interno, assim como a gestão interna, pode ser uma responsabilidade da 

entidade de representação da IG e, na maioria dos casos, é composta pelos produtores, que além 

de interessados na atuação da IG, possuem conhecimento sobre o padrão de produtos a serem 

disponibilizados no mercado. É papel do Controle Interno a penalização sobre a má condução da 

utilização da IG ou, até mesmo, a proibição do uso da marca em determinados produtos 

(CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013). 

Para Cerdan, Bruch e Vitrolles (2013), há ainda a necessidade de autocontrole por parte 

dos produtores sobre sua produção, precavendo-se de comprometer a padronização de sua 

produção, o que auxilia no controle da IG como um todo. 

3.3.4 Apoio Técnico 

 

A entidade representativa também tem o papel de dar suporte técnico aos produtores, 

conjunta ou individualmente, a fim de que o produtor consiga que sua produção esteja de acordo 

com as normas estabelecidas, de forma a respeitar o padrão, melhorar sua qualidade e intensificar 

o controle sobre sua produção. A atividade do apoio técnico é transmitir informações, objetivando 

a melhoria do processo produtivo. A realização de eventos de degustação é uma boa maneira do 

produtor avaliar a qualidade de seu produto e de outros parceiros, sendo que cada produtor também 

se torna avaliador. Além dessa atividade, a realização de cursos de capacitação, participação em 

eventos em outros territórios, contatos com especialistas da área é uma boa forma de haver troca 

de informações e aprimoramentos dos conhecimentos sobre o setor e os produtos (CERDAN; 

BRUCH; VITROLLES, 2013). 



61 
 

 

3.3.5 Custos 

 

Verifica-se que os custos no período anterior e posterior ao reconhecimento da IG são 

muito significativos, dentre eles, despesas anteriores a concessão da IG, como a comprovação de 

notoriedade, demarcação da região, pedido de registro pelo INPI. Apesar de os associados 

contribuírem com uma taxa de entrada e mensalidade de manutenção na entidade, isto não é o 

suficiente para a quitação de todos os gastos. Atualmente, algumas organizações públicas 

fomentam auxílio financeiro e/ou técnico, por exemplo, na organização dos associados, 

capacitações, desenvolvimento das pesquisas e estudos, dentre outros (CERDAN; BRUCH; 

VITROLLES, 2013). 

3.3.6 Possíveis Dificuldades 

 

Pode-se constatar que o processo de implementação e consolidação de uma IG está sujeito 

a algumas dificuldades, tanto em relação à gestão humana, quanto em relação ao gerenciamento 

da produção em si. Conflitos de interesses entre produtores, falta de disciplina na participação de 

reuniões necessárias para alinhar os objetivos da IG, insatisfação, entrada e saída de membros da 

associação são problemas que podem comprometer o bom desenvolvimento da IG. Assim, devem 

ser devidamente gerenciados pelos membros de atividade administrativa na instituição (CERDAN; 

BRUCH; VITROLLES, 2013). 

Em relação à gestão dos processos produtivos ligados à IG, podem haver dificuldades 

referentes aos impactos da implementação da certificação, por exemplo, uma demanda alta, devida 

à valorização do produto no mercado, frente a uma baixa oferta, considerando que a produção 

muitas vezes é feita em pequena escala (CERDAN; BRUCH; VITROLLES, 2013).  

Nesse contexto, existem três possibilidades para a resolução deste problema. A primeira 

delas é não atender à demanda deste mercado, o que, muitas vezes, leva à substituição do produto 

por outro parecido. A segunda consiste em aumentar o volume da produção, escolha esta que deve 

estar atenta às consequências ambientais, de forma que seja uma produção sustentável, sem que 

haja enfraquecimento do solo e nem esgotamento dos recursos naturais. E a terceira alternativa é 

aumentar a produção através da integração dos produtores dentro da área determinada, tanto dos 

produtores já associados, quanto pela integração de novo. Essa necessidade é resultante, muitas 
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vezes, de sucesso econômico e social da IG, através do desenvolvimento da região e do 

atendimento à demanda com uma distribuição local de renda mais igualitária (CERDAN; BRUCH; 

VITROLLES, 2013). 

De acordo com Cerdan, Bruch e Vitrolles (2013), a Denominação de Origem (DO)  

francesa de Champagne, por exemplo, possui um rígido controle de mercado pela Instituição que 

o representa, sendo esta a responsável por determinar a quantidade a ser vendida e a ser estocada, 

havendo sempre um estoque que possa suprir uma demanda de maior volume. No entanto, isto não 

é o suficiente para garantir menores preços, sendo o seu valor superior a quase sete vezes do valor 

de outros produtos parecidos no mercado. 

Outros dois problemas podem ser encontrados para a realização de uma produção que 

respeite exatamente as normas estabelecidas pelo Regulamento de Uso. Um deles é o cumprimento 

de normas muito rigorosas, o que dificulta o uso do selo da IG, por parte dos produtores. E outro 

é a falta de matéria prima, também definida no Regulamento de Uso, para o suprimento da 

demanda. Fatores esses que podem levar ao descumprimento das normas pelos produtores. 

3.4 AS VANTAGENS DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Para Dutra, Machado e Castro (2009), a certificação de Indicação Geográfica é um fator 

que pode contribuir econômica e socialmente no desenvolvimento da região em que está inserida, 

a partir da valorização de produtos diferenciados, que carregam atributos únicos resultantes de 

conhecimentos e culturas pertencentes a este mesmo local. Contribuição esta que pode ser melhor 

identificada em regiões marginalizadas, com economia precariamente desenvolvida. 

A definição de território é dada por Santos (2007), segundo Maioki e Dallabrida (2015) 

como o lugar em que desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as 

forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das 

manifestações da sua existência. Para Maiorki e Dallabrida (2015), a identificação geográfica se 

dá através da conscientização da população que reside em certa localidade, sendo ela o fator 

principal capaz de requerer pelo próprio reconhecimento como atuantes deste processo. E a 

configuração territorial pode ser dada pelo conjunto formado pelos sistemas naturais existentes em 

um dado país ou numa dada área e pelos acréscimos que os homens superpuseram a esses sistemas 



63 
 

 

naturais. Neste contexto, determinadas características resultam em valorização de produtos, 

gerando benefícios financeiros, que podem impactar regionalmente.  

O desenvolvimento de uma região acontece de forma contínua em determinado tempo e 

espaço, interligado a fatores internos e externos, embasados em recursos materiais ou não, visando 

a melhoria econômica e social do ambiente em que acontece (MAIORKI; DALLABRIDA, 2015). 

Na mesma linha de raciocínio, Jeziorny (2009 apud MAIORKI; DALLABRIDA, 2015) explana 

que não há certificação de IG sem uma região e essa pode-se desenvolver através da construção 

daquela, como uma forma de simbiose.  

Observa-se que os benefícios da certificação de IG está na valorização cultural, turística e 

do próprio patrimônio. Ela facilita a inserção do mercado, em virtude da diferenciação do produto 

(BOECHAT; ALVES, 2011 apud MAIORKI; DALLABRIDA, 2015).  Além disso, como sugerem 

Guilherme Filho e Silva (2014), há uma significativa melhora na produção, devido à padrões 

tradicionais pré-estabelecidos pelo Regulamento de Uso que devem ser seguidos, como a forma 

de utilização consciente e sustentável dos recursos naturais, fortalecimento das relações dos 

agentes de interesse comum, associações e produtores. Por consequência, o produto adquire maior 

credibilidade e confiança dos consumidores, por agregar junto a si, a tradição, a unicidade, a 

qualidade e a sofisticação, que apenas uma determinada região consegue oferecer.  

3.5 DIFICULDADES DURANTE O PERÍODO DE CERTIFICAÇÃO DA IG 

 

De acordo com a pesquisa realizada por Valentel, Perez e Fernandes (2013), com o objetivo 

da caracterização do processos de construção do Regulamento de Uso, demarcação de área e 

comprovação da veracidade da relação produto e local de origem, foram aplicados e respondidos 

questionários por responsáveis que trabalhavam em nove distintas associações: Vale dos 

Vinhedos, Região do Cerrado Mineiro, Paraty, Pampa Gaúcho da Campanha Meridional, Pinto 

Bandeira, Litoral Norte Gaúcho, Região de Salinas, Serro, Canastra e Pelotas. 

Abaixo estão alguns itens relevantes sobre o Regulamento de Uso que foram apurados na 

pesquisa, que foram, neste trabalho, sintetizados: 

i. 90% dos responsáveis alegaram orientação de uma ou mais entidades 

governamentais (universidades, ONGs, INPI, instituições estaduais). Em 

contrapartida, 10% alegaram não ter sido orientados por um órgão externo; 
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ii. 73% consideraram a definição da forma tradicional de produção, como um dos 

fatores mais levados em conta para a elaboração das normas; 

iii. Em 55,5% dos casos, a legislação do Brasil determinou a necessidade de que 

100% da matéria prima fosse também de origem da própria região delimitada para 

a IG; 

iv. Em todas as IG, houve casos em que produtores que se encontravam na região 

delimitada não conseguiram a certificação, porque o processo de produção dos 

mesmos não atendia às regras pré-determinadas, geralmente impostas 

rigidamente; 

v. Em 50% dos casos, produtores não conseguiram a certificação por não alcançarem 

o padrão de qualidade determinado e/ou não estavam associados ao órgão de 

representação coletiva, sendo que para Brunch (2010 apud VALENTEL; PEREZ; 

FERNANDES, 2013) o papel da entidade é a representação de uma coletividade 

e a IG beneficia todos os produtores, que se encontram dentro da área demarcada, 

sendo ele associado a entidade ou não; 

vi. A questão da não utilização da IG por produtores foi justificada por falta de 

interesse, baixa valorização do produto pela certificação do mesmo, devido à 

ausência de conhecimento por parte do público no Brasil; 

vii. 70% dos representantes, consideraram fatores relacionados a tecnologia como um 

impasse, sendo que 14% reconheceram como a principal dificuldade, tendo em 

vista que os produtores têm formas distintas de preparo e que, em alguns casos, a 

introdução da tecnologia estava em detrimento às tradicionais formas de 

produção; 

viii. Outro entrave verificado em 43% dos casos foi o tempo de demora (um ano e 

quatro meses, em média) para a elaboração do regulamento, justificado, algumas 

vezes, pelo alto número de pessoas que precisavam se reunir periodicamente. Uma 

das instituições levou mais que o dobro de tempo, pois, paralelamente a este 

desenvolvimento, buscava a melhoria da produção. Uma outra levou apenas um 

mês, devido a um pequeno número de produtores; 

ix.  22% afirmaram não ter enfrentado dificuldade para a realização do regulamento.  

Em relação a demarcação de área, observou-se que: 
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i. As principais entidades colaboradoras em relação à demarcação de região são as 

Instituições acadêmicas e de pesquisa, principalmente as universidades, sendo 

como afirma Da Silva et al. (2010 apud VALENTEL; PEREZ; FERNANDES, 

2013), tema de pesquisas e estudos de dissertações e outros trabalhos científicos. 

No sul do Brasil é possível perceber uma forte atuação da EMBRAPA e, em Minas 

Gerais, a ação intensiva da EMATER e do Instituto Mineiro de Agropecuária 

(IMA). Há, também, o auxílio técnico e financeiro de outras organizações como 

MAPA, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), SEBRAE, 

Organizações Não Governamentais (ONGS) entre outras, mesmo que o INPI 

tenha estabelecido que a comprovação de delimitação da área, seja oficialmente 

expedida pela entidade responsável de cada Estado; 

ii. Em 42% dos casos, o principal fator para delimitação da área está ligado à ação 

humana, modo de produção, costumes.  Em contrapartida, 35% consideraram que 

este fator principal está relacionado aos recursos naturais, clima, água, terra e 33% 

levantaram a qualidade da produção, relacionadas a questões humanas ou naturais, 

como a principal consideração; 

iii. Observou-se que 89% das entidades basearam a delimitação do território, a partir 

de características associadas à natureza e ao homem, e 78% indicaram a qualidade 

do produto. Muitas das organizações, para complementar e auxiliar na demarcação 

de territórios, usaram dados históricos, que possibilitaram reconhecer os 

procedimentos tradicionais, bem como, usufruíram de informações políticas 

como: relação entre produtores, divisões políticas, dados econômicos e sociais 

antigos e atuais; 

iv. Uma das questões mais complicadas para 50% dos responsáveis entrevistados foi 

a inexistência de características do ambiente devidamente analisadas, ora por falta 

de estudo sobre tal, ora por dados necessários não estarem disponíveis. Sendo que 

este fator é de fundamental importância e deve ser analisado de forma criteriosa 

para o registro de DO, visto a necessidade de comprovar a interferência do meio 

sobre a qualidade do produto; 

v. Em 25% dos casos houve maior dificuldade durante o levantamento de dados e 

informações para a construção da demarcação. Deles, 12% afirmaram ter sido o 
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tempo gasto durante o deslocamento até as propriedades para medição e 

caracterização do solo. Alguns ainda alegaram apoio político e altos custos como 

dificuldade, por outro lado, um dos responsáveis disse não ter tido dificuldades; 

Em relação comprovação de qualidade associada à região, apurou-se: 

i. Para 91% dos casos um fator de diferenciação foi a identificação atual do produto 

frente a outros e, em contrapartida, 64% acreditaram que este fator estava 

relacionado ao histórico do produto na região, à caracterização (visto a fatores 

naturais), ao modo de preparo e à qualidade; 

ii. Um outro diferencial, citado por 55% dos responsáveis, foi a produção em 

pequena escala, onde 45% indicaram a produção artesanal e 18% evidenciaram o 

destaque internacional do produto; 

iii. A comprovação da notoriedade local foi comprovada por dados como 

levantamento de arrecadação de ICMS anteriores, comparação entre preços, 

noticiários, revistas e jornais. Também, foram utilizados documentos históricos, 

registros, livros, fotos de anos atrás e atuais, entrevistas com moradores 

responsáveis pela produção e venda locais. Em número pequeno foram 

apresentados poemas, lendas, prêmios em concursos de qualidade, festas de 

tradição local, cursos técnicos e superiores ligados ao produto de destaque local; 

iv. 50% dos casos relataram dificuldades na obtenção de dados históricos e culturais, 

dentre eles, 80% ressaltaram que o tempo gasto para tal foi muito longo, visto que 

os documentos antigos pesquisados estavam rigidamente protegidos, além da 

demora com relação às entrevistas. Somente 20% afirmaram que a ausência de 

documentos foi a maior dificuldade; 

v. 72,7% dos responsáveis disseram ter obtido auxílio de escritores, historiadores, 

jornalistas e outros para comprovar a notoriedade do produto. Na maioria dos 

casos os próprios associados conseguiram reunir esta documentação. O SEBRAE 

foi fundamental para 36% dos casos, relacionados à contratação de consultores; 

vi. Em 91% das situações, observou-se a influência do meio sobre a qualidade do 

produto. No entanto, apenas uma delas possuía DO e duas delas estavam 

realizando a solicitação desta certificação. Fato este que pode ser justificado pela 
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rígida exigência no Brasil da comprovação científica da relação produto e meio 

em que está inserido; 

vii. A principal dificuldade encontrada pela comprovação da relação geográfica e a 

qualidade do produto foram os altos custos, demora no processo de pesquisa, 

necessidade de um grupo multidisciplinar, que conhecesse as características 

resultantes de fatores diferenciados da região. 
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4. O QUEIJO ARTESANAL DE ALAGOA 

A produção de queijo artesanal por ano no Brasil, equivale, aproximadamente, a um milhão 

de tonelada sendo que 20% dessa produção é feita a partir da utilização de leite não pasteurizado, 

ou leite cru. Parte desse queijo é vendida informalmente, por não haver registro nos serviços de 

inspeção sanitária. Isto acontece com o queijo artesanal, produzido em Alagoa, um município 

mineiro da região da Serra da Mantiqueira, caracterizada por montanhas, clima frio e por uma 

riqueza hídrica, que fica a 447 km da capital de Minas Gerais (NEIVA, 2017). 

4.1 A PRODUÇÃO DO QUEIJO ARTESANAL DE ALAGOA 

 

A partir de uma pesquisa histórica, pôde-se levantar dados importantes sobre a origem do 

Queijo Artesanal de Alagoa. A região de Alagoa é caracterizada por um clima ameno e pela 

sinuosidade de seu relevo. A principal atividade econômica e tradicional da região é a produção 

familiar de leite e de queijos artesanais (EMATER, 2014). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

estimada da cidade de Alagoa, em 2017, era de 2.752 habitantes, sendo 60% uma população rural. 

O salário médio dos trabalhadores em 2016, era de 1,8 salários mínimos, sendo que 13,1% da 

população representava a classe trabalhadora/ocupada. Dados de 2015 apontaram que o Produto 

Interno Bruto (PIB) per capita nesse ano era de R$ 10.942,90, 84.4% do percentual das receitas 

oriundas de fontes externas, federal e estadual e não da prefeitura municipal. O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), em 2010, era de 0.649. A área da unidade 

territorial, em 2017, correspondia 161,356 km². Em 2010, 50,5% dos domicílios possuíam esgoto 

sanitário adequado e 58% deles eram em vias públicas urbanizadas (bueiros, calçadas, 

pavimentação). Em 2009, o município possuía 3 estabelecimentos de Saúde SUS e 1 

estabelecimento de Ensino Fundamental ao Médio. 

O município de Alagoa, em 2010, possuía 256 produtores rurais, sendo 5.659 ha de 

pastagem. Foram apurados que 234 estabelecimentos agropecuários produziam leite e 90 vendiam 

sob o estado cru, sendo 80 produtores de queijo artesanal, o que gerou uma produção do Alagoa 

de 308T/ano. Em 2016, foram ordenhadas 2.463 vacas, sendo produzidos 4.324.000 litros de leite 

com rentabilidade equivalente a R$5.404.000,00 (EMATER, 2014). 
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Segundo a EMATER (2014), existem um maior número de minifúndios no município, ou 

seja, os produtores não possuem grande área para a produção de leite, o que dificulta a entrega a 

grandes laticínios, tornando a produção de queijo a principal geração de renda dessas propriedades. 

Uma pesquisa realizada pela EMBRAPA levantou o número de 130 produtores de queijo 

alagoense, sendo uma produção familiar, que varia de 5kg a 50kg por dia. As fazendas, geralmente, 

são de 18ha. A principal alimentação do gado é feita por capim verde picado, cana-de-açúcar, 

silagem de milho e concentrado. O rebanho é mestiço (Holandês/Gir Leiteiro), com ordenha média 

de quinze litros por vaca/dia e a produção média de leite alagoense é de 150 litros/propriedade. O 

queijo alagoense é obtido do produtor, por um preço que varia entre R$15,00 a R$30,00 por quilo. 

E se comparado ao Parmesão da Itália, este é vendido por quase sete vezes o valor do "parmesão 

alagoense" (NEIVA, 2017). 

A história do queijo artesanal de Alagoa teve sua origem em 1920, quando o Italiano 

Pascoal Poppa e sua esposa perceberam a similaridade do relevo e clima da região mineira com 

sua cidade natal, Parma, na Itália. Migraram do Rio de Janeiro para Alagoa a fim de iniciar a 

produção do produto típico de sua região, o queijo Parmesão. Segundo moradores da localidade, 

o italiano possuía três laticínios: um no distrito sede, outro em Boa Vista, em sociedade com João 

Luís da Fonseca e outro laticínio de nome Ednéia, em homenagem a sua filha. De acordo com os 

relatos, a produção do queijo era feita em formas de madeira e o queijo era prensado com um pano, 

depois com pedras. A salmoura era disposta em tanques de alvenaria. Logo, o queijo começou a 

ganhar prestígio no mercado da região. Com o sucesso, o Coronel Porfírio Mendes Pinto, que 

produzia o "Queijo Minas", trouxe de São Luiz do Paraitinga o jovem Gumercindo Ferreira Pinto 

para auxiliá-lo na produção de queijo parmesão e, pouco tempo depois, ele se casou com a filha 

do Coronel.  

Em 1930 o Coronel presenteou sua filha e genro com a Fazenda Entre Morros, onde foi 

construído um novo laticínio. A rentabilidade da atividade fez com que surgissem novos 

empreendimentos pela região. Ao passar dos anos, a produção começou a adquirir características 

próprias, relacionadas ao ambiente e ao "saber fazer", pertencente às famílias da região (EMATER, 

2014). 

Segundo Neiva (2017), Alagoa é conhecida como a "terra do queijo parmesão", no entanto 

é uma identificação incorreta, pois o “Parmesão” é uma Denominação de Origem Protegida (DOP) 

italiana, queijo que o Italiano Pascoal Poppa e sua esposa almejaram desenvolver ao chegarem em 



70 
 

 

Alagoa. O queijo considerado “Parmesão” era produzido nas regiões de Parma, Régia Emília, 

Módena, Bolonha ou Mântua. Assim, a similaridade do queijo de Alagoa o torna um "tipo 

parmesão". Os dois queijos são produzidos com leite cru e a massa passa por um processo similar 

de aquecimento, durante o processo produtivo. O período de "cura" ou maturação do "Parmesão” 

é de no mínimo 12 meses e pode ultrapassar dois anos. O queijo de Alagoa não possui um padrão 

de cura, sendo que uns são comercializados poucos dias depois de maturação, o que pode interferir 

na qualidade do sabor do produto, sendo um grande desafio, padronizar a maturação do queijo, 

considerando que diferentes produtores estipulam diferentes tempos de cura para sua produção. 

4.2 O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL 

 

A produção de queijos artesanal de Alagoa conta com o auxílio de instituições 

governamentais como a Embrapa Gado de Leite, EMATER-MG e o Instituto de Lacticínios 

Cândido Tostes/EPAMIG visando ao desenvolvimento e melhorias, no que tange no à qualidade 

do produto, aumento da produção, inserção no mercado e consequentemente melhoria da vida do 

pequeno produtor na região.  

A Embrapa Gado de Leite propicia o desenvolvimento de soluções tecnológicas, capazes 

de fortalecer a cadeia de produção do leite no Brasil e trópicos. Sua missão é tornar viável soluções 

de pesquisa, desenvolver e inovar para que de forma sustentável beneficie a sociedade. É referência 

em produção animal, nutrição, bem-estar dos bovinos leiteiros, melhoramento genético, 

agricultura familiar, entre outros. Os trabalhos da instituição são voltados para analisar o mercado 

interno e externo do leite, a fim de fundamentar políticas públicas para este setor (EMBRAPA, 

2018). 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER-MG) atua 

na operação e planejamento do setor da agricultura mineira, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento de pequenas produções familiares, a fim de proporcionar melhoria nas condições 

de vida de produtores e na produção agrícola. Através de atividades que geram renda e emprego, 

a EMATER-MG visa à inclusão social das comunidades rurais, a partir do desenvolvimento 

sustentável (EMATER-MG, 2018). 

A Empresa de Pesquisa e Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) é uma organização 

pública de direito privado que está ligada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
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Abastecimento, auxiliando na proteção tecnológica, registro de produtos e processos com potencial 

econômico de geração de renda (EPAMIG, 2018).  

Como método de pesquisa fez-se o uso de entrevistas com três funcionários de algumas 

das instituições acima apresentadas. Sendo uma delas a coordenadora e a outra, uma pesquisadora 

sobre boas práticas de produção, ambas do projeto da Embrapa Gado de Leite “Caracterização do 

queijo artesanal produzidos em municípios inseridos no Corredor Ecológico da Mantiqueira- 

geração de renda para a agricultura familiar e alimento seguro para os consumidores”. E o outro 

entrevistado foi o Técnico Extensionista da EMATER-MG/ Escritório Alagoa que atua e reside no 

município de Alagoa. 

4.3 A ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES 

 

Segundo Técnico Extensionista houve uma Assembleia, na qual formou-se a   Associação 

de Produtores do Queijo Artesanal do município de Alagoa, contando com a participação do 

prefeito da cidade, um grande apoiador dos produtores de queijo. Também, foram definidos, 

aprovados e registrados em ata o Estatuto da Associação, o Regimento Interno e o Regulamento 

Técnico, bem como o Comitê Técnico, formado por um representante de cada Instituição: Embrapa 

Gado de leite, EMATER-MG, EPAMIG, IMA e, também, um representante dos produtores. Neste 

Comitê Técnico, os papéis de cada integrante foram definidos. No entanto, ainda é necessário o 

registro legal da Associação em Cartório e na Receita Federal e, segundo o extensionista, esta 

providência seria tomada em breve.  

O funcionário da EMATER - MG ainda ressaltou que, na época da realização da 

Assembleia, o número de produtores de Queijo Artesanal de Alagoa era inferior a 30, atualmente 

este número é de 151. Entretanto, somente uma pequena parte deles é associada à organização. 

Para ele, inicialmente o ideal é que este número seja pequeno para que pudessem conseguir maior 

controle sobre a produção e garantir qualidade necessária. Este entrevistado compreende ser 

importante agregar, aos poucos, novos associados, de acordo com a consolidação da Instituição. 

Esclarece ainda que há uma relação boa entre os associados, mas é possível perceber a 

existência de uma concorrência entre eles, já que produzem o mesmo tipo de produto.  Apesar 

disso, essa concorrência parece ser sadia e acaba incentivando, cada vez mais, o produtor a buscar 

melhorias para seu produto. Segundo a coordenadora do projeto referente ao Queijo Artesanal, um 
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grupo de produtores utiliza aplicativos de comunicação, como o Whatsapp. Existe, neste 

aplicativo, um grupo formado por alguns produtores do queijo e o representante da EMATER-

MG, onde há troca de informações sobre mercado do produto, resoluções de problemas na 

produção, compra e venda de máquinas, embalagens, compartilhamento de fretes e entregas e até 

mesmo o oferecimento de produto uns dos outros para os casos de suprir a demanda de outro 

produtor. 

A coordenadora disponibilizou o acesso às listas de presença dos eventos promovidos pela 

equipe do projeto, citado anteriormente e parceiros (EMATER-MG, Prefeitura de Alagoa, IMA 

etc.), o que indica interesse dos produtores pela busca do desenvolvimento de sua produção, 

conforme os requisitos do processo de solicitação de Indicação Geográfica. Estes eventos estão 

relacionados a assuntos como: apresentação sobre a parceria de produtores com as instituições 

como Embrapa Gado de Leite e EMATER-MG; discussões sobre desenvolvimento sustentável, 

focado na produção de leite e fabricação de queijo; boas práticas de produção de leite e fabricação 

de queijo, análise de rentabilidade da produção; legislação dos queijos artesanais; além de 

abordagens sobre temas pertinentes à caracterização do queijo artesanal produzido na região de 

Alagoa. 

4.4 A NOTORIEDADE DA REGIÃO EM RELAÇÃO AO QUEIJO ARTESANAL 

 

A notoriedade da região, frente ao queijo de fabricação artesanal, pode ser identificada 

através de relatos de familiares, residentes no município de Alagoa, como identificado no trabalho 

realizado pela EMATER-MG (ANEXO – A). Além dos depoimentos, a notoriedade da região 

pode ser comprovada no processo de Indicação Geográfica, por meio de notícias sobre o famoso 

produto produzido na região de Alagoa (ANEXO – B) 

Um outro fator de grande importância de notoriedade do queijo de Alagoa foi sua 

premiação internacional, conferido a este Medalha de Bronze no Mondial du Fromage, em Tours, 

na França, em junho de 2017, frente a 600 diferentes queijos de 42 países. Recebeu também, em 

outubro de 2017, a Medalha de Prata no Prêmio Queijos Brasil, sendo destaque dentre 403 queijos 

brasileiros (QUEIJODALAGOA, 2018). A notícia pode ser encontrada em ANEXO – C. 

 Além disso, um evento que destaca a Região de Alagoa é o Concurso Anual do Queijo 

Artesanal de Alagoa que acontece durante Festival do Queijo e do Azeite. No ano de 2019 foi 
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realizada a décima edição deste Festival e sexta do Concurso do Queijo. O técnico explica que, 

anteriormente, era conhecido apenas como Festival do Queijo, mas com o sucesso e a parceria 

entre os produtores de queijo e de azeite, tornou-se o Festival do Queijo e do Azeite (ANEXO – 

D). 

4.5 CARACTERÍSTICAS DA PRODUÇÃO DO QUEIJO 

 

Segundo a EMATER (2014) e de acordo com a portaria IMA Nº 1453, de 01 de dezembro 

de 2014, a região de Alagoa é caracterizada como produtora de queijo tipo parmesão no modo 

artesanal conforme o processo de fabricação demonstrado, de forma gradativa, na Figura 13. 
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Figura 8: Processo de Fabricação do Queijo Artesanal de Alagoa 

Fonte: EMATER (2014) 

De acordo com EMATER (2014), a denominação de venda do queijo é "Queijo Artesanal 

de Alagoa" e suas características são: 

(i) Ingredientes: leite de vaca cru integral, cultura láctea natural (pingo ou fermento 

natural), coalho e sal; 
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(ii) Características físico-química e sensoriais: consistência semidura, textura fibrosa, 

coloração branco a amarelado (variando de acordo com a umidade, gordura e grau 

de maturação). O odor lácteo é pouco notável, possui crosta fina e sem trincas. Não 

possui olhaduras, mas eventualmente pode apresentar aberturas irregulares. Seu 

formato é cilíndrico e o peso aproximado varia entre pequeno (1Kg), médio (2,5Kg) 

e grande (5Kg). 

A produção do Queijo Artesanal de Alagoa é realizada a partir de leite cru, o que é um fator 

crítico para a comercialização formal do mesmo, visto a necessidade de conciliar a produção ao 

cumprimento de exigências legais. Faz-se necessário analisar fatores microbiológicos e dos 

componentes do leite, os organismos responsáveis pelas características organolépticas e sensoriais, 

a fim de não colocar em risco a qualidade e segurança do queijo artesanal (EMBRAPA, 2015). 

Diante disso, a Embrapa Gado de Leite, em parceria com a EMATER-MG e a EPAMIG, 

elaboraram um projeto de pesquisa com o objetivo de caracterizar o queijo artesanal produzido 

nos municípios inseridos no Corredor Ecológico da Mantiqueira, analisando os aspectos físico-

químicos e microbiológicas, tanto do leite, quando do queijo ali produzidos e dando suporte 

técnico nos sistemas de produção. 

O projeto, além da análise físico-química, engloba treinamentos relacionados às boas 

práticas da produção de leite e fabricação do queijo bem como avaliação do impacto deste modo 

de atuação (melhorias no processo de fabricação, frente a seus pontos fortes e fracos) sobre a 

qualidade do produto final (EMBRAPA, 2015).  

A EMBRAPA (2015) coleta os dados que constituem a identificação da unicidade do 

produto, acrescido ao "saber fazer" do mesmo, reunindo informações e procurando fundamentar a 

regulamentação do queijo, frente ao Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). Este Órgão é 

responsável por exercer a defesa sanitária animal e vegetal no Estado de Minas Gerais, além de 

fiscalizar e certificar os produtos agropecuários, com o propósito de preservar a saúde pública e o 

meio ambiente, estabelecendo normas e procedimentos, a fim de garantir aos consumidores 

alimentos de qualidade (IMA, 2018). 

Segundo a EMBRAPA (2015), o projeto poderá ser a base para que o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e outras instituições públicas desenvolvam normas para a 

certificação e/ou concessão de Indicação Geográfica de queijos artesanais. Neiva (2017) esclarece 
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que a pesquisa já está auxiliando na obtenção do Selo de Inspeção Municipal (SIM) para fins de 

comercialização do produto apenas no município.  

De acordo com o Técnico Extensionista da região de Alagoa, a EMATER-MG está 

trabalhando para que, depois do cadastramento junto ao IMA, a produção de queijos artesanais de 

Alagoa possa obter o registro de Indicação Geográfica. Segundo ele, talvez seja mais provável que 

a Indicação Geográfica se dê em virtude da Indicação de Procedência (IP), devido às maiores 

exigências a serem seguidas para o selo de Denominação de Origem (DO). 

4.6 DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

A produção do queijo artesanal é realizada na região das terras altas da Mantiqueira 

englobando os municípios de: Alagoa, Aiuruoca, Baependi, Bocaina de Minas, Itamonte, Pouso 

Alto e Carvalhos. Em 2014, a EMATER realizou uma pesquisa visando caracterizar a microrregião 

de Alagoa e os seis municípios no que diz respeito à produção de queijo artesanal. Esse trabalho 

forneceu suporte importante para que se pudesse analisar sobre as características específicas do 

município de Alagoa. A Figura 9 apresenta o mapa da região de Alagoa. 

  

 

Figura 9: Mapa Geográfico do Município de Alagoa 

Fonte: EMATER-MG (2014) 
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 De acordo com EMATER (2014), o município possui uma malha hídrica muito densa, está 

inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Grande e, também, na sub bacia dos afluentes Mineiro do 

Alto Rio Grande, de forma predominante, e na sub bacia do Rio Verde, em menor proporção. Esta 

Região é banhada, principalmente, pelo rio Aiuruoca. O grau de integridade de sua fauna é muito 

alto, mas devido a contaminação de solos, rios, construção de barragens, entre outras atividades, 

possui elevada necessidade de preservação. A flora é constituída por fitofisionomias como 

Cerrado, Campo Rupestre, Campo Cerrado (estes em menor área); Floresta Estacional 

Semidecidual Montana (caracterizada por ocorrência de clima estacional, região com intensa seca 

hibernal e alto volume de chuvas no verão); Floresta Ombrófila Montana (marcada por tipos finos 

e cascas espessas e com rugas e folhas miúdas), além de outra floresta diferenciada na região 

(composta por araucárias de tamanho aproximado a 20 metros de altura.  

Em Alagoa, a heterogeneidade da flora varia de baixa a média. Em seu território prevalece 

uma alta integridade da flora. O clima é um dos fatores mais influentes nas características da 

região, que refletem diretamente nas singularidades do queijo. A temperatura e o tempo de 

maturação influenciam na textura, consistência e em outras propriedades do queijo. A temperatura 

média do município de Alagoa varia de 17 a 19 graus Celsius. A precipitação mínima fica entre 

1750mm a 2000mm e a máxima entre 2000mm e 2250mm EMATER (2014).  

Grande parte do território de Alagoa possui boa qualidade ambiental (estado atual dos 

recursos naturais) que varia de média a baixa, sendo que nos contornos do município está 

classificada como alta. O risco ambiental, ou seja, a presença de atividades que possam impactar 

significativamente o ambiente da região é muito baixo. Percebe-se alta qualidade da água em 

relação a poluição da mesma. Predomina na região o solo de classe Cambissolos Háplicos, 

distrófico que caracteriza elevadas altitudes e material de origem íntegro. Possui baixa exposição 

de solo em sua predominância, além de baixa a muito baixa vulnerabilidade a erosão, o que se 

relaciona com as condições de conservação dos altos dos morros. Identificou-se algumas unidades 

de paisagem como: Serra da Mantiqueira, Vertente Ravinada, Vale Encaixado, Rampa do Colúvio, 

Terraço Fluvial, Anfiteatro, Vertente Convexa e Cristais da Serra da Mantiqueira em menores 

proporções EMATER (2014).  

De acordo com o trabalho da EMATER em 2014 percebe-se que dentre toda a região de 

Alagoa analisada, incluindo o município de Alagoa e municípios próximos, existem características 
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semelhantes entre eles. No entanto, segundo a coordenadora do projeto da Embrapa Gado de Leite, 

em decorrência das influências geográficas e do “saber fazer”, o queijo de Alagoa parece diferir 

das demais produções e, por uma decisão dos produtores do município de Alagoa, será separado 

dos demais municípios, no que se refere a busca do reconhecimento de IG. 

4.7 CONTROLE DE QUALIDADE E PADRÃO DO PRODUTO 

 

Para o técnico da EMATER - MG, a produção do Queijo Artesanal de Alagoa possui 

pequenas diferenças de um produtor para outro, mas, de forma geral, segue naturalmente um 

padrão criado pelos costumes locais que se difundiram de forma tradicional pela pequena cidade. 

Ele relata que o controle deste padrão de produção não parece ser um problema para atender às 

normas da Indicação Geográfica. 

 Segundo o extensionista, raramente é possível identificar diferenças significativas 

exemplificando que entre dez queijos produzidos por dez produtores distintos. As pequenas 

diferenças que podem ser avaliadas são devidas ao pasto e à raça do gado. No entanto, no que se 

refere à qualidade do produto, deve haver maior preocupação com tempo de maturação, pois é um 

dos pontos de maior distinção entre os produtores. Alguns comercializam o queijo depois após um 

período de maturação de mais de 30 dias enquanto outros podem realizar após sete dias após a 

fabricação. Dentro do Regulamento de Uso, no processo de Indicação Geográfica, o tempo de 

maturação do Queijo Artesanal de Alagoa ainda está sendo estudado.  

 Segundo a outra pesquisadora da Embrapa Gado de Leite, também entrevistada, não existe 

um "padrão" de controle de qualidade, este controle é realizado por cada produtor. Considerando 

a possibilidade da certificação de IG, analisa-se a viabilidade de utilização de uma Etiqueta de 

Caseína, que possibilite o rastreamento dos produtos. 

 Paripassu (2018) conceitua rastreabilidade como sendo a capacidade de obter o 

acompanhamento de um alimento, desde o processo produtivo até os pontos de distribuição, por 

meio de um determinado código estipulado para cada lote que acompanha o produto, podendo ser 

acessado por partes interessadas a qualquer momento. Um dos maiores objetivos da rastreabilidade 

é tornar possível a percepção dos consumidores e de partes legais quanto à procedência do 

alimento, no que se refere à qualidade e à segurança diante de todos os cuidados que o produto 

recebeu. 
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Uma das possibilidades de rastreabilidade de queijos artesanais é a utilização das etiquetas 

de caseína que são fabricadas a partir da proteína do leite, grafadas com tinta alimentar, conforme 

legislação europeia e, em setembro de 2016, foram legalmente liberadas no Brasil pelo Ministério 

da Agricultura. A etiqueta é aplicada sobre o queijo quando ele é disposto na forma e se torna parte 

integrante da casca do produto, após algumas horas. Na Europa, muitas associações de 

Denominações de Origem (DO) já utilizam a etiqueta como controle do volume da produção. As 

etiquetas são produzidas com a logomarca e números de identificação e cada associado recebe o 

número de etiquetas, de acordo com a quantidade de queijos que serão produzidos, o que auxilia 

no processo de combater possíveis falsificações (SERTAOBRAS, 2018). 

 A etiqueta de caseína pode também valorizar, ainda mais, a unicidade do queijo. Em alguns 

casos, além desta etiqueta pode haver, ainda, uma outra etiqueta que distingue os diferentes 

produtores em forma de logomarca, atuando também como um recurso de marketing. O código 

inserido no produto continua legível depois de todo o processo produtivo, sendo formado por uma 

sequência de algarismos com uma combinação de uma ou mais letras, que possibilitam a 

identificação individual do produto. Ao código são vinculadas informações, tais como matéria-

prima, umidade e teor de sal, medida e peso (SERTAOBRAS, 2018,). 

A Figura 10 apresenta, a seguir, o Queijo Saint-Nectaire, produzido na França, no ano de 

2016: 

  

 

 

Figura 10: Queijo Saint-Nectaire Produzido na França - 2016 

Fonte: SERTÃO BRÁS (2017) 



80 
 

 

 

 De acordo com o funcionário da EMATER – MG, caso a associação venha a utilizar a 

etiqueta de caseína, esta seria distribuída pelos responsáveis técnicos da associação, conforme a 

produção de cada associado. No entanto, a viabilidade da utilização desta etiqueta, como recurso 

de rastreabilidade, ainda não foi analisada, principalmente no que tange à disponibilidade 

financeira, por parte dos produtores para a aquisição deste material. 

4.8 COMERCIALIZAÇÃO: MERCADOS, LOGÍSTICA E MARKETING 

 

A coordenadora, relata que todos os produtores de queijo produzem leite em suas 

propriedades e, atualmente, os queijos são comercializados, tanto pelos próprios produtores, 

quanto por revendedores do mesmo. Muitos produtos são disponibilizados através de venda online, 

sendo essa, possivelmente, umas das formas mais caras de obtenção do produto, se comparado a 

compra em loja física na cidade de Alagoa, ou em áreas próximas. 

 O técnico extensionista reporta-se a alguns anos atrás, explicando que o queijo era vendido 

a um atravessador (comerciante livre) que ditava o preço de compra/preço de mercado do queijo 

aos produtores e repassava a mercadoria para outros compradores. Com o tempo, alguns 

produtores, principalmente os de maior produção mensal, começaram a comercializar por conta 

própria, colocando sua marca e conquistando o seu espaço no mercado. Atualmente a 

comercialização do produto por meio de um atravessador ainda é predominante. No entanto, é 

crescente o número de produtores que comercializam de forma independente o produto final. Entre 

os 151 produtores de queijo, 30 já possuem sua própria marca, embalagem e comercializam 

diretamente o produto. Com o destaque do Queijo Artesanal de Alagoa em premiação nacional e 

internacional, a consequente valorização do produtos e aumento de vendas, famílias locais 

puderam reformar suas casas e estabelecimentos, sendo assim notória a melhoria na qualidade de 

vida de toda a população.  

 No contexto do mercado aquecido e com a alavancagem da demanda, o funcionário da 

EMATER - MG relata que os produtores puderam começar a investir em marketing, através de 

contratos com web-designers, utilizando novas embalagens, entregas via Serviço de Encomenda 

Expressa Nacional (SEDEX), investimento em novos equipamentos de produção, reformas de 

melhoria e ampliação dos estabelecimentos de produção.  Como é o caso de um 
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produtor/proprietário que possui uma produção atual entre 60 a 70 kg de queijo por dia, e por meio 

de parceria desenvolveu uma página na Web, para que o produto pudesse ser comercializado online 

e enviado para todo Brasil, considerado um mercado muito significativo para o produto. O 

funcionário da EMATER – MG relata que no site são vendidos também, outros produtos 

artesanais, como um azeite produzido nessa mesma região. Acrescenta que o parceiro, responsável 

pela criação do site, paga um valor determinado pelo produtor/proprietário pelo quilograma do 

queijo, um valor e o revende através da página da Web, por um preço maior. Esclarece que o 

produtor do queijo, além das vendas online, comercializa o queijo em sua propriedade e em lojas 

físicas. 

 Em outros casos, o extensionista aborda que a comercialização ocorre em pequenos 

comércios da própria cidade, supermercados, estendendo a lojas gourmet em outras regiões. E 

ressalta, como exemplo, o produtor/proprietário da outra marca, denominada “Queijo de Alagoa”, 

que possui mão de obra inteiramente familiar. A entrega do produto é feita pelo próprio produtor 

por meio do transporte rodoviário. Confirma, ainda, que atualmente os principais mercados do 

queijo estão basicamente no Estado de São Paulo, seguido por Minas Gerais, na região de Belo 

Horizonte, e então no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Um exemplo desta especificidade do 

pequeno comércio local, no que tange à venda do queijo artesanal, na região de Alagoa, pode ser 

visualizada em ANEXO – E. 

 Segundo o técnico, a comercialização do produto não acontece de forma associada e parece 

ser um desejo dos produtores a continuidade das vendas de forma independente. Diferentemente 

do que acontece na Cooperativa do Queijo do Serro, em que ela se responsabiliza pela venda de 

toda a produção feita pelos associados da instituição de Indicação Geográfica. Nesta realidade, O 

funcionário da EMATER – MG acrescenta que a associação de Alagoa não pretende ser 

responsável pela comercialização do produto.  

 Acrescenta ainda que mesmo a comercialização sendo realizada de forma independente, é 

possível e interessante existir um marketing em conjunto da Indicação Geográfica, devido à 

valorização da região e, principalmente, do produto. Informa que já acontece com alguns 

produtores que estão adquirindo novas embalagens, com a mesma identificação do produto 

artesanal de Alagoa, para a venda de seus produtos distintos. Verifica-se, que a própria premiação 

do queijo, ocorrida na França, é um exemplo de como o marketing em conjunto pode obter bons 
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resultados. O produto premiado além da sua própria valorização, favoreceu a venda do Queijo 

Artesanal em Alagoa e também destaque de toda essa região de produção. 

 O funcionário da EMATER – MG mencionou que, em 2018 produtores de marcas próprias 

vendiam o queijo por valores entre R$ 27,00 e R$ 35,00 por quilograma. Antes da premiação, o 

quilograma do queijo era vendido por cerca de R$ 15,00, aproximadamente o mesmo valor pago 

pelos atravessadores.  

Segundo o técnico é perceptível que a ascensão do mercado de queijo, como um todo, e a 

alta valorização da região de Alagoa, como produtora, somam fatores que incentivaram novamente 

os produtores a persistirem no negócio. Para ele os grandes produtores estiveram próximos a 

desistir, considerando que a receita obtida do queijo era o suficiente apenas para cobrir os custos 

da produção e suprir as necessidades básicas da família. Neiva (2017) acredita que a aquisição da 

Indicação Geográfica pode ser mais um fator que contribua para a valorização do produto. 

Estatisticamente, o extensionista observou que a quantidade da produção de queijo vem 

aumentando. Porém, alguns produtores optaram por não ampliar sua produção, ficando em torno 

de 500 a 600 litros de leite por dia. Fato este que demonstra a escolha pela manutenção da produção 

familiar e do produto artesanal, mesmo em maior volume de produção. Elucida, ainda, que muitos 

jovens saem para estudar e retornam para a propriedade da família, com o objetivo de aperfeiçoar 

a produção. 

 Para o técnico, é possível entender o quanto investir no produto agrega valor na produção, 

ocasionando maior lucro aos produtores e às famílias com as vendas. Com base nas evidências 

apuradas e descritas, que a independência dos produtores, a busca por conhecimentos, 

investimentos e melhorias no produto, acrescido às inovações, no que tange ao modo de 

comercialização, são fatores cruciais para o sucesso de suas produções. 

4.9 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 

 

Para o técnico da EMATER-MG, a valorização do Queijo Artesanal de Alagoa 

proporcionou maior movimentação econômica da cidade, juntamente com a segunda fonte de 

renda mais importante do município, o turismo. Alagoa, uma região que fica no topo do Circuito 

das Terras Altas da Mantiqueira, possui muitas cachoeiras, fazendo parte da Estrada Real e está 

próxima a outras cidades turísticas como Itamonte e Aiuruoca. 
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 No ponto de vista do funcionário da EMATER - MG, que mora em Alagoa há cinco anos, 

a movimentação do mercado expandiu. Muitas pousadas e restaurantes foram reformados e outros 

inaugurados. Ele elucidou que, anteriormente, no centro da cidade só existiam dois hotéis e um 

hotel fazenda. Acrescentou que houve abertura de uma loja de material de construção e sete lojas 

físicas específicas de queijo, produto este também vendido em supermercados locais. Para este 

técnico, a cidade parece não sentir, atualmente, os efeitos da crise, pois o queijo está muito em alta 

e o município está se desenvolvendo cada vez mais. Relatou que é possível perceber um maior 

interesse das pessoas, por deixarem os grandes centros, em busca de melhorias na qualidade de 

vida e segurança em pequenos municípios. Comentou ainda sobre pessoas de outras localidades 

demonstrarem interesse em investir na produção, exemplificando um carioca e um estrangeiro. 

 Esta realidade também foi apontada pela coordenadora do projeto da Embrapa Gado de 

Leite que fez alusão ao poder aquisitivo destes interessados, considerada, por ela, geralmente 

maior que a média da população de Alagoa. Salientou sobre a possibilidade de investimento em 

construção de pousadas em Alagoa, como aconteceu com o pequeno município de Conceição de 

Ibitipoca, em que a economia turística foi fortemente desviada da população local. Mas de acordo 

com o técnico, até o momento, todas as pousadas pertencem a moradores locais. 

 Estes entrevistados apontaram os grandes atrativos turísticos ecológicos da região como: 

cachoeiras, a famosa descida de boia pelo rio, travessias, caminhadas, escaladas de picos e 

montanhas. Parte da sede do Parque Estadual da Serra do Papagaio fica em Alagoa e a estrada de 

acesso se encontra no município. Alagoa está situada totalmente dentro de uma área de proteção 

ambiental. Em relação ao turismo gastronômico, a truta e o azeite são muito famosos na região. O 

técnico informou que existe uma agência de turismo que organiza passeios, incluindo visita à 

queijaria premiada e na fazenda de produção de azeite. Acrescentou que nas pousadas também são 

organizadas pequenas caminhadas ecológicas pela região. 

O extensionista esclareceu que seu trabalho consiste em auxiliar no desenvolvimento da 

região e que vem percebendo a importância de se ter uma estrutura adequada para a recepção dos 

turistas, argumentando que sua motivação realça, quando um produtor reconhece o valor deste 

investimento, o que provavelmente reflete na transformação da família e, consequentemente, 

ocasionando mudanças e melhorias no padrão de vida da cidade. 
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5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A partir da descrição do processo de implantação da IG e dos dados apurados, no que tange 

à caracterização do Queijo Artesanal de Alagoa e região, procede-se a análise dos requisitos 

necessários para a solicitação da IG, de Indicação de Procedência, verificando como a produção 

do queijo artesanal pode atendê-los. 

As descrições contidas na Tabela 2, a seguir, facilitarão a compreensão desta análise.  

 

Tabela 2: Requisitos do Processo de IG e Enquadramento do Queijo Artesanal de Alagoa 

PROCESSO DE 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
QUEIJO ARTESANAL DE ALAGOA 

Comprovante do pedido de 

Registro e de pagamento. 

O registro é feito online e  o valor, de acordo com INPI (2018) é 

de R$590,00. 

Documento que comprove a 

legitimidade do requerente ou 

estatuto social como ata do 

processo eleitoral. 

Já foram definidos, aprovados e registrados em ata o Estatuto da 

Associação, o Regimento Interno e o Regulamento técnico. 

Ainda é necessário o registro legal da Associação em Cartório e 

na Receita Federal. 

Documento que comprove o 

interesse dos produtores no 

desenvolvimento de suas 

produções. 

Existem listas de presenças que foram assinadas por produtores 

em eventos realizados pela Embrapa Gado de Leite e EMATER-

MG, como discussões sobre desenvolvimento sustentável, análise 

de rentabilidade da produção, legislação dos queijos artesanais e 

outros. 

Regulamento de Uso O Regulamento de Uso abrange os requisitos seguintes. 

1. Caracterização  da 

produção 

A caracterização do queijo foi um projeto realizado pela 

Embrapa Gado de Leite em conjunto com a EMATER, no 

entanto ainda é necessário que o documento seja publicado. 

Apesar do processo de produção ser muito similar para diferentes 

produtores, ainda há a dificuldade de padronizar o tempo de 

maturação do produto. Muitos produtores comercializam o 

produto com menos de 30 dias. Além disso, é necessário a 

obtenção do cadastramento junto ao IMA. 

2. Documento que demarca 

a o local a ser analisado 

Já foi realizado uma delimitação da região que produz este queijo 

artesanal e que engloba seis municípios. Dessa forma, é 

necessária uma adaptação da marcação que se refira apenas ao 

município de Alagoa. 
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3. Comprovação sobre a 

notoriedade do 

reconhecimento do nome 

geográfico como local de 

produção do produto; 

A notoriedade da região pode ser identificada a partir dos relatos 

de famílias já coletados pela EMATER, através de notícias sobre 

o queijo, principalmente em relação às suas premiações e a 

participação deste produto em eventos regionais. 

4. Comprovação da 

existência de um 

Conselho Regulador 

Foi formado o Comitê técnico por um representante de cada 

Instituição, Embrapa Gado de leite, EMATER-MG, EPAMIG, 

IMA e um representante dos produtores. Sendo necessário ainda 

o registro legal da Associação em Cartório e na Receita Federal, e 

segundo o extensionista esta providência será tomada em breve. 

5. Comprovação, que a 

produção, segue as 

normas estabelecidas pela 

coletividade, é e 

exclusivamente realizada 

na área delimitada. 

É necessário a obtenção do certificado do IMA, através do 

projeto Certifica Minas Queijo. Além disso, levantou-se a 

possibilidade da utilização da etiqueta de caseína para a 

rastreabilidade dos produtos. No entanto, ainda é necessário 

avaliar a disponibilidade financeira dos produtores para a 

aquisição da mesma 

Fonte: A autora 

 

Mais do que atender aos requisitos da IG é necessário que haja o gerenciamento interno e 

externo da produção do queijo artesanal. Dessa forma, analisa-se a Gestão Interna e Externa da 

produção atual de Alagoa e identifica quais mudanças podem ser necessárias, considerando a 

possibilidade da implantação da IG. 

Em relação à gestão interna, de acordo com o técnico da EMATER, os produtores possuem 

uma boa relação entre si e existe uma concorrência saudável. Eles se ajudam quando necessário, 

mas preferem continuar produzindo de forma independente. A entidade, Conselho Regulador, 

formada por representantes dos produtores e das instituições públicas é de grande auxílio para a 

manutenção da produção de Alagoa, apoiando o desenvolvimento da região e dos produtores. A 

parceria, até então, parece ter sido muito positiva. Em relação ao processo de IG muitas ações 
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trabalhosas e dispendiosas dependentes de mão de obra qualificada e análises laboratoriais foram 

realizados pelas instituições, como a demarcação do território e caracterização do produto. No 

processo de pós IG, esse auxílio continuará sendo fundamental, devido à demanda por maior 

volume do produto e, supostamente, necessidade de inserção de novos produtores no processo.  

O controle interno da qualidade hoje é realizado individualmente por cada produtor sem 

que haja nenhuma fiscalização externa. De acordo com o técnico, os queijos seguem um padrão, 

sendo difícil diferenciar dois queijos de dois produtores distintos. No entanto, o selo de IG requer 

a comprovação efetiva da padronização dos produtos, seguindo o regulamento de uso do mesmo. 

Dessa forma, é necessário que haja planejamento do Conselho Regulador de uma maneira eficaz 

da realização desse controle.  

A etiqueta de caseína é uma alternativa de rastreabilidade. Mesmo assim, além de exigir 

investimento, é necessário um controle anterior ao uso da etiqueta, que é uma garantia maior para 

os consumidores. Algumas produções com IG utilizam de controles externos terceirizados, além 

do controle do Conselho Regulador. Essa é uma boa alternativa, mas que também exige maior 

investimento. De acordo com a atual situação de Alagoa, por ter um número menor de produtores, 

pode ser possível a fiscalização por parte do próprio Conselho Regulador. Com o crescimento da 

produção, a longo prazo, a adesão de uma auditoria externa pode se tornar viável.  

O gerenciamento externo, no caso dos produtores independentes, geralmente é feito pelos 

próprios produtores ou por parcerias como construção de sites de vendas. Percebe-se que por ser 

um queijo que é produzido na região, mesmo que haja destaque de um dos proprietários, como é 

o caso do queijo que foi premiado internacionalmente, todos os produtores saem ganhando. Depois 

dessa premiação, toda a região teve um aumento significativo na produção. E como o selo de 

Indicação Geográfica é uma grande estratégia de marketing e comercialização caso este seja 

implantado, poderá ser de grande impacto para região. Percebe-se, assim, uma oportunidade para 

a intensificação do marketing coletivo, o que além do aumento da produção de queijos é 

responsável pelo desenvolvimento da região como um todo. A região de Alagoa é uma região 

turística e que poderá ser melhor reconhecida depois da implantação da IG. 

Atualmente, a comercialização dos produtos é realizada de forma individual pelos 

produtores do queijo artesanal com a sua própria marca. Alguns produtores utilizam da revenda 

online também. A maioria dos processos é realizada de forma individual. Além disso, existem 

outros pequenos produtores de queijo que vendem este produto a um atravessador, ou seja, um 
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revendedor que coloca sua etiqueta e revende na região. Analisando ambas as formas de 

comercialização, através da Matriz SWOT, têm-se sua demonstração retratada na Tabela 3:  

 

Tabela 3: SWOT do Produtor de Queijo Independente 

Forças Fraquezas 

 

É diferenciado e valorizado 

por ter marca própria; 

 

Seu produto tem maior valor 

agregado; 

 

 

 

Maiores custos de transporte, 

distribuição e marketing; 

 

Geralmente produção familiar em 

menor escala; 

Oportunidades Ameaças 

 

Obter maior valor pelo 

produto; 

 

Aumentar produção para 

diluir custos; 

 

 

Não atender a uma demanda de 

crescimento significativo; 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

A Tabela 4, a seguir, demonstra a análise SWOT do produtor de queijo e a venda deste 

produto a um atravessador. 
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Tabela 4: SWOT do Produtor do Queijo que Vende, sem Marca Própria, a um Atravessador 

Forças Fraquezas 

 

Não possui custos de transporte e 

menores custos de armazenamento e 

marketing; 

 

Lucros baixos 

Preço de mercado definido pelo 

atravessador; 

 

Oportunidades Ameaças 

 

Vender a um atravessador que 

valorize mais o seu produto; 

 

Se unir a outros produtores e 

aumentar valor de venda do produto 

 

Desvalorização do seu produto 

 

Preço de mercado não cobrir 

seus gastos; 

Fonte: A autora 

 

De acordo com a análise SWOT dos dois tipos de comercialização, percebe-se por um lado 

que o produtor independente consegue um faturamento maior na venda do produto devido à 

valorização do mesmo. No entanto, o faturamento deve cobrir os custos e despesas de 

armazenamento, distribuição e marketing. Por outro lado, o produtor que repassa ao atravessador 

tem o preço de venda determinado pelo comprador (quase metade do preço do queijo 

comercializado pelo produtor de marca própria), no entanto, não é responsável pelos custos e 

despesas referentes ao armazenamento, distribuição e marketing como é o caso do produtor 

independente. Em ambos os casos, as produções acarretam em custos que não são diluídos a uma 

produção e grande escala. Ou seja, mesmo que o produtor independente fature maior valor pelo 

queijo, seus custos e despesas são mais elevados quando comparado ao produtor que repassa ao 

atravessador. No entanto, mesmo com menores custos, o produtor sem marca própria tem um 

faturamento por queijo bem mais baixo que o produtor independente, sendo o aumento da 

produção um fator de relevância para a melhor distribuição de custos e despesas. 

A longo prazo, analisando a possibilidade da implantação da Indicação Geográfica, em 

decorrência da grande visibilidade alcançada pelo selo, a demanda tende a aumentar de forma 
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significativa. A valorização do produto frente a produção realizada atualmente, pode torná-lo mais 

escasso/raro devido à baixa oferta e fazer com que seu preço seja elevado. Ou, a fim de atender a 

essa nova necessidade, é preciso que haja um aumento proporcional da produção. Como esta é 

realizada em pequena escala, o número de produtores deverá ser maior, ou deverá haver aumento 

da produção individual, fator este último que deve ser um estímulo tendo em vista, como já 

analisado na Matriz do produtor independente, que os custos altos, resultantes da produção em 

menor escala podem dificultar o aumento da comercialização. Assim, visando ao aumento da 

produção, nos moldes da produção artesanal e redução de custos, bem como a inserção de novos 

produtores, propõe-se um Modelo de Negócios que tem como ideia principal o compartilhamento 

de etapas do processo produtivo como a análise da qualidade, etiquetagem/embalagem, estocagem, 

distribuição e o marketing de forma que haja redução de alguns custos e despesas relacionados ao 

processo produtivo do Queijo Artesanal de Alagoa. O modelo foi construído com o auxílio do 

Modelo de Canvas conforme a Tabela 5.  

 

 

Tabela 5: Modelo de Canvas Proposta 

 

Fonte: A autora 

Parceiros Chave Atividades Chave Relacionamento com o Cliente Segmento de Clientes

Recursos Chave Canais

Proposta de Valor

Estrutura de Custos Fluxo de Receitas

Gastos com a terceirização da produção, embalagem, transporte, Marketing, salários dos 

funcionários contratados pela empresa.

Produtores do Queijo Artesanal de 
Alagoa

Conselho Regulador

Redução do custo de transporte e 
estoque para maturação dos 
fornecedores 

Controle da qualidade da IG

Distrbuição e aplicação da etiqueta 
da IG

Aumento da parcela do mercado 
através do Marketing coletivo

Pequenos produtores de queijo  
artesanal da região de Alagoa 
(Forncedores e clientes ao mesmo 
tempo)

Mercado de produtos artesanais 

Gerência da qualidade

Maturação / Estoque

Etiquetagem e Embalagem

Entrega

Marketing

Galpão de maturação

Carros para entrega 

Contratação de 3 a 4 funcionários
(Marketing, Transporte, Secretaria)

Investimento em embalagens 

Auxílio no desenvolvimento da 
produção junto com o Conselho 
Regulador 

Contato virtual para solicitação de 
novos pedidos e informação sobre a 
entrega dos pedidos que foi realizada

Aviso sobre a finalização do prazo de 
maturação

Parceria com o Conselho Regulador 
para contato com os produtores

Contato direto com os produtores

Utilização das redes sociais para a 
divulgação da Marca

O fornecedor irá receber  de acordo com a quantidade de queijo que entregar à empresa para os 
processos finais da produção. Por exemplo,  a empresa pagará uma quantia entre 80% a 90% do 
valor do kilograma do queijo comercializado hoje por produtores individuais  porque irá realilzar 
o processo final bem como todo o processo de MKT da produção. A partir disso, a empresa 
acrescenta sobre o queijo uma porcentagem de acordo com o local de entrega  (distância)  para 
a obtenção de lucro através do consumidor final.
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A fim de manter a produção artesanal e em compensação a comercialização em escala, o 

modelo proposto pode ser uma estratégia que possibilitará a redução dos custos dos produtores, 

sem que seja necessário abdicar da marca de cada um. Um outro alvo importante, é o 

compartilhamento de estoques. O modelo de negócio ainda se responsabilizaria pela estocagem, 

bem como pelos custos, de forma a ratear estes últimos para uma distribuição em maior escala, o 

que facilitaria a garantia da padronização do produto, sendo este um dos grandes desafios do 

Conselho Regulador, principalmente no que se refere controle sobre o tempo de maturação dos 

queijos. 

Logo abaixo, na Figura 11, demonstra-se o fluxograma do processo, dentro do Modelo de 

Negócio sugerido, seguidos da apresentação da Matriz SWOT do modelo e da análise das 5 forças 

de Porter: 

Figura 11: Fluxograma do Processo de Negócio Proposto

 

Fonte: A autora 

 

Nas tabelas 6 e 7, a seguir, procede-se a apreciação da Matriz SWOT do Modelo de 

Negócios e a análise das 5 forças de Porter: 
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Tabela 6: SWOT do Modelo de Negócio Proposto 

Forças Fraquezas 

Menor custos com transporte e estoques e 

consequente e possível aumento de lucro; 

 

Verificação e garantia da qualidade do 

produto artesanal, bem como padronização 

para a certificação a partir das etiquetas; 

Maior necessidade de controle do 

Conselho Regulador; 

 

Necessidade de 

compreensão/colaboração por parte 

dos produtores individuais frente à 

necessidade do envolvimento de um 

órgão terceiro para a legalização e 

comercialização do seu produto; 

Oportunidades Ameaças 

Aumentar produção do queijo tanto por 

aumento da produção individual (fator este 

que pode ser propiciado a partir da 

redistribuição dos processos em que os 

produtos pode despender mais tempo e 

recursos no processo de produção do 

queijo em si) quanto pela inserção de 

novos produtores na associação; 

 

Alcançar novos consumidores devido ao 

aumento da capacidade e fortalecimento 

do MKT; 

 

Reconhecimento da cidade de Alagoa bem 

como o fortalecimento da  atividades 

turísticas da região; 

Desentendimento dos produtores e 

possível enfraquecimento da IG; 

 

Exigências de padronização e 

qualificação dificultarem a produção e 

haver consequente desligamento de 

produtores da associação; 

Fonte: o autor 
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Tabela 7: Análise das 5 Forças de Porter do Modelo Proposto 

Ameaça de novos 

entrantes 

 

A ameaça é alta e pode acontecer caso o Conselho Regulador 

permita que outras empresas possam realizar a entrega das 

etiquetas. Ou ainda, os produtores se unam para a realização 

desse processo. 

Poder de 

negociação dos 

fornecedores 

O poder de negociação dos fornecedores é alto, tendo em vista 

que ser o principal ponto do negócio, o fornecimento dos queijos 

da região de Alagoa. 

Poder de 

negociação dos 

compradores 

Este poder é baixo, visto o Queijo Artesanal de Alagoa ser um 

produto único e produzido apenas na região de Alagoa. 

Ameaça de 

produtos substitutos 

Como o produto compete por diferenciação, em relação a outros 

queijos que não sejam produzidos na região de Alagoa, existe 

uma ameaça grande frente a uma ampla oferta queijos artesanais 

de menor custo oferecidos no mercado. 

Em relação a ameaça de queijos comercializados sem 

certificação como Queijo Artesanal de Alagoa, ela pode ser de 

baixo nível caso o Conselho Regulador tenha um controle mais 

efetivo sobre a qualidade e sobre a distribuição das etiquetas de 

IG. Essa ameaça cresce quando este controle está ausente.  

Rivalidade entre 

concorrente 

Caso o Conselho regulador atue em parceria com o serviço 

terceirizado, a rivalidade entre concorrentes torna-se baixa. 

Fonte: A autora 

 

Percebe-se a possibilidade de grande aumento de produção com menores custos, inserção 

de novos produtores da região e também expansão da marca de IG e do mercado. Entretanto, 

verifica-se maior necessidade da atuação do Conselho Regulador, visando à cooperação entre os 

produtores, de acordo com as normas, sendo ou não um serviço terceirizado, evitando o 

enfraquecimento da IG.  

O Modelo de Negócio proposto pode se responsabilizar pelo marketing da IG, o que 

valoriza todo e cada produtor, mesmo que haja diferentes “marcas” do mesmo tipo de queijo. Neste 
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contexto, o Modelo de Negócio acaba sendo responsável, também, pelo gerenciamento de pedidos. 

A entrega dos mesmos será realizada de acordo com os pedidos que forem solicitados, diretamente 

aos produtores ou através do novo atravessador.  

Nota-se, com base na análise do Modelo Canvas, que existe a necessidade de uma grande 

integração entre a empresa e os seus fornecedores, que ao mesmo tempo são seus clientes. O 

modelo exige que essa relação seja sadia. Uma das melhores formas de construir um 

relacionamento sólido é o apoio do Conselho Regulador na terceirização desse serviço. Além 

disso, a empresa deve estar atenta aos requisitos dos seus clientes/fornecedores, mantendo a 

identidade de cada queijo, levando com eles a marca de cada produtor.  

O modelo de negócio sugerido tem como ideal auxiliar no desenvolvimento de pequenos 

produtores, bem como o lugar em que estão inseridos. A empresa se propõe a colaborar com o 

desenvolvimento dos mesmos, em parceria com o Conselho Regulador e, também, no 

desenvolvimento de novos produtores. De acordo com o ideal da empresa, o aumento da produção 

e distribuição do queijo artesanal permitirá maior reconhecimento da região e, consequentemente, 

a valorização do território através de uma forte tendência do aumento do turismo na região de 

Alagoa.  

Por fim, a empresa deve atentar para a manutenção do desenvolvimento sustentável dessa 

produção, avaliando a forma como é feita hoje, porque o aumento da produtividade tende a exigir 

maneiras mais intensas de exploração do meio ambiente, local onde a produção está inserida.   
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6. CONCLUSÃO 

O mercado de produtos alimentícios, de maior valor agregado, como os produtos artesanais 

e regionais, vem crescendo significativamente. Neste contexto, percebe-se uma necessidade de 

alavancar o desenvolvimento dessas produções. Dentro desse cenário, a Indicação Geográfica é 

uma certificação que pode conferir maior valor ao produto, o que propicia uma demanda melhor 

e, por consequência, o desenvolvimento da região e melhorias no padrão de vida de cada um.  

Para a solicitação do processo de Indicação Geográfica, faz-se necessário atender a muitos 

requisitos. No município de Alagoa, observa-se que, para o desenvolvimento da produção do 

queijo artesanal, a atuação das instituições públicas como Embrapa Gado de Leite e EMATER, 

por exemplo, são de fundamental importância. Dentro dos requisitos do processo de IG, muitos já 

foram realizados ou estão em andamento, em virtude das parcerias, como a demarcação do local e 

caracterização do produto.  

Além disso, mesmo que a implantação seja aprovada, é relevante que a coletividade de 

produtores do queijo esteja bem alinhada, frente às adaptações. A IG exige que todos os produtos 

sigam exatamente a descrição do Regulamento de Uso e é papel do Conselho Regulador se 

comprometer com essa garantia, o que é fator fundamental não só para o INPI, como Órgão 

regulamentador do processo de IG, mas para os próprios consumidores.  

Visando facilitar o desenvolvimento de uma produção, que é produzida em pequena escala, 

é preciso pensar em economia de escopo, onde o compartilhamento de processos pode ser um 

recurso para a diminuição de custos. O Modelo de Negócio proposto, visa o compartilhamento das 

etapas que não interferem na privacidade das marcas individuais, como o marketing coletivo, o 

processo de certificação da qualidade, distribuição de etiquetas da IG, maturação e distribuição do 

produto. 

Compreende-se que existe a necessidade de apoio ao desenvolvimento de pequenos 

produtores, tendo em vista a dificuldade que estes encontram de entrar e permanecer no mercado, 

principalmente porque muitas vezes o valor pago pelo mercado não é capaz de cobrir os custos 

altos de uma produção pequena. Dessa forma, é preciso pensar em forma de ratear os custos como 

uma distribuição em escala, visando à manutenção das pequenas produções, ou seja, aglomerar 

produtores independentes e compartilhar processos, sem que cada um perca sua unicidade e 

identidade, considerando um relevante diferencial. 
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Por fim, nota-se a possibilidade um trabalho posterior referente ao período de pós-

implantação da IG na região de Alagoa (caso o processo seja implantado) e também sobre outras 

IG’s já consolidadas ou em possibilidade de implantação da mesma. Além disso, o modelo de 

negócio pode ser analisado, frente às adaptações, sobre pequenas produções, não necessariamente 

IG’s, mas que possuam características de maior valor agregado e que possam ser relacionados e 

valorizados diante do meio em que são produzidos. 
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ANEXOS 

ANEXO A – RELATOS DE PRODUTORES: PESQUISA EMATER-MG 

 

 

 

 

 Fonte: EMATER (2014) 
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Fonte: GLOBO (2018), adaptado pelo autor 
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Fonte: VINHO TODO DIA (2018) 
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Fonte: TRIP ADVISOR (2018) 
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