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RESUMO

As indicações geográficas (IGs) são instrumentos de registros que podem auxiliar no
reconhecimento de produtos ou serviços. Os Estados Unidos e países que
compreendem a Europa já fazem uso desta ferramenta e obtém os resultados a partir
desta metodologia implementada. No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) aponta características e condições favoráveis para
direcionamento de produtos para efeito de registro e neste sentido a região Oeste
Catarinense demonstra potencialidades a serem exploradas, como é o caso do queijo,
conforme sugerido pelo MAPA. Como problema de pesquisa busca-se responder o
questionamento que norteará este estudo: A região de Chapecó/SC apresenta
características que justifiquem a busca pelo registro de uma IG a ser aplicada no
queijo colonial produzido a partir do leite cru pela agricultura familiar presente no
cenário deste estudo? Por isso, este estudo têm como objetivo analisar a viabilidade
do registro, como Indicação Geográfica, do queijo colonial produzido a partir do leite
cru produzido na região de Chapecó/SC. Para isso, têm-se como objetivos específicos
as seguintes proposições, embasar o estudo com informações pertinentes para
potencializar o registro de um produto através de uma indicação geográfica;
demonstrar a relevância de criar condições de reconhecimento de um produto como
forma de estratégia mercadológica, por meio de uma IG; estruturar um estudo
preliminar que seja capaz de orientar e direcionar o registro de IG para o queijo
colonial produzido a partir do leite cru na região de Chapecó/SC. A pesquisa é de
abordagem qualitativa e de caráter descritiva-exploratória. A coleta de dados foi
realizada por meio de questionários aplicados, entre o segundo semestre de 2014 e
início do primeiro semestre de 2015, junto aos produtores de queijo, APACO e
CIDASC, além de entrevistas com três produtores de queijo e o MAPA para se
compreender e poder realizar um estudo sobre o ambiente. Utilizou-se pesquisa
bibliográfica e de campo onde as informações permitiram evidenciar nos resultados
se o queijo colonial, objeto deste estudo, têm características e condições de solicitar
o registro através de uma IG. Ao final deste estudo observaram-se os resultados que
sinalizam evidências e possibilidades de registro do queijo colonial produzido a partir
do leite cru em Chapecó/SC por meio de uma IG, demonstrando também suas
limitações e indicações de estudos futuros.
Palavras-chave: Agronegócio, Agricultura Familiar, Indicação Geográfica.
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ABSTRACT
The geographic indications are instruments of registration that help in the
acknowledgment of products or services. The United States and European countries
already use this tool and gather data from this methodology. In Brasil, the Ministry of
Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) points to favorable characteristics and
conditions for the direction of products for the registration effect and in this way, the
west region of Santa Catarina State has shown potential to be explored, which is the
cheese’s case, as suggested by MAPA. As the research problem, we seek to answer
the questions that will guide this study: does the region of Chapecó/SC presents
characteristics that justify the search for registration of an IG to be applied in the
cheese produced from raw milk in the family agriculture business present in the
scenario of this study? Therefore, this study has the goal of analyzing the availability
of the registration, as a geographic indications, of the cheese produced from the raw
milk of the Chapecó/SC region. For this, the specific goals are the following proposition,
to base the study with important data to potentialize the registration of a product
through

geographic

indication;

to

demonstrate

the

relevance

of

creating

acknowledgement conditions of a product as a marketing strategy through an IG; to
structure a preliminar study that is able to guide and direct the registration of an IG for
the cheese produced from raw milk in the region of Chapecó/SC. The research has a
qualitative approach and has a descriptive-exploratory character. The data gathering
was realized by applied questionnaires, between the second semester of 2014 and the
beginning of the first semester of 2015, among the producers of cheese, APACO and
CIDASC, and also interviews with three cheese producers and MAPA to comprehend
and gather information regarding the environment. It was used bibliographical research
and field research where the information allowed to shed a light in the results: if the
cheese, object of this study, has the characteristics and conditions to claim the
registration through an IG. By the end of this study it was noted that the results sinalize
evidences and possibilites of registration of the cheese produced from the raw milk in
Chapecó/SC by an IG, also demonstrating its limitations and indications for future
studies.
Keywords: Agribusiness, Family Farm, Geographical Indication.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil passa por um período interessante economicamente no agronegócio,
sendo reconhecido e valorizado pelo mundo por práticas agropecuárias e em especial
pela alta produtividade em determinados segmentos e produtos, tornando-o referência
na produção de determinadas culturas, como cereais e leguminosas, conforme dados
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA, 2014).
Para acompanhar as demandas nacionais e internacionais, o país busca
implementar os mesmos parâmetros e metodologias de produção que os países
desenvolvidos utilizam. É o caso da Indicação Geográfica (IG), uma espécie de
“certificação” de reconhecimento que é atribuída a um produto ou serviço
característico de determinada região.
O conceito de Indicação Geográfica indicado pelo MAPA (2013) cita:
“como sendo um nome geográfico que distingue um produto ou serviço de
seus semelhantes ou afins, por que este apresenta características
diferenciadas que podem ser atribuídos à sua origem geográfica,
configurando nestes o reflexo de fatores naturais e humanos”. (MAPA, 2005,
p. 33).

Ainda apontado pelo MAPA (2013), a IG é definida como sendo:
“indicações que identifiquem um produto como originário do território de um
membro,ou região ou localidade deste território, quando determinada
qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente
atribuída a sua origem geográfica”. (MAPA, 2005, p. 34).

O Brasil decretou e sancionou a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 que coloca
em prática a adesão realizada quanto às práticas utilizadas pela Organização Mundial
do Comércio (OMC) sobre as propriedades intelectuais. Em especial pode-se citar os
artigos 176 a 182 que tratam sobre como ocorre a proteção e o regulamento sobre as
IGs no Brasil.
Para tanto, esta mesma lei classifica e define as IGs em duas espécies, tais
como apontado pelo MAPA (2013):
a. indicação de procedência (IP) − que indica o nome geográfico que tenha
se tornado conhecido pela produção ou fabricação de determinado produto,
ou prestação de determinado serviço; e,
b. denominação de origem (DO) − que indica o nome geográfico do local que
designa produto, ou serviço, cujas qualidades ou características se devam
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essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais e humanos”.
(MAPA, 2013, p. 39).

O uso das IGs já é utilizada nos Estados Unidos e Europa como forma de
reconhecimento no mercado a favor de seus produtos e serviços através de um
registro que dê méritos às condições distintas de produção e fabricação de seus
artigos agropecuários, evidenciando que os referidos são distintos de determinado
lugar.
Como fato histórico sobre o primeiro registro de IG em instituição competente
aconteceu em 1756, conforme MAPA (2013, p. 35):
“a primeira intervenção estatal na proteção de uma IG ocorreu em 1756,
quando os produtores do Vinho do Porto, em Portugal, procuraram o então
Primeiro-Ministro do Reino, Marquês de Pombal, em virtude da queda nas
exportações do produto para a Inglaterra. O Vinho do Porto havia adquirido
uma grande notoriedade, o que fez com que outros vinhos passassem a se
utilizar da denominação “do Porto”, ocasionando redução no preço dos
negócios dos produtores portugueses”.

Ao longo do tempo os países e organizações perceberam e entenderam a
importância das IGs e o seu papel de fortalecer o reconhecimento de produtos
registrados tornando-os legalmente e públicos aos interesses do mercado.
No Brasil, instituições governamentais buscam apresentar informações
alusivas a IG como ferramenta e o seu papel em assegurar, através do registro em
órgão competente a percepção dos consumidores.
Conforme SEBRAE (2006) em Indicações Geográficas: guia de respostas
sobre as IGs, foi realizado um estudo desenvolvido pela Comissão Européia de
Comércio, em 1999 na Europa, onde levantou-se dados relacionados à percepção e
tendências dos consumidores quanto a produtos com IG. Os resultados foram os
seguintes:

Os consumidores europeus percebem as IGs como garantia de origem
(37%), garantia de qualidade (37%), garantia de lugar e método de produção
(56%) e tradição (17%).

As Indicações Geográficas representam uma ferramenta com um
potencial atrativo de comercialização para produtores de todo o mundo, pois
43% dos consumidores europeus já estão dispostos a pagar um preço até
10% maior por produtos com IG e cerca de 11% destes aceitam pagar um
preço entre 20% e 30% maior por artigos com Indicação Geográfica,
altamente diferenciados. (SEBRAE, 2006, p. 24)

15

Conforme o MAPA (2014) o Brasil tem grande potencial para o registro de IGs
em produtos e serviços agropecuários, principalemnete porque possui diversidade e
especificidade de produtos. Isso começa a impulsionar estudos e organizações a se
mobilizarem com o propósito de utilizar esta possibilidade para garantir um
reconhecimento através de um registro de estabelecimento de IG.
Ainda de acordo com o MAPA (2014), este cenário fez com que o órgão
governamental iniciasse um diagnóstico nacional nas cinco regiões brasileiras para
observar as condições e características setoriais para direcionar o registro de IG de
produtos e serviços. Para o Ministério a finalidade é proteger produtos e serviços
típicos de determinado local ou região, possibilitando a agregação de valor, a
preservação das diferentes tradições e a valorização da cultura local para se
evidenciar ao mundo as características relacionadas aos mesmos.
No diagnóstico, os produtos agropecuários foram destacados principalmente
devido à importância econômica, social e cultural para suas regiões. E como o
agronegócio é um propulsor econômico do Brasil é interessante estabelecer
condições de reconhecimento de produtos e também de regionalizar ações
estratégicas sob a ótica das IGs. O resultado do estudo pode ser visualizado no Figura
01, que mostra as projeções potenciais de IGs no agronegócio brasileiro:
Figura 01 - Regiões com potencialidades de IG no Brasil

Fonte: MAPA (2014)

Na Figura 01 fica evidente a distribuição e a quantidade de potencialidades de
produtos e serviços que o Brasil pode explorar e trabalhar para que os mesmos
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possam ser analisados, formalizados e quem sabe direcionados ao órgão competente,
o INPI, para obterem a certificação de reconhecimento de IG.
O MAPA (2014) ainda aponta para potencialidades na região Sul do país. No
Estado de Santa Catarina o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) sugere
alguns produtos que podem se enquadrar dentro das IGs como IP ou DO, conforme
segue representado na Figura 02:
Figura 02 - Estado de Santa Catarina e potencialidades de IGs

Fonte: Adaptado do MAPA (2014)

É possível observar quatro produtos que, devido às suas características
peculiares, entre as quais a sua tipicidade de território, seu saber fazer ou sua
notoriedade podem ser compreendidas dentro de um estudo sobre IG. Destacam-se
conforme representação produtos como o queijo, uva e vinho, pinhão e a maçã.
Produtos que possuem peculiaidades quando produzidos na região Sul do país e em
especial algumas cidades catarinenses reconhecidas por possuirem condições
significativas para o desenvolvimento destas culturas ou fabricação.
De acordo SEBRAE (2006) sobre as IGs as mesmas podem ter uma
importância significativa na economia brasileira. Porém, para que isto aconteça é
preciso que o governo e a sociedade estejam engajados em desenvolver políticas de
desenvolvimento e estímulo ao uso das IGs no país.
Com o uso das IGs o Brasil e seus requerentes de registros poderão atrelar aos
seus produtos e serviços sinais de qualidade e de diferenciação com o propósito de
gerar mais riquezas pelo uso de registro que prima por apresentar aos consumidores
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produtos notórios com condições exclusivas de produção, aroma e sabor
caracterizado por sua tipicidade única.
Conforme informações da CIDASC (2014), as Indicações Geográficas são
instrumentos que identificam um produto como originário de um determinado país ou
região, onde a reputação do produto é atribuída às suas condições geográficas
relacionadas às características da matéria-prima e às suas especificidades de
produção.
Em Santa Catarina a única IG de Procedência registrada, no INPI, pertence à
Uva Goethe, em Urussanga localizada no Sul do Estado, com o selo dos Vales da
Uva Goethe. Mas, existem outras possibilidades a exemplo do queijo Serrano, de
salames e outros embutidos, de queijos tradicionais, de espumantes, entre outros
produtos.
O Estado possui características similares quanto a sua especificidade,
evidenciando a prática da agricultura familiar por possuir pequenas propriedades
rurais e que podem configurar em um saber fazer diferenciado em relação a outras
regiões.
Espera-se ao final deste estudo que o mesmo possa ser utilizado para reflexões
e análises sobre a possibilidade de IG do queijo colonial produzido a partir do leite cru
na região de Chapecó/SC, demonstrando a capacidade produtiva através de padrões
de produção estabelecidos e regulamentados, propostos como métodos a serem
implementados e demonstrados através de um estudo que possibilite esta condição,
mas sem perder a essência da herança cultural do “saber fazer”.
Diversas obras, entre outras as de Mior (2013), Wilkinson (1999), Dorigon
(2008) e Santos Junior (2011), apontam para o caráter singular dos produtos advindos
da agricultura familiar do Oeste Catarinense, dando indícios de que alguns desses
produtos trazem intrínseco, os atributos que são requeridos quando do
reconhecimento de uma IG.
De outro lado, para se registrar uma IG é preciso justificar e embasar estudos
a serem apresentados ao INPI e realizar todos os trâmites legais para assegurar esse
direito, conforme formalizar de registro explícito (ANEXO II), diversos são os
processos e etapas a vencer.
As questões sanitárias apresentadas pela legislação agroalimentar no Brasil
impedem a produção e a comercialização de queijos produzidos a partir do leite cru
no Brasil.
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Há, ainda, muita discussão acerca da produção e comercialização do queijo
produzido a partir do leite cru. Por um lado, a legislação agroalimentar tenta padronizar
uma produção para assegurar a segurança dos consumidores. Por outro, há a
preocupação de pequenos agricultores da agricultura familiar, preocupados com a
produção do mesmo que é base para a economia de sustento de suas famílias.
E nessa perspectiva, há uma grande parcela de produtores rurais, inclusive
pertencentes à agricultura familiar que dependem da agroindústria. Isto denota um
entrave para a formação de renda e manutenção destas famílias no campo,
acarretando em muitas situações em produções informais que sem o auxílio técnico e
suporte financeiro através de crédito rural podem contribuir para o empobrecimento
desta classe e elevar ainda mais o êxodo rural.
As regulamentações sanitárias, ao mesmo tempo em que buscam garantir
condições de sanidade e segurança alimentar, beneficiam as grandes indústrias, mas
por outro lado prejudicam os menos estruturados, dificultando o pequeno produtor
rural por este não apresentar uma estrutura e processos que acompanhem o solicitado
perante as grandes indústria, impossibilitando sua produção.
Neste contexto a região de Chapecó/SC apresenta características que
justifiquem a busca pelo registro de uma IG a ser aplicada no queijo colonial produzido
a partir do leite cru pela agricultura familiar presente no cenário deste estudo? Com
base na questão norteadora do estudo, esta seção explicita os objetivos da pesquisa.
O objetivo geral deste estudo é analisar a pontecialidade do queijo colonial produzido
a partir do leite cru produzido na região de Chapecó/SC tem cararterísticas e
condições que permitam o registro através de uma Indicação Geográfica.
Para aprofundar e delimitar o estudo os objetivos específicos foram: embasar
o estudo com informações pertinentes para efetivar o registro de um produto através
de uma indicação geográfica; demonstrar a relevância de criar condições de
reconhecimento de um produto como forma de estratégia mercadológica, através de
uma Indicação Geográfica; estruturar um estudo preliminar que seja capaz de orientar
e direcionar o registro de Indicação Geográfica para o queijo colonial produzido a partir
do leite cru na região de Chapecó/SC.
O referido estudo está alinhado com a linha de pesquisa, Competitividade do
Agronegócio, do Programa de Mestrado Profissional em Administração da Unoesc
Chapecó, pode contribuir no enriquecimento de propostas estruturantes e ações de
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reconhecimento e fortalecimento da agricultura familiar com informações e dados
alusivos ao embasamento científico do tema proposto.
Como o agronegócio (atividade econômica agropecuária) e a agricultura
familiar (cultivo da terra pela obra familiar) são economias ativas no contexto
catarinense, o estudo busca evidenciar se o queijo colonial produzido a partir do leite
cru na região de Chapecó/SC tem condições e características suficientes para se
encaminhar ao registro de uma IG em órgão competente devido suas particularidades
de fabricação e tradição cultural neste trato.
O Estado de Santa Catarina possui produtos que podem se adequar dentro
destes padrões de registros de IGs e possibilitar, em consequência, um
desenvolvimento econômico regional por distinguir no mercado seus produtos e
serviços típicos. Os produtos com IG, segundo a Lei 9.279 de 14 de fevereiro de 1996,
asseguram direito de propriedade, e não pode ser usado por outros que não os
detentores deste direito. Isto confere, aos detentores da IP ou DO, o direito exclusivo
destes resgistros.
Mais do que apenas indicar a procedência de um produto, as IGs têm como
função, ao longo do tempo, garantir determinadas características ao produto em
decorrência da sua origem.
Ocorre, entretanto que sem ter reconhecimento de IG, o nome de reconhecidos
produtos de uma determinada região podem ser indevidamente utilizados e
apropriados por outros que não necessariamente tem condições de preservar as
características distintivas que lhe deram reconhecimento.
O Brasil demonstra uma potencialidade significativa quando se trata de IGs,
como já demonstrado por estudos de órgãos governamentais, tais como o SEBRAE e
o MAPA.
“As ações de incentivo ao uso de signos distintivos, promovidas pelo MAPA,
objetivam, além da proteção da propriedade intelectual, promover o
desenvolvimento rural e a sustentabilidade das cadeias produtivas de
produtos com qualidade vinculada à origem”. (MAPA, 2013, p. 07).

É o caso do queijo colonial1, que vem sendo utilizado por empresas industriais
do Oeste Catarinense, bem como em todo o país.

1Neste

projeto se chamará de queijo colonial aquele produto feito de forma artesanal, a partir do leite
cru, por pequenos produtores rurais e que são produzidos com um “saber fazer” herdado.
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Neste sentido, o referido estudo buscará perscrutar dados sobre a importância
das IGs como estratégia comercial, por meio de um registro que estabeleça condições
de distinção de produtos com características únicas em decorrência de fatores
atribuídos ao seu território, ao seu saber fazer, por sua notoriedade e tipicidade.
Para a estruturação desta dissertação, o estudo faz uma síntese de sua
apresentação na seguinte delimitação:
No capítulo um tratam da revisão conceitual sobre as IGs, sua aplicabilidade,
possibilidades de registros em produtos localizados em diversos cenários.
Para o capítulo dois é tratado a revisão bibliográfica e o aporte necessário para
estruturar o estudo, demonstrando casos no mundo e no Brasil evidenciando a
importância de uma IG para o fortalecimento de atividades e favorecer o
desenvolvimento de regiões por apresentarem características que podem ser
atribuídas aos seus produtos e serviços.
Já, o capítulo três são abordados os procedimentos metodológicos aplicados
neste estudo, os públicos pesquisados, bem como, a demonstração dos instrumentos
utilizados.
No capítulo quatro são apresentados e analisados os dados obtidos na
pesquisa de campo para demonstrar a relevância do estudo.
Em relação ao capítulo cinco o mesmo aborda questões pertinentes sobre a
aplicabilidade do trabalho produzido, demonstrando a potencialidade do objeto em
estudo como forma de desenvolvimento e fortalecimento de um segmento produtivo.
Finalizando, no capítulo seis, avalia o alcance dos objetivos da pesquisa junto
as evidências dos resultados da pesquisa, apresentando limitações do estudo e
sugestões para continuidade da pesquisa.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Conforme Kotler (1998), para se obter vantagem competitiva, uma empresa
deve desenvolver um conjunto de diferenças significativas em seus produtos ou
serviços, que os destaquem dos oferecidos pelos concorrentes.
As mudanças que ocorrem no cenário econômico e mercadológico são cada
vez mais velozes, por isso as organizações precisam estar atentas às demandas
nacionais e internacionais para poderem garantir sua participação, em alto nível, em
um ambiente competitivo.
Muitas organizações tratam suas estratégias corporativas como “planos de
guerra” arquitetando inúmeras situações e métodos de sobrevivência comercial. As
organizações buscam focar suas ações em prol de atuações competitivas
resguardadas, principalmente, em qualidade e produtividade.
Conforme Mariotto (1991) competitividade é um dos termos mais em voga entre
empresários, consultores e representantes do governo. Pode-se entender a
competitividade de uma empresa como a sua capacidade de ser bem-sucedida em
mercados em que existe concorrência
Contudo, no cenário atual é preciso estar atento as mudanças mercadológicas
e aprimorar o processo produtivo agregando valor e se diferenciando para sobreviver
e competir no mercado, sendo necessário e fundamental planejar e desenvolver
produtos e serviços melhores em relação aos demais, para garantir espaço de tempo
na liderança comercial e aproveitar a situação vantajosa, até que seus concorrentes
copiem seus produtos ou modelo de processo.
A competição entre pequenas e grandes empresas é algo visto, nos dias de
hoje, como algo natural e normal pelo mercado. Imaginar que uma pequena empresa
poderia estar competindo com uma grande seria algo impensável a alguns décadas
atrás. Todavia, quando se fala de microeconomia e atuações locais e nacionais as
pequenas empresas devem buscar um nível de excelência acentuado para poderem
estar equiparadas com outras organizações de respaldo.
Para Chaddad (1996), a agregação de valor aos produtos é uma das soluções
para incluir, de forma competitiva no mercado, regiões com baixa escala de produção.
Nesse caso, as IGs beneficiariam a produção agrícola familiar, favorecendo
agricultores que produzam em escala reduzida e, em alguns casos, também as
famílias rurais marginalizadas pelo mercado.
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No mercado, tanto nacional quanto internacional, há uma competição acirrada
para se estabelecer sua área de atuação e comercialização e quanto mais os players,
ou seja, os principais atores, indivíduos ou organizações envolvidos deste cenário se
destacarem e criarem vantagem competitiva, melhor serão suas chances de sucesso
econômico e sobrevivência mercadológica.
“O desenvolvimento rural e o enfoque territorial pressupõem que o tratamento
analítico e conceitual dos problemas reais deve levar em conta ‘o espaço de
ação em que transcorrem as relações sociais, econômicas, políticas e
institucionais’. O espaço a que se refere pode ser entendido como território,
e é construído a partir da ação dos indivíduos e do ambiente ou do contexto
em que estão inseridos”. (SCHNEIDER, 2003, p. 07).

Para Zylbersztajn (2003), os pontos centrais na discussão sobre o
desenvolvimento territorial rural são a pesquisa rural, o direito de propriedade, a
política agrícola centrada em commodities, ou seja, mercadorias ou matérias-primas,
os arranjos produtivos privados.
Neste sentido, a IG pode proporcionar segurança, pois esta ferramenta
reconhecer através de uma proteção regulamentada proporcionando ao titular deste
signo a exploração comercial deste produto/serviço para que possa gozar das
prerrogativas que a legislação lhe permite ou autorizar outro indivíduo ou entidade a
comercializar sob sua concessão e fiscalização.
É preciso compreender o conceito e a aplicação de uma IG, para tanto
territorialidade não é apenas uma delimitação de espaço, mas uma relação entre
atores. Portanto, o território é o espaço transformado. “O território, nessa perspectiva,
é um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por
consequência, revela relações marcadas pelo poder”. (RAFFESTIN, 1993, p. 143144).
As empresas buscam em sua estratégia otimizar seus produtos e serviços e
torná-los diferenciados no mercado para possibilitar taxas elevadas de rentabilidade
para assegurar a fidelização de seus clientes por algum tipo de apelo comercial. A IG
de maneira semelhante tenta apresentar ao seu consumidor um produto/serviço com
características peculiares e que o torna exclusivo e inovador para dificultar sua
imitação devida suas condições de elaboração e principalmente por sua condição
natural geográfica.
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Em relação à IG seu objetivo é de indicar a origem geográfica do bem, ou seja,
onde este foi elaborado e sob quais condições (CERDAN, BRUCH e SILVA, 2010).
As IGs são ferramentas coletivas de promoção mercadológica e têm por
objetivo destacar lugares, pessoas e produtos, evocando sua herança históricocultural, considerada intransferível. Essa herança deve apresentar especificidades
intimamente relacionadas com uma área de produção, contar com um grupo de
produtores que se responsabilize pela garantia da qualidade na elaboração dos
produtos e possuir um nome de reconhecida notoriedade. (KAKUTA et al., 2006)
Analisando as IGs, mostram-se as relações entre a técnica, o tempo e o
espaço, concluindo que a técnica é o elemento que une tempo e espaço, ou seja, a
técnica, além de ser história, é geografia:
“O que há num determinado lugar é a operação simultânea de várias técnicas,
por exemplo, técnicas agrícolas, industriais, de transporte, comércio ou
marketing, técnicas que são diferentes para um mesmo produto, segundo as
respectivas formas de produção. Essas técnicas particulares, essas “técnicas
industriais”, são manejadas por grupos sociais portadores de técnicas
socioculturais diversas e se dão sobre um território que, ele próprio, em sua
constituição material, é diverso, do ponto de vista técnico. São todas essas
técnicas, incluindo as técnicas da vida, que nos dão a estrutura de um lugar”.
(SANTOS, 2002, p. 58)

As técnicas empregadas na elaboração ou produção de produtos e serviços
são essenciais para a busca de registro de uma IG, pois isto poderá favorecer junto a
órgãos competentes a demonstração de sua propriedade intelectual.
A IG é uma modalidade da propriedade intelectual e para tanto deve ser
requerida observando-se os critérios estabelecidos pelos órgãos competentes. Para
Chaddad (1996), a IG “atribui um direito de propriedade coletivo aos produtores e
organizações de uma região delimitada, que podem utilizar denominações de origem
para produtos de naturezas diversas, originadas nessa região”.
A IG se caracteriza como um signo representativo que objetiva identificar e
representar, no cenário nacional ou internacional, o reconhecimento de um
produto/serviço através de sua Denominação de Origem (DO) ou Indicação de
Procedência (IP).
A IG tem um papel semelhante aos utilizados pelas marcas, domínios ou nomes
empresariais na tentativa de explorar comercialmente e na divulgação de determinado
produto/serviço a fim de estabelecer um reconhecimento destes por seus
consumidores ou simpatizantes.
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Conforme publicação do MAPA o registro de uma IG é conferido a produtos ou
serviços que são característicos de um local (região) de origem, o que lhes atribui
reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de distingui-los em relação aos
seus similares disponíveis no mercado. São produtos que apresentam qualidade única
em função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (know-how,
seu conhecimento ou seu savoir-faire, saber fazer).
Quando se fala sobre IG e suas espécies de proteção a Denominação de
Origem (DO) e a Indicação de Procedência (IP) é preciso delimitar suas características
para se poder compreender melhor suas atribuições.
A Denominação de Origem (DO) atribui-se uma relação ao seu espaço
geográfico onde suas características designam as qualidades de seus produtos e
serviços e se dão pela sua exclusividade geográfica que podem incluir fatores
humanos (crenças, tradições e cultura) e naturais, onde o ambiente o evidencie como
específico e característico.
E quando se fala em Indicação por Procedência (IP) atribui-se uma relação de
origem por se tratar de um local conhecido e reconhecido por sua capacidade peculiar
de produção de determinado produto ou serviço.
A IG constitui um direito de propriedade intelectual autônomo, a exemplo de
uma patente ou de uma marca. Este direito é reconhecido quando requerido e
conseguido sua regulamentação nacional através de órgãos competentes, neste caso
o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).
Se, o registro de uma IG, for pretendido internacionalmente deverá observar as
cláusulas e normas internacionais de registro, pois cada país tem suas
especificidades.
No Brasil, as IGs, são reconhecidas pela Lei de Propriedade Industrial (Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996). E internacionalmente é reconhecido pelo Acordo sobre
Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC
(em inglês, Trade – Related Aspects of IntellectualProperty Rights - TRIPS da
Organização Mundial do Comércio - OMC), de acordo com MAPA (2013).
Desta maneira a IG procura diferenciar o produto/serviço citado dos demais
apresentados no mercado evidenciando suas características únicas e suas
especificidades, o que o torna único e exclusivo e que representa um determinado
espaço geográfico característico.
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Por isso, a IG objetiva identificar o local geográfico deste produto/serviço
delimitando suas condições de elaboração e de que maneira este é condicionado.
No Quadro 01 é possível observar os benefícios proporcionados pela IG e que
podem possibilitar segurança e competitividade dos produtos registrados.
Quadro 01: Benefícios que uma IG proporciona
a) Benefícios baseados na proteção:

Proteção de um patrimônio nacional e econômico: das regiões, do manejo, dos
produtos.

Proteção dos produtores.

Proteção dos consumidores.

Não permite que os outros produtores, não incluídos na zona de produção
delimitada, utilizem a indicação.

Proteção da riqueza, da variedade e da imagem de seus produtos.
b) Benefícios baseados no desenvolvimento rural:

Manutenção da população nas zonas rurais.

Geração de empregos.

Vitalidade das zonas rurais (crescimento do turismo).

Satisfação do produtor, orgulho da relação produto e produtor.

Contribuição para a preservação das particularidades e a personalidade dos artigos,
que se constituem em um patrimônio de cada região.
c) Benefícios baseados na promoção e facilidades de exportação:

Garantia de produtos de notoriedade, originais e de qualidade.

Afirmação da imagem autêntica de um artigo.

Reconhecimento internacional.

Facilidade de presença do produto no mercado.

Acesso ao mercado através de uma marca coletiva e de renome.

Identificação do produto pelo consumidor dentre outros artigos.

Estímulo à melhoria qualitativa dos produtos.
d) Benefícios baseados no desenvolvimento econômico:

Aumento do valor agregado dos artigos.

Incremento do valor dos imóveis da região.

Estímulo aos investimentos na própria zona de produção.

Desperta o desenvolvimento de outros setores.
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2006)

O mercado está cada vez mais exigente e competitivo, sendo assim as
organizações que demonstrarem mais empenho e dedicação na elaboração de seus
produtos e serviços poderão perceber ganhos significativos em relação aos seus
concorrentes. Como demonstrado na Europa e Estados Unidos e alguns casos do
Brasil as IGs são possíveis garantias de reconhecimento e valorização de produtos.
Para Downes e Lairds (1999), um produto ou um serviço que requerer o direito
a uma IG deverá estar atento a algumas situações, como se observa no Quadro 02:
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Quadro 02: Situações para requerer uma IG
a) usar em seu método de produção a tradição ancestral, seja em seu processo ou mesmo
cultivo, percebendo que as práticas e o conhecimento evoluirão com o tempo, contudo sem perder
a essência tradicional;
b) utilizar práticas de manejo e produção consideradas tradicionais que preservam ao longo
do tempo os valores, costumes e o saber fazer local;
c) evidenciar especificidades do produto ou serviço que sejam únicas permitindo diferenciálos para conferir-lhes qualidades de locais notórios, seja por seu produto, processo ou notoriedade
para lhe permitir o registro;
d) compartilhar os benefícios alcançados através de um registro a todos os indivíduos que
fazem parte desta organização com o propósito de permitir o desenvolvimento local;
e) atender as necessidades dos consumidores utilizando práticas adequadas de manejo e
produção impostas por órgãos de fiscalização sanitária, mas mantendo condições e características
singulares ao produto através de métodos do saber fazer condicionando seu produto como notório;
f) tornar o produto importante ao mercado, e se possível possibilitar uma conexão com a
exportação;
g) promover a participação de produtores, através de organizações que possibilitem uma
melhor estruturação da classe e fortalecer o segmento para um desenvolvimento local, a partir de
subsídios legais e técnicos.
Fonte: Adaptado de Downes e Lairds (1999)

Segundo Addor et al (2003), as IGs poderão representar positivamente em
países em desenvolvimento, pois poderá elevar o nível de informes, sobre o produto,
processo e elementos delineados em seu contexto, ao seu consumidor, reforçando a
necessidade de investimentos que contribuirão para desenvolver uma cultura aplicada
em uma produção pautada em qualidade e inovação, sem perder características
tradicionais processuais.

2.1 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) NO MUNDO
Para Almeida (2010, p. 20), “Já foram encontrados vestígios datados de 3.500
(três mil e quinhentos) anos antes de Cristo que, na cidade de Saqquarah (Egito),
faziam referência aos vinhos de Letopoli e de Pelusa”.
Conforme o MAPA (2011), na era romana o imperador César recebia ânforas
de vinho com a indicação da região de procedência e de produção controlada da
bebida de sua preferência. Assim, o imperador conseguia identificar e reconhecer a
procedência de tais produtos, distinguindo-os de qual parte da terra os mesmos eram
provenientes.
Alguns registros datados do século 7 a.C. afirmam que os gregos já separavam
os melhores vinhos como forma de denominações geográficas para poder representar
os produtos e facilitar a origem dos mesmos e essa mesma metodologia foi
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empregada pelos romanos e difundida em outros produtos. (INAO, 2005). “O uso de
signos se perde na noite dos tempos”. (PROT, 1997. p. 128).
Em 1919, uma nova lei francesa veio consolidar a natureza coletiva do direito
de propriedade sobre a denominação de origem, consagrando, ainda, o direito
exclusivo de os tribunais civis definirem as denominações, o reconhecimento oficial
dos sindicatos de defesa destas e a impossibilidade de as denominações de origem
caírem em domínio público, conforme a Origem dos Produtos como Diferencial
Competitivo (SEBRAE, 2006).
Na América Latina muitos países se dedicam para conseguir garantir proteção
e segurança de seus produtos. Pode-se citar o exemplo da tequila uma bebida típica
do México que recebeu Denominação de Origem (DO) desde a década de 70.
Estados Unidos e Europa adotam medidas há bastante tempo para assegurar
a propriedade e veiculação de um título ou signo no mercado para que possa
caracterizar um produto ou serviço como sendo característico de suas regiões,
tornando-os exclusivos e únicos devidos suas condições geográficas específicas ou
características diferenciadas.
Esse tipo de abordagem é utilizado como estratégia de marketing e de registro
para que as organizações ou regiões possam ser lembradas, reconhecidas e
caracterizadas como locais que possuem condições peculiares para a produção de
um bem.
Conforme o Movimento Nacional de Produtores a França é um dos países mais
representativos quanto se trata da utilização de uma IG:
“a França tem uma importância histórica muito peculiar neste ramo, sendo
uma referência mundial, quando se trata de Indicações Geográficas. No início
do século passado, em meio a profundas crises do setor vinícola, surgiu a Lei
sobre Fraudes e Falsificações em Matéria de Produtos ou de Serviço, a qual,
pioneiramente, estabeleceu as bases de proteção das denominações de
origem e da qualidade dos vinhos”. (MNP, 2007).

Outro exemplo a ser citado é o caso do Peru, país onde as IGs tem grande
relevância e o governo trabalha intensamente para reafirmar seus produtos, como é o
caso do pisco uma bebida destilada produzida a partir da uva madura e específica de
apenas algumas regiões deste país.
Já, na Bolívia o singani que é produzido na região de Potosí é o resultado da
destilação de vinhos de uva moscatel que se conclui em uma aguardente.
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O Quadro 03 apresenta algumas IGs famosas e reconhecidas no mundo, que
seguem:

Continente
EUROPA

AMÉRICA LATINA

ÁFRICA

ÁSIA

Quadro 03 - Indicações Geográficas reconhecidas no mundo
País
Produto
champagne - vinho espumante proveniente dessa famosa
França
região
vinhos tintos da área de Bordeaux
os queijos das regiões de Roquefort, Comté, Cantal e
Camember e o destilado de vinho branco Cognac
Portugal
vinho da região do Porto
queijo da Serra da Estrela
Italia
o presunto de Parma
queijos Parmesão e Grana Padano
Espanha
o presunto cru Pata Negra
torrones de Alicante
massa pão de Toledo
azeite de oliva dos Montes de Toledo
cítricos de Valência
açafrão da Mancha.
Colômbia
café (a 1ª Indicação Geográfica de fora da Europa)
Peru
o pisco
México
tequila e o café Vera Cruz
Jamaica
café Blue Montain
Guatemala
café de Antigua
Cuba
charutos
Marrocos
óleo de oliva de Aragan
Nigéria
cebola violeta de Galmi
Guiné
abacaxi
Quênia
Chá
Índia
arroz Basmati
chá Darjjeling
China
chá de Longjiin
vinho amarelo de Shaoxing
Sri Lanka
chá
Fonte: Adaptado de SEBRAE (2006)

Pode-se citar também o exemplo da Venezuela, em que, destaca-se o chuao,
que, em 2000, foi reconhecido como denominação de origem do cacau originário da
região do mesmo nome (CALDAS, 2004).
No Quadro 04 é possível observar a nomenclatura das IGs utilizadas em vários
países europeus que adotam a simbologia dos símbolos distintivos em seus produtos
e serviços.
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Quadro 04 - Nomenclatura relativa a IGs em vários países europeus
País
França

Itália

Nomenclatura

Sigla

Appellation d'Origine Protégée

AOP

Indication Géographique Protégée

IGP

Denominazione d'Origine Protetta

DOP

Indicazione Geografica Protetta

IGP

Denominación de Origen Protegida
DOP
Indicación Geográfica Protegida
IGP
Denominação de Origem Protegida
DOP
Portugal
Indicação Geográfica Protegida
IGP
Geschützte Ursprungsbezeichnung
g.U
Alemanha
Geschützte geographische Angabe
g.g.A
Protected Designation of Origin
PDO
Reino Unido
Protected Geographical Indication
PGI
Fonte: GLASS 2009. Adaptado de Comissão Européia (1999)
Espanha

As nomenclaturas das IGs até podem se diferenciar das demais pertencentes
a outros países, mas tem o mesmo propósito de assegurar e garantir o registro de um
produto e/ou serviço com condições de IG.

2.2 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA (IG) NO BRASIL

O Brasil tem experimentado e sentido forte crescimento das exportações,
gerando superávits recordes na sua balança comercial. Apesar de mais da metade
das vendas externas serem de produtos industrializados (material de transporte,
acompanhado do setor automotivo, da indústria de caminhões pesados, de autopeças
e de máquinas agrícolas), esses resultados são obtidos graças também ao vigor do
agronegócio, de acordo com SEBRAE (2006).
Na Figura 03 verificam-se as IGs registradas no Brasil até o mês de outubro de
2014, uma quantidade interessante e entusiasmadora, uma vez que o país vem
reconhecendo o valor desta ferramenta e entende que a sua diversidade territorial
pode ser contemplada de maneira mais efetiva por pelo registro de uma IG.
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Figura 03 - Indicações Geográficas agropecuárias brasileiras, registradas até 14 de outubro de 2014

* As IG Vale dos Vinhedos e Região do Cerrado Mineiro eram, originalmente, Indicações de
Procedência. Posteriormente, obtiveram o registro de Denominação de Origem, constando, portanto, 2
vezes na tabela acima.
Fonte: MAPA (2015)

Conforme

Glass

(2009)

as

indicações

geográficas

como

estratégia

mercadológica para vinhos cita:
“No Brasil, o órgão responsável no Brasil pela concessão e pelos registros
das indicações geográficas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(Inpi), autarquia federal criada em 1970, vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que tem por objetivo
principal, segundo a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial),
executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade
intelectual, tendo em vista as suas funções econômica, jurídica, técnica e
social (INPI, 2007a)”. (GLASS, 2009, p. 24)
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No Brasil, projetos com esse sistema já são aplicados a cachaça, queijo, água
mineral, café e vinho, sendo o setor vinícola o que mais avança nesse sentido (INPI,
2007b). Na Figura 04 são apresentadas as Indicações Geográficas no Brasil e
registradas junto ao INPI.
Figura 04 - Mapa das Indicações Geográficas

Fonte: INPI (2015)

Nesse sentido, a IG atua como uma espécie de certificação, aqui entendida
como a “definição de atributos de um produto, processo ou serviço, e a garantia de
que eles se enquadram em normas pré-estabelecidas” (NASSAR, 1999, citado por
LAZZAROTTO, 2001).
De acordo com GLASS (2009) no Texto para discussão da EMBRAPA: As
indicações geográficas como estratégia mercadológica para vinhos, o mesmo cita:
Num cenário de mercados globalizados, os consumidores têm exigido maior
clareza com relação aos produtos consumidos, principalmente os
agroalimentares, o que tem mobilizado importantes embates no âmbito das
instâncias regulatórias do comércio internacional. A segurança alimentar tem
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na rastreabilidade um instrumento de controle das etapas do processo
produtivo. E isso abre também oportunidades para as indicações geográficas,
como uma janela para o mundo, sinalizando onde e como é produzido um
alimento. Os países da Comunidade Européia, particularmente, têm-se
empenhado na construção de regras exigentes para o comércio mundial –
conseqüência das recentes crises alimentares (mal da vaca louca, uso de
aditivos e agrotóxicos ampliando casos de câncer entre outros), bem como
estratégia de inserção competitiva de seus produtos. Controle sanitário
rigoroso, rastreabilidade do processo produtivo e a promoção de produtos de
qualidade diferenciada passam a ser critérios de negociação internacional
reforçado por um mercado que valoriza cada vez mais produtos artesanais,
biológicos, orgânicos em oposição a uma certa impessoalidade da grande
indústria agroalimentar. (GLASS, 2009, p. 34)

Percebe-se que parcela da população busca cada vez mais saber a origem e
procedência de seus produtos e serviços como forma de assegurar uma aquisição,
consumo e utilização consciente.
Neste viés a IG é indicada tanto para demonstrar essas características de
rastreabilidade produtiva quanto para ser utilizada como representação geográfica de
reconhecimento de produtos e serviços para referenciar um espaço como detentor de
características similares de determinados bens, auxiliando no marketing para
desenvolver e divulgar determinada região em âmbito local, nacional ou internacional.

2.3 TERRITORIALIDADE

As questões territoriais estão recebendo mais importância, especialmente nas
pesquisas científicas, pois os recursos disponíveis em um ambiente são fundamentais
para o desenvolvimento de um cenário. As IGs estão diretamente ligadas às questões
de características do seu território, o que pode lhe proprcionar diferenciação de um
produto ou serviço estabelecido em determinado ambiente.
Sendo assim, Benko e Pecqueur (2001) citam sobre o território:
A noção de território está de volta nas análises econômicas. Os territórios
oferecem recursos específicos, intransferíveis e incomparáveis no mercado.
Esses recursos específicos diversificam os espaços e estabilizam as
localizações das atividades econômicas. Os atores locais e a política local
desempenham um papel importante na constituição e na gestão dos recursos
presentes no território. As perspectivas de criação de riquezas estão
relacionadas às capacidades dos grupos quanto à organização e à
elaboração de processos originais de emergência de recursos. (BENKO E
PECQUEUR, 2001, p. 31).
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“A colonização do Oeste de Santa Catarina, com descendentes de italianos,
alemães e poloneses, a partir dos anos 30 e 40 do século passado, foi tida como o
marco zero da história oficial da região”. DORIGON e RENK (2010, p. 02).
Para Raffestin (1993, p. 160) a territorialidade seria "[...] um conjunto de
relações que se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em
vias de atingir a maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema"
Na região Oeste Catarinense o município com maior número de propriedades
familiares é Chapecó, contendo cerca de 1.616 propriedades rurais familiares,
conforme aponta relatório da Secretaria do Desenvolvimento Territorial órgão do
Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/MDA, 2010).
Para Vilela (1999) o território é "um campo de forças, uma teia ou rede de
relações sociais que, a par de sua complexidade interna, define ao mesmo tempo, um
limite, uma alteridade: a diferença entre nós (comunidade) e os outros (os de fora)".
(VILELA, 1999, p. 83)
A caracterização da população, neste contexto, e sua descendência de povos
europeus e, consequentemente, a adoção de valores e práticas culturais inerentes a
esta tipicidade.
Conforme SDT/MDA (2010), no relatório Oeste Catarinense, o mesmo cita os
seguintes municípios pertencentes ao Oeste Catarienese demonstrados no Mapa 01:
MAPA 01: Território Oeste Catarinense e seus vinte e cinco municípios

Fonte: Adaptado de SDT/MDA (2010)
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Para se ter uma noção da dimensão de Chapecó, a mesma detém cerca de
56% da população que constitui o grande Oeste Catarinense, conforme dados da
SDT/MDA (2010).
Conforme aponta o relatório Oeste Catarinense da SDT/MDA (2010) sobre o
território ao qual compreende a região do Oeste Catarinense é possível identificar
algumas caracteríticas, as quais destacam-se:
[...] redes de articulação das organizações da sociedade civil em torno de
projetos ligados à agroindustrailização familiar, ao turismo rural, à
agroecologia, a rotas de comercialização, ao artesanato, à conservação de
recursos naturais e, de forma mais geral, à economia solidária e à geração
de tecnologias adaptadas. O fortalecimento dessas redes já existentes tem
exigido coordenação das ações e sintonia das políticas públicas voltadas ao
desenvolvimento rural”. (SDT/MDA, 2010, p. 30)

As organizações de agricultores familiares inseridas e presentes ativamente na
economia local têm demonstrado que além de usar sua força de trabalho para
defender e consolidar projetos estratégicos no segmento agrícola, os mesmos citam
indispensável a busca por novas formas de articulações e mobilizações com
stakeholders pertencentes a cadeia produtiva como forma de aproximar e fortalecer a
economia deste setor, em ações integradas e intersetoriais, SDT/MDA (2010).
Mior (2007), cita algumas especificidades da agroindústria familiar e apresenta
neste contexto, que são:
“Outros aspectos também caracterizam a agroindústria familiar rural tais
como: a localização no meio rural; a utilização de máquinas e equipamentos
e escalas menores; procedência própria da matéria-prima em sua maior
parte, ou de vizinhos; processos artesanais próprios, assim como
predominância da mão-de-obra familiar. Pode ainda vir a ser um
empreendimento associativo, reunindo uma ou várias famílias aparentadas
ou não. Outra dimensão importante é que a agroindústria familiar está
crescentemente internalizando os aspectos legais, tanto do ponto de vista
sanitário como ambiental e fiscal, perante os organismos de regulação
pública”. (MIOR, 2007, p. 07)

Como o Estado de Santa Catarina, em extensão territorial, é reduzido se
comparado aos demais Estados da federação, percebe-se que os detentores de terras
deste meio aproveitam e exploram de maneira intensa o que lhes é permitido com o
propósito de gerar riquezas e poder manter as famílias no campo, no caso da
agricultura familiar.
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Neste sentido MIOR (2007), apresenta uma caracterização sintética da região
Oeste Catarinense, conforme apontado do Quadro 05 delimitando características e a
segmentação cultural e produtiva da região.

População
Recursos
naturais

Agricultura

Indústria

Emprego

Infraestrutura

Educação
Pesquisa
agropecuária
Organizações
sociais

Quadro 05 - Descrição geral da região Oeste Catarinense
- A população total no ano de 2000 era de 1,06 milhão de habitantes sendo que
646 mil vivem no meio urbano (61%) e 414 mil no meio rural (39%).
- Da área total de 27.484 km 2
a) 31,3 % da área são terras nobres para culturas anuais
b) 25,7 % da área têm aptidão restrita para culturas anuais
c) 41,5 % da área são considerados inaptas para culturas anuais 2
d) 1,5 % da área é ocupada por rios, lâminas d’água e cidades
- A região produz mais de 50 % do VBP agrícola estadual. São cerca de 88 mil
estabelecimentos rurais dentre os quais 95% de natureza familiar no ano de
1995/96. A estrutura agrária é permeada por pequenas áreas onde cerca de 95%
e 70% dos estabelecimentos agropecuários possuem menos de 50 e 20 hectares
respectivamente
- O cluster agroindustrial de carnes suínas e de aves é o maior do Brasil sendo
também responsável pela maior parte das exportações e pela dinâmica
econômica regional. Recentemente surgiram novas atividades como a indústria
de leite além de um processo diversificação do setor industrial para o ramo metal
mecânico e de móveis.
- Cerca de 50 % da população economicamente ativa trabalha em atividades
agropecuárias. Na atividade industrial os empregos estão no setor agroindustrial
que é o de maior relevância na região.
- As rodovias federais e estaduas pavimentadas mas não possui uma ferrovia que
lhe daria maiores possibilidades de escoar sua produção. A precária situação das
estradas municipais e rurais dificulta o transporte de insumos e produtos
agrícolas.
- O ensino superior cresceu o que possibilitou a ampliação dos cursos de
graduação e pós-graduação.
- A região conta com um Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves da
Embrapa e um Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar da Epagri.
- Uma forte organização dos agricultores familiares se expressa num conjunto de
associações e sindicatos e movimento sociais. Destacam-se a Fetraf-Sul, o
Movimento dos Sem Terra, além do movimento das Mulheres Agricultoras, dos
jovens e dos atingidos por Barragens.
Fonte: Adaptado de Mior (2005)

Neste contexto as maiores empresas que se destacam na região Oeste
Catarinense são a Brazil Foods (BRF) e a Cooperativa Aurora, ambas ligadas
diretamente a produção agrícola e que impulsionam o agronegócio da região.
Quando se trata de capital social a região é consagrada pela predisposição dos
indivíduos que aqui estão inseridos, como demonstrado em um estudo realizado
(MENEGASSO, 2006) inserido no relatório Oeste Catarinense da SDT/MDA (2010, p.

2

Apesar da inadequação de alguns solos para cultivos anuais, o solo da região possui uma boa
fertilidade natural, o que explica em parte os bons níveis de produtividade alcançados. Todavia, o uso
do solo fora de sua capacidade de uso tem provocado problema ambiental, como a erosão, entre
outros.
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31), “uma predisposição positiva das pessoas [...] em participar de atividades
associativas ou de vincular-se a associações, o que denota a intensidade de laços
sociais”.
A presença de fragmentos de vegetação e de mata nativa, ainda é perceptível
no contexto o que contribui para a fertilidade dos nossos solos em seu estágio natural
e original, favorecendo a agricultura e a pecuária. Além do mais os agricultores da
região aplicam técnicas de manejo de solo como cobertura verde para melhorar a
textura e estrura para preservar contra danos, tais como erosão, etc.
Como demonstra a classificação climática de Koppen-Geiger, mais conhecida
como classificação climática de Koppen, proposta desde 1900 e que trata da
classificação global dos tipos climáticos no planeta e como apresentado pelo relatório
Oeste Catarinense da SDT/MDA (2010) define e categoriza o ambiente climático do
território do Oeste Catarinense em um clima subtropical, mesotérmico úmico e com
verões quentes.
Assim, a temperatura média no ano, varia entre 18 e 19º C, o que resulta numa
precipitação, média no ano, de 1.800 mm. Também, apresenta uma úmidade relativa
do ar, média, de 77%. Seu solo situa-se em áreas de relevo acidentado com
predominância de solos latossolos, cambissolos e terras roxas.
A região do Oeste Catarinense caracteriza-se por apresentar uma extensa
tradição econômica que baseia-se na exploração de atividades agrícolas e nas
agroindústrias, ficando evidenciado como foco de produção pecuária o segmento da
suinocultura e avicultura.
Entretanto, a região de Chapecó/SC percebe e reconhece a produção de
bovinos (corte), mas principalmente a exploração do leite para elaboração de seus
derivados, em especial o queijo artesanal produzido a partir do leite cru.
Mior (2007) ainda cita sobre as características da agricultura familiar:

“A forma de produção da matéria-prima a ser processada (própria, local,
natural e/ou ecológica), os insumos utilizados (naturais e/ou químicos), o tipo
de produto e os processos de fabricação (colonial/artesanal), assim como o
tipo de relacionamento (relações de confiança e de reciprocidade) existente
entre os vários atores presentes ao longo da cadeia (rede) de produção e,
especificamente, a relação direta entre produtor e o consumidor são algumas
características que conformam, em maior ou menor grau, esta singularidade
quando comparada com a agroindústria convencional. Este conjunto de
características está diferencialmente presente nos diversos produtos
produzidos pela agroindústria familiar”. (MIOR, 2007, p. 09)
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Rallet (2007) trata sobre o desenvolvimento regional sobre a perspectiva da
distinção da territorialidade, no qual demonstra:
“Desenvolvimento regional e desenvolvimento territorial são duas noções
distintas. Elas remetem a duas maneiras diferentes de apreender os espaços
geográficos na sua relação com o desenvolvimento [...]. O desenvolvimento
territorial faz referência a um espaço geográfico que não é dado, mas
construído. Construído pela história, por uma cultura e por redes sociais que
desenham suas fronteiras. O conteúdo define o recipiente: as fronteiras do
território são os limites (móveis) de redes socioeconômicas. Ali onde a rede
se extingue, termina o território. A iniciativa surge menos de uma instância de
planificação do que de uma mobilização das forças internas”. (RALLET, 2007,
p. 80)

De modo geral, os agricultores do Oeste Catarinense com terras ou áreas
limitadas e que precisam explorar ao máximo para agregar valor a sua produção, bens
ou serviços, como forma de gerar renda e conseguir manter sua condição no campo.
Por isso, a importânica de criar condições de valorização dos seus produtos ou
subprodutos como forma de garantir rentabilidade para a manutenção de suas familias
e evitar o êxodo rural.
De acordo com Albagli (2004)
O conceito de territorialidade refere-se, então, às relações entre um indivíduo
ou grupo social e seu meio de referência, manifestando-se nas várias escalas
geográficas – uma localidade, uma região ou um país – e expressando um
sentimento de pertencimento e um modo de agir no âmbito de um dado
espaço geográfico. No nível individual, territorialidade refere-se ao espaço
pessoal imediato, que em muitos contextos culturais é considerado um
espaço inviolável. Em nível coletivo, a territorialidade torna-se também um
meio de regular as interações sociais e reforçar a identidade do grupo ou
comunidade. ALBAGLI (2004, p. 28)

Neste sentido, a IG é uma opção qualitativa, buscando-se o registro, a melhora
e estruturação do segmento produtivo possibilitará a criação de condições
mercadológicas e competitivas para atender um consumidor que preza por produtos
artesanais e não industrializados, adequando a produção para garantir as
especificidades impostas pela legislação.
Conforme a Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina
(Fetaesc) as culturas com maior importânica são as de milho e feijão e tem crescente
importância nas unidades familiares que produzem fumo, assim como se amplia a
preferência pela bovinocultura de leite, (SDT/MDA, 2010).
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Para se entender melhor a territorialidade é preciso compreender o que
algumas teorias têm a dizer, assim. Froehlich e Dullius (2011) citam que tanto a Teoria
das Convenções quanto a Teoria de Redes podem contribuir significativamente para
evidenciar a realidade de um ambiente:
A dimensão territorial do desenvolvimento enfatiza o estudo das redes,
convenções e instituições que permitem ações cooperativas capazes de
enriquecer o tecido social de uma determinada região. Essa abordagem
supõe a dinamização de áreas contradizendo as teorias que relegam ao
mundo rural um papel secundário no desenvolvimento contemporâneo. A
ruralidade deixa de ser uma etapa do desenvolvimento social a ser superada
com o avanço do progresso e urbanização, passando a ser um valor para as
sociedades contemporâneas. (FROEHLICH e DULLIUS, 2011, p. 226)

A produção de queijos coloniais a partir do leite cru em Chapecó/SC precisa
reconhecer que é preciso aprender e se adaptar em um contexto competitivo e
diversificado, como cita Jean (2010):
“O desenvolvimento territorial pressupõe também que cada território deva
construir, por meio de uma dinâmica interna, seu próprio modelo específico
de desenvolvimento. Pois o modelo que obteve êxito num dado território e,
num dado momento, pode muito bem fracassar em outro território. Promover
com êxito o desenvolvimento territorial pressupõe um processo de
aprendizagem social [...]”. (JEAN, 2010, p. 74‐75).

As IGs são um instrumento fortalecedor e agregador econômico aos produtos
e serviços de determinadas regiões e podem impulsionar a economia de ambientes
que buscam pela diferenciação no mercado, destacando-se por apresentar
atratividade aos seus produtos elaborados.

2.4 HISTÓRIA DO QUEIJO

O queijo é um alimento produzido e consumido pelo mundo e suas
características diferem em razão de inúmeros fatores, tais como modo de produção,
condições de clima e solo, pastagens, condicionamento dos animais, dentre outros.
Atualmente o queijo é apreciado e degustado, sendo um produto de requinte e
sofisticação na alimentação humana. Todavia, a industrialização (pasteurização)
atrapalha a produção e a comercialização dos queijos artesanais e coloniais,
considerando que inúmeras barreiras sanitárias são postas em evidência e algumas
leis regulamentadoras entravam a produção destes e em alguns casos estas mesmas
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leis não são bem definidas ou entendidas em um cenário que quer se dedicar a
produção do queijo.
Antes, porém é importante conhecer um pouco sobre a história do queijo e
como este alimento foi aprimorado para o consumo humano.
De acordo com Valsechi (2001):
“antes que o homem pudesse ler ou escrever, um legendário mercador
viajante da Árabia, atravessando uma agreste seção montanhosa da Ásia, já
cansado, depois de uma áspera subida sob sol causticante, fez uma pausa
para restaurar suas forças e se alimentar. Tinha trazido como alimento
tâmaras secas e, dentro de um cantil feito de estômago seco de carneiro.
Certa quantidade de leite de cabra, mas quando ele levou aos lábios o cantil
para sorver o leite, somente um líquido fino e aquoso escorreu do seu interior.
Curioso Kanana, o lendário viajante cortou o cantil e viu, para sua surpresa,
que o leite tinha se transformado numa coalhada branca, não muito
desagradável ao paladar de um homem faminto. O coalho existente no
estômago parcialmente seco do carneiro havia coagulado o leite e o resultado
dessa operação foi o queijo”. (VALSECHI, 2001, p. 15)

Esse é um dos primeiros relatos sobre o surgimento do queijo. O mesmo
perpetua até os dias atuais como um dos subprodutos do leite mais apreciados no
mundo.
Mesmo com o passar de anos essa mesma técnica ou mesmo o seu princípio
continua perpetuando na fabricação de queijos pelo mundo. Os egípcios são
considerados a primeira grande nação, a saber, lidar com o gado, tendo no leite e no
queijo uma fonte importantíssima de sua alimentação (VALSECHI 2001).
Valsechi (2001) ainda cita:
“os antigos gregos reverenciaram o queijo como um alimento dos deuses. A
fabricação de queijo na Grécia já era bem conhecida no tempo de Homero,
embora o país, devido ao seu terreno montanhoso, não fosse abundante em
terras de pastagens”. (VALSECHI, 2001, p. 15).

O mesmo autor ainda cita que uma boa pastagem é essencial para a produção
de leite, o que pode favorecer em quantidade e qualidade do leite a ser utilizado na
fabricação de queijos.
Conforme Valsechi (2001) em seus escritos, Hipócrates cita a fabricação de
queijos a partir do leite proveniente de cabras e éguas, pois poderia indicar que esses
animais se adaptariam melhores as condições montanhosas existente naquele
período. O autor continua o queijo sempre estava presente na Itália, em especial nas
mesas dos romanos, servidos como um alimento exótico e saboroso.
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Ainda diz que embora alguns queijos fossem fabricados na Itália, a Suíça de
destacava e era considerada a principal fonte de abastecimento de queijos, devido às
condições de suas pastagens próximas aos Alpes.
Conforme Varro (1912), as diversas variedades de queijo existentes se devem
a diversidade de animais criados para tal fim e que de acordo com cada região seu
clima

e

geografia

influenciam

diretamente

na

composição

do

leite

e

consequentemente no queijo, como subproduto.
A literatura apresenta uma infinidade de referências em relação a nomes e
variedades de queijos conhecidos mundialmente. Para tanto, cita-se alguns com seu
respectivo período de fabricação: Gorgonzola 879 d.C., Roquefort 1070 d.C., Cheddar
1500 d.C., Parmesão 1579 d.C., Gouda 1697 d.C., Camembert 1791 d.C., dentre
outros.
Conforme dados da ABIQ, no Brasil estima-se que a produção de queijos
atingiu, em 2014, 1.100.000 toneladas de produto sob inspeção federal (SIF).

2.5 QUEIJO NO BRASIL

No Brasil a produção de queijo é amparada por uma lei regulamentadora que
condiciona os alimentos a um nível de qualidade e sanidade animal evitando possíveis
situações que possam prejudicar a saúde humana.
Para efeitos legais a Portaria n°146, de 07 de março de 1996 (DOU 11/03/96),
conceitua sobre o entendimento de queijo e o mesmo pode ser citado como:
"Entende-se por queijo o produto ou que se obtém por separação parcial do
soro do leite ou leite reconstituído (integral, parcial ou totalmente desnatado),
ou de soros lácteos, coagulados pela ação física do coalho, de enzimas
específicas, de bactéria específica, de ácidos orgânicos, isolados ou
combinados, todos de qualidade apta para uso alimentar, com ou sem
agregação de substâncias alimentícias e/ou especiarias e/ou condimentos,
aditivos especificamente indicados, substâncias aromatizantes e matérias
corantes”.

A Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (ABIQ), fundada em 15 de
março de 1988, é a legítima representante do setor queijeiro nacional. Conta ainda
com diretorias regionais e em Santa Catarina o responsável pela diretoria da ABIQ é
o senhor Geraldo A. Signorini da Cooperativa Central Oeste Catarinense (AURORA).
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Com mais de uma centena de associados em todo o Brasil a ABIQ representa
cerca de 65% da produção brasileira de queijos sob inspeção federal (ABIQ, 2014).
É uma associação que visa reforçar e divulgar as potencialidades do queijo
produzido no Brasil e demonstrar a capacidade, tanto produtiva quanto em relação à
qualidade dos produtos oriundos do Brasil.
Suas ações se concentram fortemente na representação pró-ativa dos pleitos
institucionais dos fabricantes de queijos, junto aos órgãos fazendários, tributários,
autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, defendendo as empresas em
todos os assuntos tributários e legislativos (ABIQ, 2014).
A ABIQ tem também função de articulação com entidades afins tais como:
Sindicatos Estaduais, G-100 Associação das Pequenas e Médias Cooperativas e
Empresas de Laticínios, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, ABIA
Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação, Associação Brasileira de Leite
Longa Vida, Confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios, entre outras,
visando ampliar a defesa dos interesses do setor queijeiro nacional (ABIQ, 2014).
Segundo a ABIQ o mercado de queijos finos no Brasil teve crescimento de 6,5%
(93 toneladas) em 2012. Desse total, 25% são de queijo parmesão, no qual o tipo
grana está incluído.
O segmento de produção, dos queijos coloniais a partir do leite cru, que precisa
ser explorado e profissionalizado, pois tem grande potencial mercadológico inclusive
condições de estabelecer registros de IGs, (MAPA, 2014).
Uma forma de auxiliar de maneira estruturante é condicionar a constituição de
uma Associação que represente os produtores de queijo colonial na região. Esta
exigência

está

estabelecida

pelos

órgãos

reguladores

para

garantir

a

representatividade de uma região ou classe.
O queijo de colônia é um tipo de produto industrializado na área serrana
gaúcha, sendo um dos itens mais atrativos de sua culinária. O caso do queijo Serrano
Catarinense3 é um exemplo sobre a busca de IG no estado, pois há mais de três anos
a Epagri na Serra Catarinense vem trabalhando e desenvolvendo parcerias com

3

O Queijo Artesanal Serrano, ou simplesmente Queijo Serrano, é um produto típico e exclusivo dos
Campos de Altitude do Rio Grande do Sul (Campos de Cima da Serra) e de Santa Catarina (Planalto
Sul-catarinense). É produzido nessa região há cerca de 200 anos em pequena escala, com leite cru,
nas próprias fazendas, na sua maioria por pecuaristas familiares que desenvolvem sua atividade de
forma extensiva, com pequeno uso de insumos externos à propriedade. (RIES et.al, 2012)
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produtores do queijo serrano. Em 2013 conseguiram resultados expressivos, como a
criação da APROSERRA e juntos tentam apresentar uma legislação para seu produto.
As agroindústrias familiares, cujas informações levantadas e representadas
aqui neste estudo, permitem constatar que a mesma é uma atividade
econômicamente ativa e faz parte da realidade da contextualização e coloniação do
Oeste Catarinense. O expressivo número de 1.894 agroindústrias cadastradas é o
indicativo da importância deste modelo de atividade para inúmeras famílias rurais
catarinenses, conforme é demonstrado na Figura 05:
Figura 05 - Distribuição das 1.894 agroindústrias, segundo as Unidades de Gestão Técnica (UGT) da
Epagri
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Fonte: Adaptado de Marcondes et al. (2012)

Conforme observado na Figura 05 à região Oeste de Santa Catarina
compreende um total de 234 Agroindústrias Familiares, uma quantidade significativa
de indústrias que trabalham com leite e derivados, como uma fonte de receita para
suas famílias.
A Tabela 01 menciona a quantidade de Agroindústrias na região Oeste que
industrializam o leite e derivados e pode-se fazer uma relação a Figura 05
demonstrando a capacidade produtiva da região.
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Tabela 01 - Agroindústrias por tipo de produto, segundo as UGTs da Epagri – 2009
Produto

UGT/nº de agroindústrias (1)

Total (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Frutas e derivados

40

64

6

21

18

81

29

58

40

37

394

Cana-de-açúcar e derivados

52

87

3

18

40

14

94

68

1

377

Massa/Panificação

54

39

10

23

21

54

14

60

31

12

318

Leite e derivados

45

52

7

16

31

27

9

22

41

8

258

Mandioca e derivados

17

18

6

12

43

15

62

14

1

188

Hortaliças e derivados

13

29

1

13

12

41

17

23

20

7

176

Mel e derivados

10

16

6

13

15

17

7

17

14

3

118

Suínos e derivados

17

18

1

11

6

17

2

16

21

4

113

Ovos

8

34

8

2

7

6

18

19

2

104

Grãos e derivados

2

18

4

3

1

4

16

9

2

59

Aves e derivados

3

10

4

5

7

3

3

14

1

50

Bovinos e derivados

3

9

1

5

5

6

1

3

6

28

31

1

2

12

23

13

20

22

4

156

292

425

160

364

134

412

319

82

2.350

Outros

(2)

Total (2)

33 129

39

(1)

A mesma agroindústria pode trabalhar com mais de um tipo de produto. Portanto, os números dessa
tabela são superiores aos apresentados no mapa.
(2) Pescado e derivados, madeira, palmáceas, ovinos e derivados, vassoura, erva-mate, plantas
medicinais, etc.
Fonte: Marcondes et al. (2012)

É possível perceber na Tabela 03 que a há uma quantidade expressiva de 45
Agroindústrias na região de Chapecó/SC que produzem produtos oriundos do leite. A
região Oeste é a segunda colocada no número de agroindústrias, perdendo apenas
para a região do Meio Oeste Catarinense.
No montante, a Mesorregião Oeste compreende um total de 138 agroindústrias
presentes no Estado Catarinense representando a importância da atividade para este
território.
A região Oeste Catarinense é representada por uma quantidade surpreendente
de agroindústrias que movimentam economicamente este cenário produtivo e, por
isso, é referência em âmbito nacional no agronegócio. As empresas e o próprio
produtor rural, desta região, buscam constantemente qualificação e profissionalização
como forma de melhorar seus resultados produtivos.
O projeto do queijo serrano era uma aposta e duvidou-se do projeto, contudo
agora demonstra o fortalecimento de um segmento, pois abrange 18 municípios da
AMURES (Associação dos Municípios da Região Serrana) objetivando aos seus
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membros capacitações de boas práticas agropecuárias e de fabricação do queijo. Algo
que impulsiona a nova associação a trabalhar em busca da Indicação Geográfica (IG).
Conforme Tabela 02 é possível perceber uma grande concentração de
produtores de queijo na região Oeste de Santa Catarina, se destacando das demais
regiões no quesito quantidade, porém deste número concentram-se tanto produtores
industriais quanto produtores artesanais/coloniais.
Tabela 02 - Agroindústrias por tipo de produto, segundo as mesorregiões geográficas do IBGE
Mesoregião / Nº de Agroindústrias
Total1
Produto
Grande
Norte
Oeste
Serrana Sul
Vale do
Florianópolis
Itajaí
Frutas e derivados
30
68
173
14
56
53
394
Cana-de-açúcar e
14
21
193
15
93
41
377
derivados
Massa/Panificação
15
51
134
12
60
46
318
Leite e derivados
7
24
138
15
22
52
258
Mandioca
e
16
30
48
2
61
31
188
derivados
Hortaliças
e
15
34
64
5
23
35
176
derivados
Mel e derivados
6
22
41
8
17
24
118
Suínos
e
2
24
58
3
16
10
113
derivados
Ovos
6
11
61
2
18
6
104
Grãos e derivados
4
4
30
1
16
4
59
Aves e derivados
3
8
26
2
3
8
50
Bovinos
e
1
10
17
2
3
6
39
derivados
Outros2
15
13
82
4
19
23
156
Total
134
320
1.065
85
407
339
2350
1 A mesma agroindústria pode trabalhar com mais de um tipo de produto. Portanto, os números dessa
tabela são superiores ao número total de agroindústrias.
2 Pescado e derivados, madeira, palmáceas, ovinos e derivados, vassoura, erva-mate, plantas
medicinais, etc.
Fonte: Mior et al (2013, p.11-12)

É interessante, para este estudo, fazer uma diferenciação dos produtores
artesanais/coloniais daqueles produtores de queijo industrial. Estes últimos, para o
presente estudo, são aqueles que produzem queijo a partir do leite pasteurizado,
conforme exige a legislação sanitária dos produtos derivados do leite e
comercializados ao público.
Os primeiros são aqueles que produzem o queijo a partir do leite cru e, portanto,
o comercializam na informalidade, pois órgãos fiscalizadores como a CIDASC e a
própria legislação restringem, devido a fatores estruturais e de manejo do leite, a sua
comercialização e alocação no mercado impossibilitando-os ao comércio nacional e
internacional, apenas para o mercado local.
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2.6 LEGISLAÇÃO AGROALIMENTAR

Conforme apontado pela Revista Globo Rural (publicação em 08/09/2013) cita
o seguinte:
“Devido às barreiras na comercialização do queijo artesanal, produtores,
acadêmicos e entidades públicas e privadas participantes do 1º Simpósio de
Queijos Artesanais do Brasil, ocorrido em novembro de 2011, em Fortaleza
(CE), manifestaram até um receio pela extinção do produto. Contudo, dadas
as reivindicações de anos realizadas por profissionais da área, o Mapa
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) criou regras para esse
nicho de mercado por meio da Instrução Normativa 57 4, publicada no Diário
Oficial da União, em 16 de dezembro de 2011”. (Revista Globo Rural, 2013).

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996),
define o conceito de Indicações Geográficas e a Resolução do INPI nº 75/2000
estabelece as condições para seu registro (ANEXO II).
Internacionalmente, o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade
Intelectual Relacionados ao Comércio – ADPIC (em inglês, Trade – Related Aspects
of Intellectual Property Rights - TRIPS da Organização Mundial do Comércio - OMC),
rege o assunto nos países signatários, conforme Coordenação de Incentivo à
Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários - CIG/DEPTA/SDC/MAPA (2013).
As “indicações de procedência”, de acordo com o INPI, diferem das
“denominações de origem”, pelo seu caráter particular e de qualidade da produção.
Segundo Caldas (2005, p. 11), “[...] as indicações de procedência são um
instrumento de organização local da produção e as denominações de origem são um
instrumento de organização qualitativa do processo de produção”.
De acordo com dados do MAPA até a data de 31 de dezembro de 2013 foram
relacionadas às IGs agropecuárias brasileiras nos seguintes quesitos: Denominações
de Origem que totalizaram cinco produtos/serviço e Indicações de Procedência que
totalizaram dezoito produtos/serviços.
Na região Sul observou-se dez IGs, das quais duas eram Denominações de
Origem oriundas do Rio Grande do Sul e oito Indicações de Procedência sendo seis
do Rio Grande do Sul, uma do Paraná e uma de Santa Catarina.

4

Vale lembrar que a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 30, DE 7 DE AGOSTO DE 2013 revogou a citada IN 57/2011
(ANEXOII).
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Nos artigos de 176 a 182 da Lei nº 9.279/1996 (BRASIL, 2006), as IGs são
assim detalhadas:
• Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a
denominação de origem.
• Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país,
cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido
como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou
de prestação de determinado serviço.
• Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país,
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço
cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente
ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
• Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da
indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade
região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.
• Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum,
designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.
• Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou
denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca
para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.
• Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e
prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação
às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.

Segundo Caldas (2004), a legislação sobre IGs no Brasil foi baseada na
legislação européia. Para tanto as normativas do Brasil assemelham-se às da Europa
no tocante à legislação de propriedade.
No Brasil, há quatro indicações geográficas reconhecidas, todas elas na
modalidade “indicação de procedência”, ou seja, essas IGs ainda não alcançaram o
nível mais elevado dessa propriedade intelectual, que seria uma “denominação de
origem”. São elas, de acordo com Resolução do INPI (2007):
“1) Indicação de Procedência Vale dos Vinhedos – 2002 (vinhos: tinto, branco
e espumante).
2) Indicação de Procedência Região do Cerrado Mineiro – 2005 (café).
3) Indicação de Procedência Pampa Gaúcho da Campanha Meridional – 2006
(carne bovina e derivados).
4) Indicação de Procedência Paraty – 2007 (aguardentes, tipo cachaça e
composta azulada)”.

Percebe-se um número representativo de IGs garantidas a produtos em
praticamente todos os continentes, sendo que a Europa se diferencia quando se trata
de registro de produtos sobre a simbologia das IGs.
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Em relação à Instrução Normativa (IN) que trata sobre as IGs no Brasil segue
o Quadro 06 comparativo entre a IN 57/2011 e a IN 30/2013 (ANEXO I - IN 30/2013 na íntegra), para efeito de percepção sobre este cenário.
A legislação brasileira é rígida quando se trata de apresentação de produtos ao
mercado, por isso o governo instituiu uma IN n. 57/2011 com condições que
favorecessem a comercialização de produtos e oferecessem uma qualidade e
segurança alimentar.
Quadro 06 - Comparativo entre as INs 57/2011 e 30/2013
COMO ERA: IN 57/2011

COMO FICOU: IN 30/2013

Observações

Permite que os queijos artesanais
tradicionalmente elaborados a
partir de leite cru sejam maturados
por um período inferior a 60 dias,
quando estudos técnico-científicos
comprovarem que a redução do
período de maturação não
compromete a qualidade e a
inocuidade do produto.

Permite que os queijos artesanais
tradicionalmente elaborados a
partir de leite cru sejam maturados
por um período inferior a 60 dias,
quando estudos técnico-científicos
comprovarem que a redução do
período de maturação não
compromete a qualidade e a
inocuidade do produto.

Nada mudou. A regra
geral continua sendo o
período de maturação de
60 dias, com
possibilidade de redução
a partir do cumprimento
de uma série de
requisitos.

A definição de novo período de
maturação dos queijos artesanais
será realizada por ato normativo
específico, após a avaliação dos
estudos por comitê técnicocientífico designado pelo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

A definição de novo período de
maturação dos queijos artesanais
será realizada após a avaliação
dos estudos pelo órgão estadual
e/ou municipal de inspeção
industrial e sanitária
reconhecidos pelo Sistema
Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem AnimalSISBI/POA.

Melhorou. Somente o
MAPA poderia autorizar
a redução do período de
maturação. Agora,
órgãos municipais e
estaduais, reconhecidos
pelo MAPA, também
podem.

Para efeito de comércio
internacional deverão ser
atendidos os requisitos sanitários
específicos do país importador.

Para efeito de comércio
internacional deverão ser
atendidos os requisitos sanitários
específicos do país importador.

A produção com período de
maturação inferior a 60 dias fica
restrita à queijaria situada em
região de indicação geográfica
certificada ou tradicionalmente
reconhecida.

A produção com período de
maturação inferior a 60 dias fica
restrita à queijaria situada em
região de indicação geográfica
registrada ou tradicionalmente
reconhecida.

Nada mudou.

Nada mudou.
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A propriedade deve ser certificada
como livre de tuberculose e
brucelose.

A propriedade deve ser certificada
como livre de tuberculose e
brucelose, de acordo com o
disposto no Programa Nacional
de Controle e Erradicação da
Brucelose e Tuberculose Animal
(PNCEBT), ou controladas para
brucelose e tuberculose pelo
Órgão Estadual de Defesa
Sanitária Animal, no prazo de
até 3 anos a partir da publicação
desta IN.

As propriedades rurais devem
descrever e implementar:
I - Programa de Controle de
Mastite com a realização de
exames para detecção de mastite
clínica e subclínica, incluindo uma
análise mensal do leite da
propriedade em laboratório da
Rede Brasileira da Qualidade do
Leite - RBQL - para composição
centesimal, Contagem de Células
Somáticas e Contagem Bacteriana
Total - CBT;
II - Programa de Boas Práticas de
Ordenha e de Fabricação,
incluindo o controle dos
operadores, controle de pragas e
transporte adequado do produto
até o entreposto; e
III - cloração e controle de
potabilidade da água utilizada nas
atividades.

As propriedades rurais devem
descrever e implementar:
I - Programa de Controle de
Mastite com a realização de
exames para detecção de mastite
clínica e subclínica, incluindo
análise do leite da propriedade em
laboratório da Rede Brasileira da
Qualidade do Leite - RBQL para
composição centesimal, Contagem
de Células Somáticas e Contagem
Bacteriana Total - CBT;
II - Programa de Boas Práticas de
Ordenha e de Fabricação,
incluindo o controle dos
operadores, controle de pragas e
transporte adequado do produto
até o entreposto; e
III - cloração e controle de
potabilidade da água utilizada nas
atividades.

Pouco mudou. Apenas
explica como o produtor
deverá comprovar que a
propriedade está livre da
tuberculose e brucelose.

Pouco mudou. Apenas
excluiu a periodicidade
mensal da análise do
leite.

Fonte: Slow Food (2015)

Com alguns ajustes o governo apresentou em 2013 uma IN que melhorou
alguns aspectos e revogou a anterior.
A IN nº 30/2013 numa tentativa de acalmar o cenário produtivo e os produtores
de alimentos e subprodutos do leite apresentou algumas condições que favorecessem
a comercialização de seus produtos.
Contudo é preciso debater e averiguar profundamente a atual IN nº 30 /2013,
pois a mesma ainda apresenta restrições e implicações que impedem os produtores
de queijo colonial, produzido a partir do leit cru, de poderem comercializar seus
produtos em uma área maior de abrangência, neste caso, numa esfera intermunicipal
e interestadual.
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2.7 ESTRATÉGIA MERCADOLÓGICA: O USO DA IGS COMO DIFERENCIAL
COMPETITIVO

O

Brasil

demonstra

disposição

em

desenvolver

estudos

e

buscar

potencialidades para se objetivarem registros de IGs. Para isso, irá garantir e ampliar
o acesso a mercados internos e externos, além de possibilitar a organização da
produção e a geração de emprego e renda e para o segmento que produz o queijo
artesanal e o café estão entre os desafios do Governo. (MAPA, 2013).
Em um cenário mercadológico é possível perceber que as IGs são ferramentas
que auxiliam na divulgação, reconhecimento e diferenciação de produtos. Alguns
produtos já utilizam dela como ferramenta estratégica, como é caso do vinho por
exemplo. Contudo é preciso explorar em outros segmentos ou produtos para
beneficiar determinados nichos produtivos.
Mas, para se conseguir uma IG é preciso trabalhar com o propósito de delimitar
o objeto em estudo com informações pertinentes e que possam conduzir a um registro
de IG efetivo, para isso é necessário estar atento para algumas situações.
Um entrave que pode surgir neste meio é a união de esforços, quanto da junção
de produtores para formar uma associação e propiciar um reconhecimento com maior
facilidade junto aos órgãos competentes. Um exemplo desse trabalho é o caso dos
produtores de queijo colonial da Serra Catarinense que ao longo de quatro anos a
associação trabalha para consolidar esse reconhecimento através de uma IG.
Felizmente, o trabalho árduo já vem trazendo resultados positivos para esta cadeia
produtiva.
A IG na visão do MAPA (2008) auxilia na apropriação de mecanismos que
possibilitem o desenvolvimento das atividades em consonância com que o mercado
espera, conforme aponta no seu Guia:
“O objetivo da concessão de IG apoiada pelo MAPA é o desenvolvimento
sustentável, via agregação de valor aos produtos agropecuários, ressaltando
as diferenças e identidades culturais próprias, organizando as cadeias
produtivas e assegurando inocuidade e qualidade aos produtos
agropecuários”. (MAPA, 2008, p. 04).

Como

mencionado

por

outros

estudos

as

IGs

podem

contribuir

significativamente como diferencial competitivo de uma organização ou setor
produtivo, neste caso, como agente de desenvolvimento local favorecendo a geração
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de emprego e renda aos pequenos produtores rurais da região de Chapecó/SC e
atrelar o uso das IGs como estratégia mercadológica na diferenciação de produtos
para impulsionar o agronegócio local.
Bruch et al. (2014) esclarece sobre as características que podem situar um
signo e garantir notoriedade a um produto que requeira uma IG, as quais seguem:
“Marcas são signos nominativos, figurativos, mistos ou tridimensionais,
destinados a identificar e distinguir determinados produtos ou serviços de
outros, de procedência diversa. Para que o signo possa ser registrado como
marca é necessário que os requisitos da novidade, distinguibilidade, ainda
que relativa, e da licitude estejam presentes”. (BRUCH et al., 2014, p. 80)

Neste sentido o condicionamento ao registro de uma IG poderá resultar em
ganhos quantitativos e qualitativos aos agentes envolvidos neste processo, pois
deverá favorecer econômicamente e irá gerar resultados favoráveis a uma produção,
que como já citado neste estudo, proveniente de propriedades rurais familiares, o que
constitui a base da agricultura do Oeste Catarinense.
A mobilização destes stakeholders se faz necessário para mobilizar toda uma
esfera produtiva para se estruturar, normatizar e criar padrões que garantam
condições de segurança alimentar pautadas em um produto originário dos produtores
da região em estudo como forma de desenvolver e potencializar a região produtora
com um artigo que tenha conhecimento local, regional, nacional e quem sabe
internacional.
Bruch et al. (2014) ainda cita:
“A marca coletiva identifica produtos ou serviços provindos de membros de
uma determinada entidade. Esse tipo de marca também tem uma função
diferenciadora. Ela pode ser utilizada por Associações ou Cooperativas, por
exemplo, cujos associados ou cooperados elaboram produtos que são
disponibilizados no mercado com uma mesma marca. Isso pode garantir uma
maior visibilidade e força à marca, o que não aconteceria se cada um dos
associados ou cooperados utilizasse uma marca própria”. (BRUCH et
al.,2014, p. 82)

O caso do queijo serrano demonstrou que foi preciso a unificação dos
produtores em uma única associação de produtores para possibilitar maior
visibilidade, força, estrutura e delimitações de normativas em um caráter geral aos
pertencentes daquela região.
De acordo com Dullius (2009) as IGs possuem caráter instrumentalizador para
favorecer o desenvolvimento territorial:
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“[...] conferindo originalidade à produção brasileira e fortalecendo a
competitividade no mercado externo e interno através dos produtos da
agricultura familiar, que possuem fortes vínculos com o território de origem e
com as tradições e modos de fazer diferenciados.” Destaca que tal estratégia
deveria ser observada também por territórios”. (DULLIUS, 2009, p. 123)

A proposta de verifcar as posssibilidades do queijo colonial produzido em
Chapecó/SC com o registro de uma IG é um desafio significativo, pois irá evidenciar
e configurar a realidade dos produtores rurais familiares. Assim, o queijo produzido a
partir do leite cru poderia estar atrelado a uma IG com delimitação de Indicação de
Procedência, pois o queijo seria reconhecido no mercado por apresentar
caratcterísticas típicas da região Oeste Catarinense.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O conhecimento científico é construído a partir de elementos, dados e
informações mediante a obtenção através de pesquisas, e estas são elaboradas com
o propósito de responder questões que motivam o pesquisador a solucioná-las com o
aporte de teorias ou experimentos aplicados e validados para corroborar com a
necessidade de um estudo ou pesquisa.
A pesquisa pode ser caracterizada, de acordo com Marconi e Lakatos (2007,
p. 15) “um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer
tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para
descobrir verdade parcial”.
Para tanto, para que uma pesquisa esteja dentro dos padrões aceitáveis de
confiabilidade e credibilidade é preciso uma escolha criteriosa dos métodos
investigativos a serem elencados e aplicados no estudo para auxiliar no
desenvolvimento e estruturação de maneira metodológica para contribuir nas
decisões a serem tomadas ao longo da pesquisa.
Para esta seção apresenta-se o detalhamento da abordagem metodológica
utilizada e aplicada na elaboração desta dissertação, para tanto estão descritas todas
as etapas de desenvolvimento, fonte de dados e a forma de coleta, sua análise, a
região pesquisada e a população envolvida na pesquisa.

3.1 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA

Para iniciar uma pesquisa é preciso delimitar com critério as bases
metodológicas para se poder ter ciência da coerência a ser aplicada durante a
realização ao longo da mesma.
Para Vergara (2011, p. 30) “refere-se à moldura que o autor coloca em seu
estudo”, ou seja, a estruturação aplicada e a apresentação dos objetivos aos quais a
pesquisa se propõe a estudar, bem como o cenário e o tempo que este irá realizar-se.
O estudo faz parte de uma das exigências do Mestrado Profissional em
Administração e foi desenvolvido na linha de pesquisa de Competitividade do
Agronegócio. Esta pesquisa se desenvolveu entre o período de Agosto de 2014 a
Julho de 2015. A área de abrangência do estudo está pautada na região de
Chapecó/SC, uma área que concentra um número expressivo de famílias rurais que
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produzem a partir do leite o queijo para a composição de sua renda e demonstra a
força do agronegócio na região Oeste Catarinense.
Mapa 02: Localização de Chapecó/SC

Fonte: Daniella Reche (2008)

Para o estudo foram abordados produtores rurais que participam nas feiras
agrícolas comercializando seus queijos coloniais no município de Chapecó/SC, em
especial a feira do centro da cidade, a feira do calçadão e o mercado público da
cidade. Aplicado questionário, simiestruturado com perguntas abertas e fechadas, aos
produtores que comercializam queijos, porém com retorno de cinco questionários,
estes serão chamados de PC1, PC2, PC3, PC4 e PC5 (Produtores de Chapecó).
Foram entrevistados três produtores de queijo colonial do entorno de Chapecó/SC,
localizados em Guatambú/SC que serão chamados de PG1, PG2 e PG3.
Também participaram como público da pesquisa o responsável pela APACO
para o qual foi aplicado um questionário, este pesquisado será chamado de A1. Foi
realizada uma entrevista com um fiscal do MAPA e este pesquisado será denominado
de M1. Ainda, foi aplicado um questionário a uma fiscal da CIDASC que será descrita
como C1 e coletado informações junto a EPAGRI-CEPAF por meio de comunicação
preliminar.
Alguns produtores de queijo colonial comercializam seus produtos em
ambientes diferentes nesta cidade, tais como: na Feira Livre de Produtos Coloniais e
Agroecológicos de Chapecó/SC, um projeto público do município situada entre o
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estádio municipal e o terminal coletivo e urbano, na feira livre próxima ao sindicato
dos bancários de Chapecó, na feira de produtos no bairro São Cristóvão e também no
Mercado Público Municipal de Chapecó/SC.
Sendo assim, este estudo tem como objetivo analisar a viabilidade do queijo
colonial produzido a partir do leite cru na região de Chapecó/SC se o mesmo possui
características e condições que permitam o registro através de uma IG, preservando
os seus saberes tradicionais de produção para atender às normativas sanitárias e
contribuir para o desenvolvimento local.
O estudo visa utilizar um método dialético, ou seja, a construção do
conhecimento é contrária da maneira inflexível, pois tudo está em constante
transformação e o meio irá proporcionar as devidas situações para as adequações
que se façam necessárias (DURANT, 1996). Para Durant (1996), a lógica dialética é
uma possibilidade de compreensão da realidade como essencialmente contraditória e
em permanente transformação.
O método dialético foi utilizado, pois no estudo há perspectivas e
entendimentos distintos e situacionais frente à condição e possibilidades de se
produzir o queijo colonial e buscar seu registro.
Por isso, a produção de queijos coloniais a partir do leite cru está condicionada
às prerrogativas sanitárias e bases legais sendo que estas sempre estão sendo
alteradas ou reformuladas, entretanto há necessidades de adequações conforme já
foi mencionado sobre as instruções normativas que delimitam sobre a normatização
da produção de queijos no Brasil.
As IGs surgem como uma possibilidade de assegurar o direito de uso de um
registro, IP ou DO, em órgãos competentes como forma de evidenciar à sociedade e
seus consumidores características singulares relacionadas a seus produtos e serviços
para diferenciá-los no meio e garantir competitividade.
Para o desenvolvimento do estudo realizou-se revisão de literatura, para buscar
dados e informações que contribuíssem na construção de um trabalho frente às
temáticas atuais relacionadas ao tema de pesquisa.

3.2 ABORDAGEM DA PESQUISA

Para efeito da pesquisa a mesma será caracterizada como qualitativa, pois
como a essênica do estudo é entender os dados não estatísticos, a partir de reflexões
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mais pontuais com agentes envolvidos diretamente a atividade fim. Neste sentido,
buscou-se verificar particularidades dos respondentes, através dos instrumentos
aplicados, na tentativa de compreender e fazer relações entre a produção de queijo
colonial, a importância das IGs e a contribuição das teorias mencionadas.
A pesquisa qualitativa não tem preocupação com a representatividade dos
números, entretanto busca um aprofundamento da compreensão de um grupo,
segmento ou organização. Nesse sentido entrelaçar a fala dos diversos respondentes
da pesquisa permite uma maior compreensão em maior profundidade do fenômeno,
algo que os números ou a abordagem quantitativa não revelariam, sendo mais
conveniente e aplicável.
Para BEUREN (2004) “na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais
profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado destacando elementos
não percebidos em um estudo quantitativo”.
Para os pesquisadores qualitativos não cabe fazer pré-julgamentos, nem
mesmo que suas crenças e valores possam influenciar a pesquisa. Nesta abordagem
o pesquisa tenta responder questões explicando o porquê das situações e não
quantificam os valores para submeter a tabulações numéricas.
Neste estudo, os dados qualitativos estarão referindo-se às informações
coletadas junto aos produtores rurais que comercializam seus queijos nas feiras
agrícolas do município, dos produtores do município de Guatambú/SC. Participaram
como público da pesquisa a APACO, o MAPA, a CIDASC e a EPAGRI-CEPAF.

3.3 TIPO DE PESQUISA

A pesquisa será enquadrada como descritiva, porque estabelece a
preocupação de descrever se o objeto estudado possui condições de se buscar o
registro de uma IG. Também é de caráter exploratório porque não há estudos
específicos na região tratando deste tema. Como ressalta GIL (2010, p.28) “algumas
pesquisas definidas como descritivas acabam servindo mais para proporcionar uma
nova visão do problema, o qual as aproxima mais das pesquisas exploratórias”. Desta
maneira a pesquisa tem em um caráter exploratória-descritiva e será conduzida por
meio de um estudo de caso: os produtores de queijo colonial de Chapecó/SC.
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Para VERGARA (2011, p. 42) uma pesquisa exploratória “expõe características
de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer
correlação entre variáveis e definir sua natureza”.
Através de uma descrição detalhada e criteriosa sobre a temática estudada
será possível perceber o cenário e as condições estabelecidas no ambiente e verificar
se queijo colonial produzido a partir do leite cru têm características e condições de se
recorrer ao registro através de uma IG.
Para Mattar (1996), existem dois tipos de pesquisas descritivas, que seguem:
a) levantamento de campo, e
b) estudos de campo.
A diferença entre esses dois casos é que enquanto no primeiro a pesquisa é
mais abrangente, pois procuram-se dados em nível macro para analisar a população,
no segundo é mais restrita, sendo mais profunda e busca mais precisão nos dados e
informações apresentados no ambiente.
Assim, esta pesquisa também é caracterizada como de levantamento de
campo, pois o pesquisador observou questões pontuais referentes ao seu objeto de
estudo e interagir com os envolvidos no setor.
Como aponta VERGARA (2011, p. 43) este tipo de pesquisa “é a investigação
empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno que dispõe de
elementos para explicá-lo”.
Na pesquisa de campo a observação de fatos e fenômenos são apontados
exatamente como ocorrem no cenário real e a análise e interpretação dos dados
deverão ser baseados em uma fundamentação teórica consistente, possibilitando
compreender e explicar o problema da pesquisa.

3.4 MÉTODO DE PESQUISA
Para a exploração inicial do tema foi realizado uma pesquisa bibliográfica para
verificar o estado da arte do tema, pois muitos dados e informações relativas a
temática foram averiguadas em estudos publicados por autores renomados,
estudiosos das IGs e áreas afins, pois como a temática ainda é recente no contexto
foi necessário uma aproximação textual e bibliográfica de obras já publicadas.
Trata-se de um Estudo de Caso, pois irá descrever os argumentos obtidos nas
entrevistas e questionários para o caso específico de Chapecó/SC e os resultados da
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revisão bibliográfica serão utilizadas como complemento para evidenciar se essas
características estão sendo atingidas. Conforme YIN (2010, p. 39) “é uma investigação
empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu
contexto da vida real”.
No Estudo de Caso o pesquisador foi conduzido a buscar dados substanciais e
que pudessem contribuir na elaboração deste, caracterizando a região em estudo,
delimitando uma fundamentação sobre as IGs, relacionando teorias junto ao conjunto
da obra e indicar se seria viável a indicação ao registro de uma IG ou mesmo,
apresentar outras alternativas de gestão e produção.
Quanto a população objeto da pesquisa COLLIS e HUSSEY (2005, p. 148)
abordam da seguinte maneira “população pode referir-se a um grupo de pessoas ou
a qualquer outro grupo de itens sendo considerados para propósitos da pesquisa”.

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para coleta de dados estudo os procedimentos adotados foram conduzidos a
partir de um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas
(APÊNDICE I) aplicado aos produtores rurais, e outro aplicado a APACO (APÊNDICE
II) com um questionário com perguntas abertas para entender o cenário da produção
e produtores de queijo de Chapecó/SC. Foi realizada uma entrevista não estruturada
de caráter preliminar com fiscal da CIDASC, sendo solicitado que o pesquisador
enviasse um questionário estruturado (APÊNDICE III) via e-mail para que mesmo
pudesse responder com maior comodidade e assertividade.
Também foi aplicado um questionário estruturado junto a cinco produtores de
queijo colonial que participam da comercialização de queijos nas feiras de
Chapecó/SC. No questionário estruturado o mesmo continha um roteiro de 18
perguntas, sendo 17 de natureza fechada com possibilidades de comentários
adicionais e um de natureza aberta para se verificar a as diferenças entre o queijo
colonial e o queijo industrial.
Para LAKATOS (2003, p. 197) uma entrevista estruturada poder ser descrita
como sendo “aquela em que o entrevistador segue um roteiro previamente
estabelecido; as perguntas feitas ao indivíduo são predeterminadas”.
Neste estudo foi realizada uma entrevista (APÊNDICE V) com um fiscal do
MAPA em Chapecó/SC na sede da instituição localizado no Mercado Público do
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município. Estes informes foram transcritos e posteriormente contribuiram no escopo
deste trabalho. O entrevistado citou que realizou o curso de Indicação Geográfica
argumentando sobre a importância da IG para agregação de valor dos produtos da
agricutura familiar local, tratou também sobre a possibilidade do queijo elaborado a
partir do leite cru, sobre os selos de fiscalização e sobre a legislação que a seu ver
ainda é muito controversa.
Para finalizar, a título de aprofundamento, o pesquisador foi in loco em três
propriedades rurais entrevistar (APÊNDICE IV) os produtores de queijo do entorno de
Chapecó/SC nas propriedades localizadas no município de Guatambú/SC para
perceber a prática no manejo e elaboração do produto, bem como registrar o
entendimento dos mesmos sobre a importância da Indicação Geográfica para o queijo
colonial. Além de conversas preliminares com a EPAGRI-CEPAF.

3.6 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS
A análise dos dados para Gil (2010, p. 166), “tem como objetivo organizar e
sumariar os dados de tal forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao
problema proposto para investigação”, ou seja, sua utilização servirá para responder
questões norteadoras deste estudo e apresentar resoluções exequíveis ao contexto
explorado.
Para o presente estudo os dados foram coletados e informações pertinentes ao
estudo foram operacionalizados para produzir resultados passíveis de utilização neste
estudo, foi realizada a análise dos mesmos, para serem interpretados e realizar
relações com as correntes teóricas e associações com o tema e problema deste
estudo.
As informações oriundas das diversas fontes da pesquisa foram transcritas e
estão informadas no corpo deste estudo. Para Mattar (1996, p. 189), “os métodos
descritivos têm o objetivo de proporcionar informações sumarizadas dos dados
contidos no total de elementos da(s) amostra(s) estudada(s)”. Neste sentido as
informações obtidas ao longo deste trabalhado por meio das diversas fontes de
evidências estão reportadas no corpo do texto deste estudo.
Neste estudo a foi utilizado, a técnica de análise narrativa, pois os resultados
concentram-se nas falas dos envolvidos na pesquisa. Para Sodré (1988, p. 75)
entende-se narrativa como um:
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“discurso capaz de evocar, através da sucessão de fatos, um mundo dado
como real ou imaginário, situado num tempo e num espaço determinados. Na
narrativa distingue-se a narração (construção verbal ou visual que fala do
mundo) da diegese (mundo narrado, ou seja, ações, personagens, tempos).
Como uma imagem, a narrativa põe diante de nossos olhos, nos apresenta,
um mundo”.

A análise dos dados tem o objetivo organizar e coletar informações e utilizar a
técnica de análise narrativa e as informações advindas da pesquisa estão transcritas
no corpo deste texto.
Em alguns momentos recorreu-se a análise de conteúdo para sintetizar as
informações. As obtenções de informes das diversas fontes foram trianguladas, com
a finalidade de evidenciar os resultados deste estudo.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

A agricultura familiar é uma economia ativa no contexto da região Oeste de
Santa Catarina e os detentores de terras que necessitam dela para sobreviver e retirar
seu sustento precisam explorá-la de maneira efetiva otimizando os processos para
maximizar seus lucros. A busca pelo registro de uma IG junto ao queijo colonial será
de grande importância para as famílias pertencentes neste cenário.
Sendo assim, a pesquisa buscou procurar evidências e possibilidades que
posssam conduzir ao registro do produto a uma IG e para isso buscou informações,
por meio de entrevistas e questionários aplicados junto às unidades de análises de
produtores, instituições mobilizadoras, fiscalizadoras e reguladoras.
Ainda, foram realizados contatos com outros agentes pertencentes a este
segmento para contribuir na construção deste estudo, no caso a EPAGRI-CEPAF, em
conversas preliminares.

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA

Nesta seção serão apresentados os dados obtidos nas pesquisas realizadas
durante a elaboração desta dissertação. Neste sentido, os dados foram obtidos
através de questionários aplicados junto aos produtores rurais que comercializam o
queijo nas feiras agrícolas de Chapecó/SC; entrevistas in loco com três produtores
de queijo colonial para conhecer a realidade e o preparo dos queijos, bem como os
desafios da atividade; questionário aplicado junto a APACO para entender sobre o
contexto das famílias ligadas a agricultura familiar e a produção de queijo; entrevista
realizada com fiscal do Ministério da Agricultura no escritório sediado no Mercado
Público de Chapecó/SC e um questionário aplicado junto a um fiscal da CIDASC para
perceber os desafios do queijo colonial na busca do registro através de uma IG. Além
de converas preliminares com a EPAGRI-CEPAF.
Estas apresentações serão demonstradas em tópicos específicos para melhor
percepção e citando todos os agentes envolvidos e sua implicação no estudo.
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4.1.1 Caracterização dos produtores rurais que comercializam o queijo nas
feiras agrícolas de Chapecó/SC

A região da cidade de Chapecó/SC apresenta uma considerável parcela de
produtores rurais provenientes da agricultura familiar e quase em sua totalidade
elaborando produtos e subprodutos industrializados no segmento de compotas,
geléias, embutidos, defumados, queijos artesanais e derivados do leite. Com
diferentes canais de comercialização da produção, esse diversificado segmento
produtivo tem, entre outras alternativas, a possibilidade de comercializar sua produção
em feiras-livres, promovidas pela prefeitura do município.
A feira-livre de Chapecó possui uma quantidade de 90 bancas provenientes da
agricultura familiar. A Tabela 03 mostra os locais e as quantidades de produtores que
comercializam seus produtos.
Tabela 03 - Localização das feiras, quantidade de bancas, dias e horários de atendimento

Fonte: Sedema (2013)

Destes 90 participantes 20 produzem e/ou comercialzam o queijo colonial na
feira. Todavia, dos 20 produtores que comercializam queijo, cinco se dispuseram a
conceder informações, e cujos dados serão apresentados nesta seção para
demonstrar, mesmo que com limitações e amostra reduzida, o contexto dos
produtores.
Entender sobre a extensão das terras dos produtores desta região faz-se
necessário, pois os mesmos precisam otimizar seu espaço para melhor utilização da
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área, uma vez que essa quantidade de terras é limitada e os mesmos precisam
agregar valor aos seus produtos para poderem manter-se em suas atividades
econômicas.
Uma das premissas das IGs é a agregação de valor nos produtos ou serviços
e desta forma os produtores de queijo, mesmo que inconscientemente, estão
adotando práticas que corroboram com o que propõe a IG.
Assim, a Tabela 06 demonstra o tamanho das propriedades citados pelos
respondentes PC1, PC2, PC3, PC4 e PC5 dos respondentes para se ter parâmetro
do ambiente ao qual estão inseridos.
Tabela 06 - Tamanho das Propriedades Pesquisadas
Respondente
Tamanho da Propriedade em Hectares
PC1
Acima de 11 hectares
PC2
De 2 a 4 hectares
PC3
De 2 a 4 hectares
PC4
De 5 a 7 hectares
PC5
Não informou
Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

De modo geral as propriedades destes produtores rurais variam de dois até
acima de 11 hectares e se comparado às propriedades de outras regiões e estados.
A região de Santa Catarina compreende propriedades pertencentes a agricultura
familiar de pequena extensão de terra.
Para a produção de gado leiteiro é necessário uma extensão de terra que possa
produzir uma quantidade significativa de pasto suficiente para manter a sobrevivência
dos animais e garantir a produção das vacas lactantes e como o espaço é reduzido é
preciso empregar as melhores formas de manejo dos animais.
A pesquisa também constatou que a quantidade de animais que contribuem na
produção de leite para a elaboração do queijo varia 11 até acima de 35 cabeças por
propriedade, configurando que o ambiente territorial é limitado e por isso a quantidade
de animais em manejo também é reduzida o que contribui na adoção de práticas de
manejo que permitam um melhor aproveitamento das terras em sua exploração.
Como resultado a pesquisa também averiguou que os produtores possuem
para a produção de leite em suas propriedades, basicamente, duas raças que são a
jersey e a holandesa.
A raça jersey, conforme relatado pelo entrevistado PG1 produz um leite mais
gorduroso e melhor para a produção do queijo colonial e também por possuir uma
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comformação estrutural menor, se comparado a holandesa, é mais viável para as
pequenas propriedades rurais.
Dos pesquisados quatro afirmaram que a produção do queijo colonial está
relacionado a sua principal renda, pois o queijo elaborado tem um valor agregado
considerável, o que resulta em ganhos econômicos favoráveis para os produtores.
Também foi possível perceber que os participantes das feiras três responderam
que são produtores individuais, um é produtor pertencente a uma cooperativa e um
não respondeu.
Nas propriedades estudadas a mão de obra existente é familiar e varia de duas
a cinco pessoas. Geralmente são os casais e os filhos que conduzem todo o trabalho
nas propriedades. Os mesmos citam que a falta de mão de obra é um problema, pois
os jovens estão saindo das propriedades em busca de maior comodidade e conforto
nas cidades deixando os mais velhos, geralmente seus pais, na atividade produtiva.
Para efeito deste estudo também foi observado que quatro dos produtores
comercializam diretamente e exclusivamente nas feiras agrícolas do município e
apenas um comercializa tanto na feira quanto em redes de supermercados.
A produção de queijo é um trabalho que faz parte das atividades nas
propriedades rurais, pois isso foi percebido entre os pesquisados que esta prática já
está presente em todos os produtores pesquisados a mais de 10 anos, fazendo parte
da cultura da família e, se possível, os pais gostariam que os filhos dessem
continuidade, como forma de perpetuação de uma saber familiar.
Estes produtores produzem uma quantidade acima de 200 quilos de queijo ou
100 “peças” ao mês, quantidade que na sua percepção poderia ser elevado se tivesse
mais mão de obra nas propriedades e com isso melhorar a renda de suas famílias.
Dos pesquisados, quatro nunca ouviram falar sobre IG e apenas um observou que já
ouviu sobre a abordagem das IGs. Com o perfil traçado dos produtores é possível
perceber a realidade, a condição, estrutura e processos empregados na produção do
queijo no território do estudo e isto é fundamental para verificar a forma como estes
estão situados e aplicando suas práticas e técnicas.
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4.1.2 Caracterização do agente mobilizador dos produtores rurais da região de
Chapecó/SC - APACO

Conforme informações em seu site a APACO é uma organização não
governamental (ONG) sem fins lucrativos. Fundada em 20 de novembro de 1989, com
sede em Chapecó tem como objetivo estimular e assessorar o desenvolvimento da
agricultura de grupo na região Oeste de Santa Catarina. É formada e dirigida por
grupos de agricultores familiares que se organizam e desenvolvem atividades de
forma cooperada. Conta com o apoio decisivo do movimento sindical, popular e da
igreja para implementar um novo modelo de desenvolvimento, baseado na
solidariedade e sustentabilidade. Tem na cooperação a relação entre agricultores
familiares e suas unidades. Fundamenta-se na agroecologia e na agroindústria
familiar associativa de pequeno porte como sistema mais durável. Buscar melhores
condições de vida para os agricultores e mais justiça para todos os envolvidos no
processo. A APACO trabalha com programas relacionados à Agroecologia,
Agroindústria Familiar Associativa, Comercialização Justa, Assessoria Técnica,
Gestão Agrícola Associativa, Crédito Solidário, Capacitação e Intercâmbio e
Desesenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.
Para este estudo foi aplicado um questionário junto a APACO, no primeiro
semestre de 2015, direcionado ao pesquisado denominado de A1.
Com base no instrumento, um questionário com questões abertas, num total de
12 questões as informações coletadas por este instrumento serão abordadas na
seção análise discussão dos dados.

4.1.3 Caracterização do agente fiscalizador dos produtores rurais, de origem
animal, da região de Chapecó/SC - CIDASC

De acordo com informações em seu site a Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, empresa de Economia Mista,
criada em 28/02/1979 pela Lei nº 5.516 e fundada em 27/11/1979, transformada em
empresa pública em 06/09/2005. Conta com uma regional em Chapecó/SC com sede
na rua Nereu Ramos, 693-D ao lado do Colégio Bom Pastor.
A CIDASC tem como missão “Executar ações de sanidade animal e vegetal,
preservar a saúde pública, promover o agronegócio e o desenvolvimento sustentável
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de Santa Catarina” e estabelece em sua visão “Ser reconhecida como referência e
excelência em sanidade agropecuária”.
A CIDASC tem como abordagens serviços na inspeção de produtos de origem
animal, ao qual o queijo colonial faz parte, e por isso a necessidade de se conhecer
as prerrogativas da instituição em face a sua observação comercial e sanitária
relacionadas ao queijo produzido a partir do leite cru.
A CIDASC executa serviços de inspeção de produtos de origem animal, com a
finalidade de permitir a comercialização destes produtos entre municípios e garantir a
qualidade dos produtos que chegam à mesa.
 Inspeciona carnes e derivados em abatedouros, fábricas de embutidos,
charqueadas, etc;
 Inspeciona leite e derivados em fábricas de laticínios, queijarias, etc;
 Inspeciona entrepostos de carnes e de pescados;
 Inspeciona postos de mel e distribuidores de ovos;
 Faz vistorias técnicas e emite laudos;
 Faz análise de projetos para a construção de estabelecimentos;
 Faz, em conjunto com outras instituições, fiscalização ao comércio varejista
e atacadista de produtos de origem animal.
Para este estudo foi realizada uma entrevista preliminar não estruturada junto
ao fiscal da CIDASC, contudo por solicitação do entrevistado foi sugerido que fosse
enviado um questionário (APÊNDICE III), via e-mail, para que o mesmo entendesse
melhor as questões e tratar sobre a situação comercial dos produtos de origem animal,
em especial as condições do queijo colonial a partir do leite cru. Este respondente foi
denominado de C1.

4.1.4 Caracterização do agente regulamentador e normatizador das leis
relacionadas a agropecuária em âmbito nacional - MAPA

Conforme informações do seu site o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo
à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de
serviços vinculados ao setor. No Brasil, o agronegócio contempla o pequeno, o médio
e o grande produtor rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à
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agricultura, produção agropecuária, processamento, transformação e distribuição de
produtos de origem agropecuária até o consumidor final. Embora exista, no Brasil,
Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), que cuida dos interesses dos
agricultores familiares, para efeitos deste estudo, interessa o MAPA, por ser o
Ministério que estimula as IGs no País, como estratégia competitiva.
Assim, o Ministério da Agricultura busca integrar sob sua gestão os aspectos
mercadológico, tecnológico, científico, ambiental e organizacional do setor produtivo
e também dos setores de abastecimento, armazenagem e transporte de safras, além
da gestão da política econômica e financeira para o agronegócio. Com a integração
do desenvolvimento sustentável e da competitividade, o Mapa visa à garantia da
segurança alimentar da população brasileira e a produção de excedentes para
exportação, fortalecendo o setor produtivo nacional e favorecendo a inserção do Brasil
no mercado internacional.
Para a consecução de seus objetivos, o Mapa conta com uma estrutura fixa de
cinco secretarias, 27 superintendências estaduais e suas respectivas unidades, uma
rede de seis laboratórios, além de duas vinculadas, o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) e a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
(Ceplac), que abrigam cerca de 11 mil servidores espalhados por todo o Brasil.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) são empresas públicas que atuam sob a gerência
e coordenação do MAPA. Também são entes descentralizados do ministério,
organizados sobre a forma de sociedades de economia mista, as Centrais de
Abastecimento de Minas Gerais S.A (Ceasa/MG), a Companhia de Armazéns e Silos
de Minas Gerais (Casemg) e a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São
Paulo (Ceagesp). Além disso, o ministério coordena as ações e políticas de 28
Câmaras Setoriais e 8 Câmaras Temáticas relacionadas aos diversos setores
produtivos do agronegócio brasileiro.
O MAPA ainda conta com o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal (SISBI-POA), que faz parte do Sistema Unificado de Atenção a
Sanidade Agropecuária (SUASA), padroniza e harmoniza os procedimentos de
inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança
alimentar.
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem solicitar a equivalência
dos seus Serviços de Inspeção com o Serviço Coordenador do SISBI. Para obtê-la, é
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necessário comprovar que têm condições de avaliar a qualidade e a inocuidade dos
produtos de origem animal com a mesma eficiência do Ministério da Agricultura.
Os requisitos e demais procedimentos necessários para a adesão ao SISBIPOA já foram definidos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem
Animal (DIPOA) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
O registro de Indicação Geográfica (IG) é conferido a produtos ou serviços que
são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor
intrínseco e identidade própria, além de os distingui-los em relação aos seus similares
disponíveis no mercado. São produtos que apresentam uma qualidade única em
função de recursos naturais como solo, vegetação, clima e saber fazer (know-how ou
savoir-faire). O INPI é a instituição que concede o registro e emite o certificado.
O Ministério da Agricultura é uma das instâncias de fomento das atividades e
ações para Indicação Geográfica (IG) de produtos agropecuários. No Mapa, o suporte
técnico aos processos de obtenção de registro de IG cabe à Coordenação de Incentivo
à Indicação Geográfica de Produtos Agropecuários (CIG), do Departamento de
Propriedade Intelectual e Tecnologia da Agropecuária (DEPTA), da Secretaria de
Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo (SDC).
Por isso, no primeiro semestre de 2015 foi realizada uma entrevista junto ao
funcionário, fiscal federal, do MAPA, um médico veterinário, no município de
Chapecó/SC, que foi denominado nesta pesquisa de entrevistado M1.
A entrevista aconteceu na sede da própria instituição, localizado no segundo
piso do Mercado Público do bairro Passo dos Fortes, próximo à rodoviária e será
abordada na seção análise e discussão dos resultados.

4.1.5 Análise e discussão dos resultados

Analisando-se os resultados nesta pesquisa com as obras de autores que
serviram de base para este trabalho, supõe-se que há uma proximidade e ao mesmo
tempo algumas divergências em alguns aspectos apontados no presente estudo. Para
isso foi analisado os objetivos da pesquisa para fazer uma triangulação dos dados.
Como o objetivo geral da pesquisa era analisar a viabilidade do queijo colonial
produzido a partir do leite cru na região de Chapecó/SC e se o mesmo possui
características e condições que permitam o registro por meio de uma IG verificou-se
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através dos dados obtidos existem evidências teóricas dessas possibilidades e que
serão, na sequência, confrontadas com os achados desta pesquisa.
Como resultado da pesquisa em entrevista realizada M1 o mesmo citou sobre
as possibilidades e condições de registro do queijo elaborado a partir do leite cru:
“[...] possibilidades de registro de IG existe, até porque existe a possibilidade
da produção de queijos artesanais a partir do leite cru e vou citar o número
da Instrução Normativa, a IN 30/2013 do MAPA, onde ela permite que queijos
artesanais tradicionalmente elaborados de leite cru, maturados por período
adequado, e ela ainda define esse período de maturação, a exigência
sanitária do rebanho e da produção. Então existe a possibilidade de se
produzir e registar como indicação geográfica queijos artesanais como queijo
colonial aqui da região e é uma possibilidade real de ser estudada”.

Neste sentido foi solicitado sobre o que é lenda e o que é fato nesse meio, se
é possível produzir e comercializar o produto? Como resposta de M1 obteu-se:
“[...] então, como eu citei, existem possibilidades, há uma instrução normativa
do MAPA que permite a elaboração de queijos a partir de leite cru, desde que
sejam atendidos alguns requisitos sanitários. A maior preocupação em
relação a fabricação de queijos a partir de leite cru é a transmissão de
brucelose e tuberculose, entre outras doenças, para o homem, então pra
quem consome o queijo tem que ter cuidados para evitar essa transmissão.
Os cuidados estão relacionados a um controle sanitário do rebanho, na
instrução normativa 30/2013 do MAPA, ela estabele quais são os critérios
mínimos de cuidados com o rebanho que tem que ser adotados, o período de
maturação do queijo, pra que a maturação também ajude a controlar os
agentes infecciosos, agentes patogênicos que tem na massa do queijo e
podem ser transmitidos para o homem, essa relação de controle sanitário do
rebanho e a maturação do queijo, permite, havendo esse controle há a
possibilidade de se comercializar queijos fabricados a partir de leite cru. No
Brasil a legislação permite, desde que sejam atendidos determinados
critérios. É uma lenda dizer que não pode, não é que não possa, mas para
fazer tem que atender a um requisito delimitado”.

Como primeiro parâmetro para se buscar uma IG o próprio MAPA cita:
“A primeira etapa a ser avaliada é a organização dos produtores com intuito
de construir o processo de reconhecimento da IG. A IG necessita de um forte
envolvimento e participação dos produtores e/ou dos transformadores, assim
como das outras pessoas envolvidas na sua gestão. A atuação é voluntária e
coletiva, ou seja, se apóia em uma associação. O termo “associação” neste
contexto será correspondente a qualquer organização de produtores e/ou
transformadores relacionados com o produto, seja qual for sua forma jurídica
ou sua composição. A associação deverá representar as diferentes
categorias de agentes que participam na cadeia do produto. A associação
será o principal interlocutor da autoridade encarregada das IG em escala
nacional. Pode ser que os estatutos de associações, que já existam
previamente, precisem ser alterados para contemplarem a inserção da IG em
suas atividades”. (MAPA, 2015)
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É possível perceber na resposta de M1 sobre as possibilidades de produção e
comercialização do queijo a partir do leite cru é um desafio, porém possível desde que
atendidos os requisitos mínimos de sanidade estabelecidos pelor órgãos
fiscalizadores e reguladores. É fundamental que os produtores que buscam o regsitro
de IG estejam alinhados, comprometidos e envolvidos em regular a produção e
manuseio da fabricação dos queijos com o propósito de atender aos requisitos legais
e de mercado.
Observa-se que a sociedade cria alguns mitos e crenças sobre a produção de
queijos, em algumas situações, adjetivando de maneira negativa os queijos
produzidos de maneira negativa. Entretanto, como já apontado, tanto pelo fiscal do
MAPA quanto pela veterinária da CIDASC, é possível sim produzir e comercializar
queijo a partir do leite cru, desde que obedecidas as normas vigentes.
Para se ter parâmetro, a APACO informa o número de produtores de queijo
colonial cadastrados na instituição onde o respondente A1 pontuou: “Devemos ter
umas 100 famílias”. Um número expressivo de produtores que se organizados e
implementados uma política de regulamentação e padronização é possível construir
uma associação sólida e consistente capaz de atender as demandas de consumo
observando aos requisitos estabelecidos.
Neste sentido, para Day e Reibstein (1997), para a atuação em um mercado
cada vez mais competitivo busca-se o fortalecimento da estrutura organizacional para
se criar estratégias que permitam a sobrevivência mercadológica buscando
características como estabilidade, caráter ideal e racionalidade. Para Granovetter
(2007) os laços fracos5 são importantes e devem ser reconhecidos em uma rede. Os
produtores rurais individuais, por si só não tem força ou respaldo perante o mercado,
mas se os mesmos se unirem e criarem uma associação, certamente esta
organização poderá atuar com maior poder de negocição e barganha perantes os
stakeholders envolvidos.
Na pesquisa foi solicitado, através de questionários e entrevistas, aos
produtores o que eles achavam da possibilidade de criação de uma Associação de
Produtores de Queijo Colonial de Chapecó/SC para ter mais força e visibilidade no
Laços Fracos: “Granovetter constata que os indivíduos com poucos “Laços Fracos” serão privados de
informações de partes mais distantes de seu próprio sistema social, consequentemente, estarão
limitados ao conhecimento ou às informações originadas pelos seus amigos íntimos. Sem as conexões
de “Laços Fracos”, a tendência é a maioria da população permanecer isolada, confinada em seus
clusters”. (KAUFMAN, 2012, p. 208).
5
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mercado? Dos cinco respondentes dos questionários obtidos na feira de produtos
agrícolas de Chapecó/SC quatro se mostraram favoráveis e um respondeu que não
participaria.
Cita-se o relato de entrevista da PG1: “[...] se acontecesse isso, seria bom,
porque nossos queijos seriam mais valorizados e estaríamos com maior
representatividade no mercado e isso impulsionaria nossa produção, favorecendo os
produtores rurais”. O entrevistado PG1 ainda continuou: “[...] se nós nos juntássemos
acho que seria mais interessante, sozinhos não podemos reinvidicar por nossos
direitos ou pedir melhorias, dificilmente alguém iria nos ouvir, eu penso que a
constituição de uma associação de produtores de queijos da nossa região faria com
que tivessemos maiores chances de atender o mercado por demonstrar nossa força
e organização”.
A entrevistada PG2 citou: “[...] como posso explicar? Bom, se tivesse mais
produtores interessados seria muito positivo, a mão de obra é um dificultador, a
realidade do campo é crítica, os filhos estão abandonando o campo por isso eu prefiro
produzir só pra consumo do que fazer para o mercado externo, porque como eu
mencionei, é muito trabalhoso produzir queijo, dá muito serviço e produzir em escala
é preciso toda uma estrutura, organização, mão de obra e outras coisas”.
Para finalizar, PG3 respondeu o seguinte:
“[...] eu acho muito importante, mas muito importante mesmo se pensar em
constituir uma associação de produtores, porque os pequenos agricultores
não tem como investir e fazer uma produção. Tudo envolve custos, porque
em tudo tem que haver um ambiente muito organizado e as coisas muito bem
organizadas e ver como é que um colono vai fazer ou ele sozinho tendo ele
duas ou três pessoas para elaborar o queijo, não é possível, não tem ninguém
pra fazer porque senão não vai pra frente. Tem que ser tipo uma mini
empresa, porque aí teremos que ter alguém que faça e que incentive os
produtores, mas é muito importante isso, poi os pequenos agricultores como
é que vão ter ajuda? Tem que ter alguém que auxilie, incentive e conduzam
a associação para os produtores poderem ter sucesso”.

Verifica-se que a união ou mobilização dos produtores ainda não aconteceu
devido ao distanciamento dos envolvidos na atividade e a falta de suporte para
elaboração de um plano que trate sobre a criação de uma associação. Todavia, a
criação da associação é viável e poderá possibilitar melhores condições para
estruturar este segmento tão presente na atividade agropecuária da região.
Neste sentido, foi questionado ao M1 sobre quais os caminhos deveriam ser
percorridos para se buscar o registro de uma IG, o mesmo respondeu:

71

“[...] o que se recomenda é que as pessoas que produzem queijo se reunam
em associações de produtores, se identifiquem para estudar o processo
necessário para manter a característica peculiar daquele produto, é preciso
criar as normas em que os produtores estarão sujeitos para adotar e praticar
e seguirem as normas internas da associação, pois ela vai ser usada como
ferramenta de regulamentação de concessão de registro. É ela quem vai
regulamentar a concessão do uso do selo, do uso da marca da indicação,
têm-se que patentear a marca, têm-se que verificar toda a parte da proteção
intelectual. A questão é: primeiro, os produtores identicando a possibilidade,
eles se juntam em uma associação para se organizarem e estarem mais
estruturados, para que tenham como organizar todo o restante, todas as
etapas restantes, o controle da concessão da marca por exemplo”.

Assim os produtores devem buscar o fortalecimento da categoria para poderem
aproveitar melhor as oportunidades inerentes do meio mercadológico.
Os produtores rurais que comercializam o queijo elaborado a partir do leite crú
em Chapecó/SC atuam na informalidade, pois não se enquadram, neste momento, na
delimitação legal que os organismos vigentes e a própria indústria requerem ao seu
modelo produtivo. Conforme, observa Wilkinson (1999):
“O setor informal distingue-se do ilegal pelo fato de seus produtos não serem
proibidos, como no caso de drogas ou contrabando. Trata-se de uma
atividade cujos processos de produção não se enquadram nos padrões de
regulação vigentes. Isto pode se referir às relações de trabalho (sem carteira,
trabalho infantil), às instalações (sem alvará) ou às normas técnicas de
produção (não adequação ao regulamento industrial e sanitário)”.
WILKINSON (1999, p. 04).

A agricultura familiar por falta de condições, geralmente, não constitui sua
estrutura de maneira semelhante ao setor formal, uma vez que sua realidade é
diferente e barreiras são suas limitadoras de implementação. Wilkinson (1999) ainda
cita:

“O setor informal, portanto, define-se como uma atividade que não adota as
normas e as regulamentações que prevalecem num determinado momento
no setor em que opera. Estas normas e regulamentações, no limite, podem
representar imposição de interesses específicos dentro do setor e a simples
criação de barreiras à entrada. Por outro lado, eles podem expressar valores
ou objetivos compartilhados, mas para os quais existiriam opções alternativas
de normas e regulamentações. E, finalmente, estas normas e
regulamentações podem representar um “ideal”, refletindo valores e
conhecimentos consensuais, tanto do lado da produção quanto do consumo,
mas cuja adoção implica custos proibitivos”. WILKINSON (1999, p. 04).
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A questão da informalidade não, necessariamente, está vinculada ao
pensamento da clandestinidade e sim aos parâmetros adotados, implementados e
praticados pela indútria formal, obedecendo as mais diversas exigências dos órgãos
fiscalizadore, reguladores e socidade. Neste sentido, a constituição de uma
associação pelos produtores de queijo em Chapecó/SC seria o primeiro passo para
aumentar a capacidade formal e evidenciar os mesmos no mercado, demonstrando
seu interesse ao enquadramento de todas as regras estabelecidas de produção e
comercialização do queijo.
Após vericado a possibilidade de constituição de uma associação o MAPA
recomenda como segunda etapa o seguinte:
“A segunda etapa é fazer um levantamento histórico cultural da região. Devese buscar informações e elementos que comprovem que a região tem
notoriedade para se tornar uma IG. É importante o levantamento de
evidências concretas deste reconhecimento. Informações em reportagens de
jornais, entrevistas, fotografias, livros, etc. podem demonstrar desde quando
a região passou a ser conhecida pela produção do produto em estudo. Este
levantamento servirá de base para a elaboração de estudos mais detalhados
para a delimitação da área geográfica da IG. A delimitação geográfica
considerará aspectos diferenciados quando para indicação de procedência
ou denominação de origem, exigindo estudos específicos diferenciados e
mais complexos para as denominações de origem. Somente os produtores
instalados dentro da área delimitada da IG poderão concorrer à utilização do
selo”. (MAPA, 2015).

Neste sentido foi obtido como resposta em entrevista aplicada junto ao M1 o
seguinte:
“[...] características da região, a região tem características sociais que podem
estar contribuindo para a busca de uma IG e que são notóreas? O tipo de
colonização e a relação que as pessoas tem umas com as outras, suas
relações familiares e se essas situações podem influenciar na forma como foi
difundida a cultura da produção? É necessário pesquisar, como mencionei é
necessário estudar como vem sendo elaborado esse queijo colonial, pra ver
se o processo produtivo dele tem aspectos que o distinguem de outros queijos
e que justifiquem uma característica de sabor, de textura, de destaque em
relação a outros queijos, eu não conheço o processo de fabricação do queijo
colonial daqui. É um ponto que eu acredito que cabe, ao trabalho, de quem
quer estudar indicação geográfica fazer o estudo do processo de fabricação
do queijo colonial e verificar como é realizado. O tipo de solo? Tipo de
pastagem para as vaca produtoras de leite? A genética do gado que é
utilizado, se tem coincidência na genética do gado que é utilizado para
fornecer o leite? No tipo de pastagem, na alimentação que é fornecida para
as vacas produtoras, os utensílios que as pessoas usam durante o processo
de fabricação, como eles são construídos, se eles podem ter alguma
influência na questão do processo de fabricação e o resultado final do queijo,
bem como o tempo de maturação que esse queijo leva, como é a condição
climática da câmara de maturação, do ambiente de maturação, eles não tem
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uma câmara, é um queijo artesanal? Geralmente, deve ser um paiolzinho
onde eles colocam lá o queijo para maturar, provavelmente é assim, então
têm-se que verificar quais são as condições climáticas particulares similares
entre cada um dos que produzem para verificar no processo de fabricação o
que será protegido, por uma indicação geográfica”.

Na mesma entrevista o entrevistado M1 ainda continou: “[...] Aqui na região é
notóreo, pois todo pessoal prefere queijo colonial a um queijo industrializado, então a
região do Oeste do Estado tem reconhecimento, tem notoriedade e é aceito pela
população, a questão é uma vez demonstrado ineteresse em busca o registro de por
meio de uma IG, estudar todo o procedimento para se verificar a possibilidade e
condições de se registrar a indicação geográfica para sua consolidação. É necessário
todo um trabalho de marketing pra divulgar essa indicação geográfica em outros
estados, em âmbito nacional e aí levar o produto pra fora do Estado de Santa Catarina
com mais ênfase, mais sustentação e agregando ainda mais valor econômico
indiretamente social para os produtores que elaboram esse queijo”.
Para corroborar com esta fala de possibilidades, caracterísitcas e notoriedade
o respondente C1 citou o seguinte: “[...] acredito que seria uma possibilidade
interessante, entretanto é um grande desafio e existem muitas questões a serem
trabalhadas para que existam condições de se fazer a produção de queijo a partir do
leite cru”.
O respondente C1 ainda continua em sua fala: “[...] acredito que a principal
característica que diferencia o queijo de leite cru dos demais é o sabor e o apelo
“cultural” por se tratar de um produto característico da região e que traz ao consumidor
um conjunto de sensações que relembram as tradições de família e traz uma bagagem
de conhecimentos históricos”. Assim, é possível delimitar que o queijo produzido a
partir do leite cru poderia se enquadrar dentro de uma IG delimitando-se em uma
Indicação de Procedência (IP), demonstrando todo um produto característico e que
representa os valores e práticas pertinentes ao território estudado.
Na Figura 06 mostra a vista da feira agrícola municipal de Chapec/SC, sendo
que este ambiente possui a maior estrutura e constitui o maior número de participantes
deste tipo de feira no município.
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Figura 06 - Vista parcial da feira dos produtores de Chapecó/SC

Fonte: Cedida por Marina Baréa, Acervo (2015)

Os consumidores sentem um apreço muito grande ao produto originário do
campo, produzido com carinho e que lhes remete a lembrar da infância e dos preparos
dos seus ascendentes. E isso garante a aceitabilidade destes, construindo uma
relação de confiança e segurança entre produtor e consumidor, MIOR e WILKINSON
(1999).
Como etapa seguinte para se buscar a efetivação de um registro de uma IG o
MAPA cita:
“A terceira etapa é a caracterização do produto e garantia da sua qualidade.
Deve-se definir e documentar cada etapa do processo de produção com o
objetivo de garantir a tipicidade do produto. Todos os métodos de verificação
e rastreabilidade, as características do produto, até a forma de apresentação
ao consumidor devem ser descritos com detalhe. Este detalhamento deverá
ser definido e acordado entre os produtores e comporá as regras que deverão
ser seguidas pelo produtor, estabelecido dentro da área delimitada, para
poder usar o selo de IG em seu produto. As regras aqui estabelecidas irão
compor o Regulamento de Uso. Nesta etapa também poderá ser discutida a
logomarca ou sinal gráfico a ser utilizado para caracterizar a IG”. (MAPA,
2015).

Nesta delimitação de produção percebe-se que é preciso apresentar condições
mínimas de segurança alimentar para atender a legislação vigente e atuar no
mercado.
Para PG1 para se produzir um bom queijo colonial é preciso 15 litros de leite
pra fazer um quilo de queijo, se é vaca holandesa, mas a vaca jersey, ela tem o leite
mais gorduroso, com 10 litros de leite tu já faz um quilo de queijo até um pouquinho
mais, porque ele rende bem mais”.
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Demonstrando ciência desta problemática, C1 menciona o seguinte: “[...] o
maior desafio é a legalização deste produto, que envolve questões sanitárias, boas
práticas de fabricação, fiscalização, entre outras”.
A entrevistada C1 apresentou, como ilustração na Figura 07, um modelo de
rótulo da embalagem que está sendo utilizado para quem consegue a autorização
para produzir e comercializar o queijo elaborado a partir do leite cru, como é o caso
do queijo minas artesanal.
Figura 07 - Rótulo da embalagem de queijo elaborado com leite cru

Fonte: Adaptado de Instituto Mineiro de Agropecuária (2015)

Para se buscar o registro depois de constituir a associação de produtores e
evidenciar as características notóreas da região ou do produto é necessário delimitar
os padrões procedimentais entre todos os envolvidos e pertencentes a associação
para atender aos pressupostos requiridos pelo órgão fiscalizador, no caso a CIDASC.
Os produtores de queijo colonial de Chapecó/SC poderiam utilizar algo
semelhante para atender aos critérios legais.
O respondente C1 continua em sua fala sobre características de qualidade dos
produtos elaborados para consumo humano: “[...] não é permitido à presença de
coliformes, impurezas e detritos”.
De modo geral o queijo produzido pelos produtores de Chapecó/SC é
proveniente de gado de raças como holandesa e jersey, tratados a pasto e com apoio
de suplementação de minerais para atender a dieta animal. Assim, os produtores
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acreditam que esse tipo de manejo auxilia na produção de queijos de melhor qualidade
e os clientes valorizam o produto pelo fato da criação dos animais não envolver formas
intensivas de criação. Na Figura 08 apresenta-se uma amostra dos produtos
elaborados e comercializados na feira agrícola de Chapecó/SC.
Figura 08 - Produtos coloniais comercializados na feira de Chapecó/SC

Fonte: Cedida por Marina Baréa, Acervo (2015)

Os agricultores familiares do território estudado têm, em média, de 10 a 25
vacas em lactação que resultam numa produção diária de leite que dá origem ao
queijo colonial a partir do leite cru.
Na Figura 09 demonstram-se alguns produtos comercializados na feira agrícola
de Chapecó/SC provenientes dos agricultores ou parceiros que solicitam que
comercializem seus produtos.
Figura 09 - Queijo colonial comercializado na feira de Chapecó/SC

Fonte: Cedida por Marina Baréa, Acervo (2015)
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Pode-se destacar que a conquista do reconhecimento de uma IG pode
representar aos produtores de queijo artesanal/colonial o desenvolvimento de uma
economia local, apresentando ao mercado produtos diferenciados e com uma
qualidade superior pautada em uma produção que atenda às exigências da legislação
sanitária sem comprometer o processo ou saber fazer destes produtos.
A IG pode ser uma ferramenta relevante na valorização dos produtos
elaborados pelos produtores rurais, favorecendo a agregação de valor como proposta
de incentivo a produção agrícola e também incentivar a permanência do homem no
campo, pois o êxodo rural é uma situação recorrente na região. As características, já
apresentadas, do seu território, seu clima e o próprio modo de preparo do queijo, bem
como as caracteríticas dos animais e sua alimentação podem servir como indicativos
na busca de uma IG.
A Figura 10 dá uma noção de como é processo de elaboração do queijo
colonial, de acordo com informações, obtidas de maneira preliminar na feira livre de
Chapecó/SC no início do ano de 2015.
Figura 10 - Fluxograma do processo de elaboração do queijo colonial dos membros da APACO

Fonte: Adaptado de APACO (2015)
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Conforme percebido, na Figura 10, os produtores de queijo colonial, do território
estudado, adotam medidas semelhantes às praticadas na esfera industrial, mas em
escala menor e buscando se adequar frente às exigências estabelecidas pelos órgãos
competentes fiscalizados dessa atividade.
Para finalizar as etapas previstas pelo MAPA para se conseguir o registro de
uma IG, o referido cita:
“A quarta e última etapa é a criação de um Conselho Regulador. Este
Conselho deverá orientar e controlar a produção, elaboração e a qualidade
dos produtos amparados pela IG conforme as regras definidas no passo
anterior”. (MAPA, 2015).

Sendo assim, o respondente C1 citou o seguinte: “[...] são diversos requisitos
que, vão desde as questões sanitárias, controle de qualidade, conservação, etc.
Penso que deveria existir uma forma de “certificar” o produto para garantir a qualidade
aos consumidores. Neste caso, destaca-se a importância da fiscalização”.
Em informações preliminares obtidas junto ao órgão fiscalizador de produtos e
derivados de origem animal em Chapecó/SC, neste caso a CIDASC, sabe-se que
mesmo com todas as regras obedecidas, estrutura adequada, higienização aplicada
e demais ações pertinentes à adequação do segmento, em algum momento o queijo
elaborado a partir do leite cru está pecando e falhando e isto ocasiona um entrave,
pois índices de impurezas são detectados em amostras laboratoriais, impedindo a
comercialização do produto. Se conseguir detectar onde é o gargalo desta situação e
atender as normativas requeridas, certamente a região de Chapecó/SC terá grandes
chances de conseguir permissão para a produção e comercialização do queijo
colonial.
Esta seria uma forma interessante de adequar os produtores frente às
exigências legais e conseguir produzir dentro dos padrões estabelecidos.
O órgão fiscalizador dos produtos e derivados de origem animal, CIDASC,
dispõe sobre condições inerentes a qualidade dos produtos apresentados no mercado
e próprios para o consumo humano frisa que alguns desafios de sanidade devem ser
trabalhados. A resposta do respondente C1 cita: “[...] o controle da brucelose e
tuberculose passa por um rigoroso conjunto de ações, onde a questão de compra de
animais deve ser muito criteriosa e a realização de exames periódicos é fundamental.
Acredito que seria importante algumas regras a serem definidas como, por exemplo,
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que a propriedade seja certificada pela CIDASC como livre de tuberculose e brucelose
para que possa produzir o queijo a partir do leite cru”.
Para se conseguir o registro por meio de uma IG vários desafios devem ser
vencidos, por isso alguns entraves são percebidos como barreiras a serem
trabalhadas de forma profissional, adequação estrutural e padronização produtiva.
Conforme a CIDASC, enfermidades podem causar entraves na exploração do queijo
a partir do leite cru, como é o caso da brucelose e da tuberculose, em determinados
locais. Porém, C1 afirmou que com persistência e comprometimento os produtores
podem controlar a doença e assim poder explorar o seguimento de queijo colonial,
mas para isso deve haver um engajamento de todos os envolvidos, pois se exige uma
mudança pautada na intensa higienização e organização do ambiente onde se produz
o queijo colonial e nas formas de manejo e manipulação dos alimentos.
Ainda, em tempo C1 alertou que até mesmo a embalagem do produto pode
influenciar

nas

condições

mercadológicas

e

de

sanidade,

interferindo

significativamente.

O entrevistado M1 complementa a fala de C1 sobre os entraves:
“[...] do ponto de vista, com a bagagem que eu tenho do curso que realizaei
sobre indicação geográfica, o que eu percebo é o desconhecimento da
possibilidade, na verdade no Brasil nós temos um grande desconhecimento
sobre produção intelectual, inclusive sobre proteção de indicação geográfica.
A busca pela indicação geográfica não é cultural no Brasil como é na Europa,
você tem vários produtos com indicação geográfica aqui, temos raríssimos
produtos com indicação geográfica, então eu acredito que o
desconhecimento da possibilidade é o maior entrave. A partir do momento
que você vence o desconhecimento você tem a necessidade de realizar
pesquisas e estudos, pra você ver se realmente se o produto realmente
oferece a possibilidade de ser protegido por uma IG. Então, o conhecimento
do processo de fabricação construindo um funcionograma procedimental do
produto é pertinente nesse aspecto, pois todos os envolvidos na associação
deverão agir uniformemente para caracterizar o produto ou a sua produção.
Onde já se desenvolveram os estudos, nas regiões onde se buscou
desenvolver estudos, onde se criou associações, feiras, as normatizações do
produto, fizeram o estudo de como era produzido, elaborado o produto.
Desenvolveram as associaçoes para se levar adiante a indicação geográfica
e conduziu-se o processo por completo. A questão maior é, primeiro, cultural,
o conhecimento e informação chegando para as pessoas, entraves, a falta na
verdade de estudos do processo de fabricação de um produto e outro pra
saber se eles realmente podem ser abarcados por uma indicação geográfica,
eu não vejo muito amplo o estudo nesta área”.

O respondente A1 ainda cita sobre as limitações e desafios para explorar o
mercado e evidenciar o queijo colonial a partir do leite cru produzido em Chapecó/SC:
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“Legislação é o principal problema”. Contudo, a legislação é uma normativa que
estabelece a segurança e a qualidade do produto a ser oferecido no mercado, por isso
eu acredito que o principal entrave é profissionalização e a adoção qualitativa de
medidas utilizadas no preparo dos alimentos. Isto ficou evidenciado na fala da C1 e
eu concordo com esta afirmação. Nossos produtores deverão perceber que a
atividade deverá estar utilizando as melhores práticas de higiene e sanidade para
poder receber a permissão dos órgãos fiscalizadores e reguladores e, enfim, colocar
o produto no mercado e competir com as indústrias atendendo um segmento do
mercado que procura consideralmente o queijo colonial, elaborado a partir do leite cru.
Para PG1 foi solicitado o que será que mais dificulta a produção do queijo na
sua percepção? “[...] uma é a mão de obra, na quantidade de leite produzida só temos
uma quantidade limitada de gente para trabalhar na propriedade, se tu tens leite só
de vaca holandesa tu precisas muito de mão de obra, já que esse tipo de vaca produz
muito leite.
As IGs são instrumentos interessantes e pertinentes aos produtores da região
estudada, pois poderá ser objetivado, desde que conseguido o registro, uma maior
valorização dos produtos característicos deste cenário oportunizando aos membros
envolvidos melhores condições de trabalho, de produção e de ganhos econômicos,
favorecendo suas propriedades.
Neste sentido a pesquisa questionou sobre quais os ganhos ou benefícios uma
IG pode acarretar para a região? O estrevistado M1 citou:
“[...] ela vai trazer todo um desenvolvimento, a fixação do homem do campo
ao campo, ou seja, diminui o êxodo rural, o produtor passa a ter um produto
com valor agregado pra vender, então ele passa a ter um acréscimo de uma
remuneração em cima do produto que ele elabora e aí passa a ter o interesse
em ficar no campo ao invés de sair. Hoje em dia, tem um problema notóreo
que é a saída dos filhos, as gerações mais novas estão indo embora do
campo, até porque são propriedades de pequeno tamanho, se não tiver uma
produtividade elevada nessa propriedade para gerar a sua manutenção isso
dificultará a vivência ali, a permanência dos filhos, e, geralmente cada casal
tem um, dois, três filhos, então vai dificultando a permanência deles. Então
uma indicação geográfica vai levar a um valor agregado maior ao produto, o
reconhecimento do produto em outros locais do país, hoje já tem a
possibilidade de vender o produto em território nacional, Chapecó tem
inspeção municipal com SISBI. Aliás, Santa Catarina tem inspeção estadual
com SISBI, então os produtos das inspeções municipais e estaduaisi,
dependendo do estabelecimento, podem ser comercializados em território
nacional, então o produtor consegue um valor agregado mais interessante,
uma estrutura pra marketing maior o que faz com que ele tenha mais
mercados pra vender e acaba preferindo se fixar ao campo, então tem um
valor social aí de permanência do homem no campo com geração de renda,
pra uma vida digna, sem precisar fugir do campo e ir para a área urbana,
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podendo gerar problemas riscos sociais com sua fixação nas cidades. Então
há benefícios nesse aspecto da inserção da indicação geográfica”.

A aceitação do queijo colonial é muito grande e positiva, pois conforme
verificado há uma grande procura por este tipo de produto e mesmo existindo barreiras
e limitadores que possam impedir a comercialização deste os consumidores o
procuram com muita frequência, conforme relato de uma respondente, PC1: “[...]
apesar do valor do leite estar baixo e os problemas de adulteração que vimos nos
jornais, o queijo ainda, pra nós, é importante, gera uma renda muito boa para a nossa
família, se eu tivesse mais terras eu colocaria mais vacas e produziria mais queijos,
aqui na feira esse queijo colonial vende muito bem, quando eu chego até o final da
manhã já vendi todas as peças que trago”.
Para reforçar essa demanda o PG1 ainda cita: “[...] o queijo que produzo e que
mais têm saída é o queijo tipo prato e eu já percebi que o queijo que eu faço, do leite
da vaca jersey, fica mais macio, amanteigado, com um amarelinho no queijo bem leve,
esse sai bastante e os clientes até fazem pedidos para as feiras da semana seguinte”.
Percebe-se que o produto demonstra grande capacidade de venda no
mercado, por isso é interessante buscar melhores condições para garantir a sua
permenência no mercado e possibiitar melhores condições aos seus produtores e a
IG pode porporcionar isso.
De modo geral, foi possível perceber que mesmo tendo barreiras e entraves
que dificultam a comercialização do queijo colonial, o mesmo é muito procurado,
aceito e consumido em uma escala surpreendente se comparado ao queijo industrial
(pasteurizado). O respondente PC2 citou o seguinte: “[...] eu já coloquei na minha
barraca aqui de venda queijo industrial pasteurizado e o queijo colonial do leite cru, o
colonial sai muito fácil, têm muita procura e até encomenda para a semana seguinte.
Tem freguês que acorda e vem cedo para a feira comprar o queijo colonial e levar pra
casa pra tomar no café”.
É um mercado variado, alguns produtores informam que o queijo colonial
produzido em Chapecó/SC já foi adquirido por indivíduos de outras regiões, conforme
demonstra o relato do respondente PC1: “[...] já vendi queijo colonial para um pessoal
que estava a passeio na cidade, vieram em uma excursão e passaram aqui na feira
num sábado de manhã, o pessoal encheu a feira e todos nós vendemos bastante
nesse dia, o engraçado é que um ano depois eles voltaram na cidade e passaram por
aqui de novo e um deles perguntou se eu lembrava dele, ele pediu o queijo de
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Chapecó, porque era macio e suculento, bom para lanche e iria levar de lembrança
culinária para seus parentes e amigos”.
A situação do leite adulterado na indústria é motivo de preocupação dos
produtores de queijo e também dos consumidores, ainda assim o comsumidor prefere
o queijo produzido de maneira tradicional, a partir do leite cru, pois entendem que a
possibilidade de adulteração é menor ou nem existe. O relato de PC1 aponta isso:
“[...] já me disseram que preferem esse queijo porque é natural, não têm tanto
componente químico, já disseram até que estão preocupados com o leite e queijo
industrializados, depois do escândalo do leite e assim preferem nossos queijos”.
O leite é a matéria-prima do queijo um produto amplamente consumido pelas
famílias. No mercado percebe-se a apresentação do queijo industrial, o qual utiliza a
pasteurização (processo de esterilização) e atende as normas legais vigentes e pode
ser comercializado e colocado à disposição da população. Entretanto, há o queijo
colonial, produzido a partir do leite cru, e que faz parte do contexto produtivo de muitos
produtores rurais familiares e que por suas características, herança cultural e práticas
de elaboração o mesmo é apreciado e comercializado junto aos seus consumidores.
O queijo colonial representa uma fonte de renda considerável para as famílias
produtoras, conforme mencionado nos dados dos respondentes PCs. Os mesmos
poderiam aumentar a produção e focar no queijo colonial, mas a legislação, as
normativas, a exigência de estrutura, a contratação de órgãos e entidades
certificadoras e avaliadoras dificulta a inserção de um produto que tem grande aceite
pela comunidade e impede a geração e obtenção de renda pelos produtores.
Assim, o queijo colonial, poderia ser tratado como um diferencial para as
famílias produtoras e impulsionar suas economias. Neste caso, seria enquadrado
como um produto de IG e delimitado como uma Indicação de Procedência (IP) e
favorecer os produtores associados.
Verifica-se então a necessidade de estruturação dos produtores bem como sua
mobilização em uma associação que regule as normas de participação e estabeleça
os critérios de produção para atender a legislação agroalimentar apresentando um
produto qualitativo pela comunidade e poder concorrer no mercado formal com os
industrializados sem qualquer tipo de receio.
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5 APLICABILIDADE DO TRABALHO PRODUZIDO

O estudo pode contribuir na geração de debates e discussões entre os
envolvidos na atividade para uma melhor percepção acerca da produção de leite e
queijos na região.
O queijo colonial produzido, em Chapecó/SC, de maneira artesanal e prezando
pelo saber fazer pode aproveitar esta oportunidade de mercado e trabalhar em ações
que permitam a inserção dos produtores da região nesta nova modalidade, que a cada
dia vêm ganhando mais força e notoriedade.
Em meados de 2014 foi realizada uma conversa preliminar com a EPAGRICEPAF, para a instituição não percebeu naquele momento potencialidades no objeto
em estudo, mas demonstraram que estudos e pesquisas seriam necessários para
entender a situação e verificar a viabilidade de indicação do queijo colonial produzido
a partir do leite cru.
Por isso é interessante que os produtores percebam que a finalidade de buscar
o reconhecimento através do registro de seus produtos por uma IG é crucial para se
obter o aval da sociedade e garantir segurança quanto aos princípios adotados em
sua produção resultando em produtos com características singulares apresentados ao
mercado.
Como foram verificados em observações in loco nas feiras de produtores de
Chapecó/SC, no início de 2015, os produtores estão segmentados em diversas filiais
ou associações de produtores, o que os distanciam e faz com que sua força de
exploração (marketing) seja reduzido perante o mercado.
Em algumas conversas, realizadas durante visita in loco em 2015, com
cosumidores das feiras livres de Chapecó/SC foi possível verificar a presença de
indivíduos de outras regiões, cidades, estados e até mesmo de outros países
adquirindo e comprando o queijo colonial sem o menor receio, quanto a preocupação
de segurança alimentar, e a confirmação dos mesmos quanto a sua palatabilidade,
sabor único e diferenciado.
Conforme Souza (2010):
“A Indicação Geográfica é uma das formas mais efetivas de valorização
econômica e de vantagem competitiva nos mercados. Ela é uma das mais
antigas formas de diferenciação de produtos e foi ratificada pelo Brasil nos
recentes acordos comerciais promovidos pela Organização Mundial do
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Comercio (OMC), assim como as patentes, os direitos autorais, as marcas,
os desenhos industriais, os cultivares de plantas”. (SOUZA, 2010, p. 09)

Adotando práticas de manejo e manipulação que atendam normas de
segurança alimentar impostas pelos órgãos fiscalizadores vigentes as agroindustrias
familiares produtoras de queijo colonial conseguem gerar resultados interessantes
para sua sobrevivência e permanência no campo.
De acordo com contato preliminar com a EPAGRI-CEPAF, no primeiro
semestre de 2015, a setor de queijos elaborados e comercializados nas feiras livres
de Chapecó/SC demonstram a força destes produtores e seus produtos, pois grande
parte dos consumidores escolhem este tipo de alimento em virtude de lembranças de
sua infância e ao sentimento de percepção do campo e dos ascendentes, um produto
que mesmo que aumentem os requisitos de produção e comercialização numa esfera
industrial, o queijo artesanal sempre existirá e haverá público consumindo este tipo de
alimento.
Sendo assim, a pesquisa elaborou de forma adaptada uma tabela com alguns
indicadores de características que possam situar a realidade do setor de queijo
colonial em Chapecó/SC, de forma sintética frente aos aspectos apresentados e a
relação de teorias, para tentar orientar se neste momento o produto têm adjetivos
relacionados a sua notoriedade, tipicidade, raridade e saber fazer, se buscar o registro
através de uma IG.
No Quadro 07 podem-se verificar algumas situações que podem indicar se o
produto, objeto deste estudo, têm características e condições de se buscar o registro
por meio de uma IG na atual situação, de acordo com as evidências observadas na
pesquisa.
Quadro 07 - Verificação de características que possam levar ao registro de uma IG em Chapecó/SC
CATEGORIA
SITUAÇÃO
ORIENTAÇÕES
1ª Etapa
Organização dos produtores Não atende na sua totalidade
Precisa-se discutir e debater
para solicitar o registro de uma
sobre a criação de uma
IG (mobilização).
associação
única
de
produtores de queijo colonial a
partir do leite cru.
Constituição
de
uma Não existe
Após debater é preciso verificar
associação que represente a
interesse para constituição.
categoria na busca de uma IG.
2ª Etapa
Levantamento histórico cultural Atende parcialmente
A herança cultural européia
da região (elementos que
constitui na estrutura funcional
comprovem que a região tem
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notoriedade para se tornar uma
IG).
Caracterização do produto e
garantia da sua qualidade
(tipicidade,
rastreabilidade,
características e apresentação
ao consumidor). Deverá ser
acordado com os produtores.
As regras aqui definidas irão
compor o Regulamento de
Uso.
Obedecem as legislações
vigentes (municipal, estadual e
federal)?

Criação de um conselho
regulador para orientar e
controlar
a
produção,
elaboração
dos
produtos
amparados pela IG, conforme
regras definidas.
Existência
de
mercado,
características, tamanho e
condições e o potencial de
mercado para o produto ou
serviço; a relação custobenefício entre os custos de
manutenção e gerenciamento
da estrutura de controle e
práticas
agrícolas
e
agroindustriais inerentes e os
diferenciais de preço para o
produto
Sobrevivência
e
sustentabilidade da IG (pósconcessão de registro)

do processo. Precisa detalhar
mais.
3ª Etapa
Não atende, pois como não
estão organizados de maneira
unicelular não há parâmetros de
padronização.

Constituição de associação
dos produtores de queijo
colonial a partir do leite cru.
Formalização de regras de
produção
e
segurança
alimentar de acordo com as
demandas legais.

Atende,
parcialmente.
A
legislação
sobre
a
comercialização de queijo cru
ainda precisa ser mais discutida
e delimitas, pois restringe o
comércio dos produtos na esfera
estadual,
nacional
e
internacional.
4ª Etapa
Não existe.

Com a criação de uma
associação de produtores de
queijo colonial a partir do leite
cru ter condições e força para
buscar o reconhecimento do
produto bem como sua
comercizaliação em esfera
nacional.

Atende, pois conforme já
verificado no estudo há mercado
para os produtos coloniais,
sendo que a procura é grande e
os consumidores sentem o apelo
do “saber fazer herdado” e
consomem
sem
restrição
alguma. Para os produtores é
uma fonte de renda, já que as
propriedades constituem-se em
agricultura familiar.

É
preciso
profissionalizar
atendendo parâmetros legais
exigidos, sem perder suas
características para agregar
valor ao produto e dar maiores
condições aos produtores da
agricultura familiar.

Discutir e criar de acordo com
as demandas e interesses dos
produtores.

Não atende.

Como não há registro de IG
não há parâmetro para
mensurar este indicador, mas
conforme indicam os órgãos
competentes a IG promove o
reconhecimento
e
a
valorização dos produtos que
adquirem este selo.
Fonte: Elaborado pelo autor com adaptação do MAPA (2015)

Contudo, conforme análise é interessante que debates sejam levantados na
perspectiva de constituição de uma associação de produtores de queijo colonial na
região de Chapecó/SC.
A constituição de uma associação de produtores de queijo colonial em
Chapecó/SC daria respaldo maior as famílias pertencentes a agricultura familiar no
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sentido de fortalecer e dar maior visibilidade a produção de queijos coloniais neste
cenário.
Desta forma, a região poderia aproveitar esta estrutura e padronizar a produção
e atender as prerrogativas legais para atuar num mercado mais abrangente.
É interessante entender a situção mercadológica e os requisitos produtivos que
compreendem este segmento, perceber os padrões de produção, a legislação vigente,
os entraves e as barreiras neste cenário, auxiliará na análise mais minuciosa e
criteriosa deste setor, como forma de vislumbrar um segmento mais competitivo e que
busca a excelência em suas tratativas operacionais, atendendo o apelo legal, mas
sem esquecer o seu saber fazer e todo o histórico produtivo herdado pelas famílias
que aqui se instalaram.
Para Fischer (2007):
“A maestria no processo artesanal é observada em um grupo de pessoas que
conjugam, no seu fazer, técnica e sensibilidade. Por maestria entende‐se o
domínio de um campo de saberes e práticas relativamente definido enquanto
natureza e estrutura conceitual, ou seja, um campo disciplinado pela própria
estrutura do saber e com ritos de passagem que garantem a sua permanência
e renovação”. (FISCHER, 2007, p. 04)

Apesar de ser um produto elaborado com menos estrutura, se comparado ao
industrial, é possível perceber que não só na região de estudo, mas em outras regiões
o queijo colonial é amplamente produzido e comercializado, em uma escala menor,
atendendo as regras e condições de segurança alimentar e legal.
Como é uma necessidade atender aos pressupostos estabelecidos mediante
as normativas nacionais, estaduais e municipais o estudo pode favorecer em um
projeto piloto onde se estabeleça normas de defesa sanitária para rebanhos
fornecedores de leite para a produção de queijos coloniais elaborados a partir do leite
cru.
Como apontado, neste estudo, pela fiscal da CIDASC é possível sim produzir
e comercializar o queijo colonial, desde que atendidos os requisitos.
Os produtores podem e devem se organizar em uma associação, realizarem
cadastro para se estabelecer os pertencentes a esse nicho de produção e a partir de
então normatizar a fiscalização das propriedades (animais, manejo, estrutura,
produção, acondicionamento dos queijos e comercialização) e assim conseguirem
atender os requisitos estabelecidos pelo INPI.
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Os produtores podem solicitar via CIDASC ou realizar parcerias para esse
monitoramento e poder constituir um segmento profissional, sem perder seu saber
fazer, capaz de atender as demandas e legislação.
Por isso, o estudo pode favorecer em argumentos que demonstre a
necessidade de se criar requisitos básicos para se produzir o queijo a partir do leite
cru. Neste sentido, será crucial dispor sobre requisitos básicos das instalações, as
mesmas deverão atender os padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores, os
materiais e equipamentos para a fabricação do do queijo deverão ser certificados e
haver um controle rígido na sua manutenção e higienização, a fim de evitar possíveis
contaminações e com isso prejudicar e exploração da atividade.
Por fim, o estudo pode contribuir na discussão e implementação de boas
práticas, a serem adotadas pelos participantes da associação evidenciando as
condições higiênico-sanitárias e boas práticas na manipulação e fabricação do queijo
colonial.
Neste sentido DORIGON (2008) cita:
“As mudanças técnicas, as modificações na divisão do trabalho e o
controle da qualidade nas cadeias produtivas estabelecem novos
objetivos. Em termos de segurança, trata-se de minimizar fontes de
riscos e de prováveis acidentes e de poder intervir rapidamente quando
o problema surge“.DORIGON (2008, p. 81)

O Estado de Santa Catarina é referência em âmbito nacional no agronegócio e
a região Oeste, bem como Chapecó/SC, pode se beneficiar das oportunidades
observadas neste cenário, como é o caso das IGs já que alguns aspectos contribuem
para isso, como por exemplo, o município trabalha com o SISBI-POA e o Estado
também possui essas condições, facilitando a exploração e comercialização de
produtos em todo o território nacional, desde que possuam o selo.
Algo que foi percebido neste sentido o receio de informar dados em relação ao
queijo uma vez que a CIDASC já os abordou para lhes informar sobre o manejo e
produção do queijo a partir do leite cru. Segundo informações da CIDASC,
responsável pela fiscalização dos produtos de origem animal, há um movimento de
conscientização entre Ministério Público e CIDASC para padronizar e estabelcer
condições mínimas de segurança alimentar nos produtos elaborados pelos produtores
na região de Chapecó/SC.
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Segundo informações da APACO e preliminares da CAAF, os produtores de
queijo colonial da região da cidade de Chapecó/SC precisam aperfeiçoar e padronizar
a produção de queijos para aproveitar as oportunidades do mercado de maneira mais
profissional e atendendo a legislação. Uma política estruturante seria interessante
para estabelecer um marco no desenvolvimento do segmento, como forma de
potencializar e profissionalizar dando condições que consolide os produtores de queijo
colonial da região e a IG poderia ser a estratégia norteadora destas intenções.
No estágio atual, não é possível requerer o registro de IG devido às situações
demonstradas no Quadro 05. Contudo, para os produtores elaborarem e
comercializarem o queijo produzido a partir do leite cru é preciso observar a legislação
e atentar para as adequações exigidas, bem como, estruturar toda a cadeia do leite
com o propósito de criar um produto com diferencial e competitivo. Para isso, deverá
haver um esforço, comprometimento e envolvimento dos envolvidos no segmento na
consolidação das ações e etapas mencionadas no estudo.
O território de Chapecó/SC apresenta características em seu clima, em seu
solo, na herança cultural herdada por seus colonizadores, em grande maioria
indivíduos com ascendência europeia, o próprio trato cultural praticado e aplicado nas
propriedades familiares empregando mão de obra de indivíduos que se enquadram
numa faixa etária acima dos 50 anos, utilização de animais que se adaptaram a faixa
de terra limitada das propriedades, entre outros, são indicativos que podem auxiliar
na busca de uma IG.
Como mencionado, tanto pela veterinária da CIDASC quanto pelo fiscal do
MAPA, possibilidades de registro de IG existem, porém é preciso “profissionalizar”
para atender a legislação agroalimentar com o propósito de apresentar um produto
com condições saudáveis sem prejudicar a saúde dos consumidores.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A economia da região Oeste Catarinense apresenta uma relação muito próxima
com agronegócio, tanto que o Estado é referência neste segmento em nível nacional,
pois possui condições e práticas adotadas que permitem a exploração mais efetiva,
mesmo em ambientes reduzidos, como é o caso da agricultura familiar e das
propriedades rurais da região Oeste Catarinense, onde os produtores se esforçam
para otimizar sua produção e desta forma poderem maximizar seus resultados
garantindo a permanência de suas famílias no campo.
Como forma de melhorar a renda das famílias rurais, muitos produtores
aproveitam atividades que conseguem agregar valor aos produtos e, com isso, gerar
maiores resultados econômicos.
Neste caso, na produção pecuária, a região é tida como referência na
exploração intensiva e confinada de suínos e aves, ainda assim a atividade leitera tem
grande importância para as famílias do campo e é nesta atividade que eles
concentram seus objetivos para elaborar produtos e subprodutos, oriundos do leite,
resultando em derivados com excelente aceitação da sociedade.
A produção de queijos nestas propriedades é uma atividade que faz parte da
cultura das famílias e, por vezes, esse saber é repassado por gerações. Essa
identidade, prática e saber fazer são repassados aos seus sucessores. Contudo, é
notório que o êxodo rural é uma das preocupações dos centros urbanizados e isto fica
evidenciado nas famílias e propriedades rurais.
Conforme entrevista com produtores apresentado nesta pesquisa, os atuais
responsáveis pelas propriedades estão preocupados, pois os jovens não querem mais
permanecer no campo e os patriarcas e as matriarcas já não possuem mais a
vitalidade para lidar com as atividades rotineiras do cotidiano do campo. As atividades
são inúmeras, e eles precisam gerar renda para poderem sobreviver e continuar sua
jornada no meio rural.
Para muitas famílias do campo a produção de queijo é fundamental e apresenta
papel relevante na constituição de suas rendas, pois o valor agregado do produto
favorece a atividade, bem como a enorme aceitação comercial deste produto.
Por isso, este estudo analisou a potencialidade do queijo colonial produzido a
partir do leite cru como forma de valorização e melhorar os rendimentos destes
produtores. De certa maneira, a região apresenta certas características e observaram-
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se indícios, culturais, territoriais e processuais, mas é preciso aprofundar o estudo,
sobre esta possibilidade de registro através de uma IG.
Estudos recentes demonstram que ao conseguir o registro por meio de uma IG
há um substancial desenvolvimento e valorização dos produtos e serviços,
fortalecendo economias e oportunizando a exploração de mercados paralelos, sem
mencionar a diminuição de entraves oferecidos como empeditivos na exploração
desta atividade.
Para tanto é um desafio atender os requisitos, mas quando conseguido os
ganhos são interessantes e favorecem o fortalecimento de uma economia oferecendo
uma nova oportunidade de melhora nas vidas dos envolvidos nesta produção.
A pesquisa ainda procurou embasar o seu escopo com informações pertinentes
e atuais sobre esta metodologia, apresentando exemplos internacionais e nacionais
como forma de justificar o registro para impulsionar e favorecer os envolidos na
produção.
O próprio MAPA indica que o Estado possui características e produtos que se
enquadram dentro das IGs, todavia é preciso estudar e pesquisar para indicar os
elementos que possam adequar e normatizar a produção para atender a legislação
para explorar este nicho de forma mais profissional e rentável.
Outros órgãos, indicados neste estudo, também observam que há a
possibilidade de buscar o resgistro de uma IG para o queijo elaborado a partir do leite
cru, só é preciso estar atento às condições e necessidade de mudança em aspectos
de manejo, produtivos, estocagem e comercialização.
Para tanto, esta pesquisa busca constituir um trabalho com informações e
aspectos que possam esclarecer sobre o conceito e aplicabilidade do registro, e tentar
orientar para o direcionamento da busca do registro de uma IG.
Neste estudo, ficou evidente que a prática da exploraçao da produção de
queijos é comum neste cenário e impulsiona a economia dos envolvidos nesta
atividade. Como observado nas feiras agrícolas de Chapecó/SC o queijo colonial
elaborado a partir do leite cru tem enorme aceitação, um produto amplamente
consumido e comercializado na região de estudo.
É preciso entender as regras e normativas que permitem a exploração desta
atividade e conforme relato do próprio MAPA, na entrevista deste estudo, há um
desencontro das leis que regem esta atividade, criando-se assim lendas e fatos
populares sobre a produção e consumo de queijos.
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Para poder explorar e colocar um produto com o registro de uma IG no mercado
os envolvidos deverão perceber a necessidade de mobilização e “padronização” de
seus fluxos produtivos, para poder se enquadrar dentro dos padrões exigidos por uma
IG e agir em consonância com os meios reguladores sobre a sanidade dos animais e
dos produtos a serem comercializados.
O maior desafio, conforme apontado pela CIDASC, na entrevista contida este
estudo, é criar um senso de organização e padronização da produção, uma vez que
cada produtor já desenvolveu seu know-how e a mudança pode ser uma barreira nesta
implementação.
O estudo apresenta limitações, na população pesquisada e na percepção dos
consumidores, até porque foi solicitado junto a ABDQ informações alusivas sobre o
queijo produzido na região de Chapecó/SC e estas não foram fornecidas. A população
pesquisada também demontrou receosidade, pois conforme conversas informais nas
feiras, tanto o Ministério Público quanto a CIDASC, estão em processo de
conscientização sobre a produção e liberação do queijo colonial e isto, de certa forma,
restrigiu o acesso aos respondentes, pois estes tinham preocupações de impedimento
frente ao seu comércio.
Alguns envolvidos na pesquisa, e cita-se aqui o MAPA e a CIDASC, informaram
sobre os desafios desta pesquisa, pois comparando ao queijo serrano que está em
estudo há mais de quatro anos e envolvem diversas entidades, órgãos, universidade
e produtores na busca pelo reconhecimento do seu produto.
Então, este estudo tem como papel esboçar e incitar novos estudos e
pesquisas para se aprofundar sobre o queijo elaborado a partir do leite cru na região
objeto desta pesquisa.
Como sugestão de estudos futuros, considerando o conteúdo abordado por
esta pesquisa, formas de ampliar e aprofundar sobre a temática algumas indicações
são interessantes, os quais citam-se: a percepção dos consumidores de queijo
colonial na região em estudo, já que esta pesquisa não abordou este público, bem
como obter informações da ABIQ e dos representantes da ABDQ em SC. Estes
últimos como notórios stakeholders do processo de constituição de uma IG na região
Seria interessante analisar a percepção destes frente a um produto que tem
enorme aceitação no mercado e mesmo que a legislão apresentar entraves para sua
produção e comercialização, percebe-se que o consumo não deixará de existir.
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Também, é possível estudar as relações na sucessão das propriedades rurais,
pois este saber fazer pode-se perder com os atuais agentes de sua produção. A
pesquisa demonstrou, nas entrevistas contidas neste estudo, que as famílias
geralmente possuem mão de obra familiar e compreendida apenas pelo casal, uma
vez que os jovens estão deixando o campo para viverem na comodidade e na
praticidade dos centros urbanos.
Assim poderão ser exploradas questões sobre a profissionalização da mão de
obra no campo e a constituição de uma associação única dos produtores de queijo a
partir do leite cru como forma de fortalecer o segmento e buscar frente aos agentes
de desenvolvimento melhores condições no favorecimento desta atividade.
Novos mercados e oportunidades estão surgindo e futuras pesquisas podem
tentar abordar o queijo colonial produzido a partir do leite cru em Chapecó/SC pode
se enquadrar dentro da modalidade do slow food e se beneficiar desta recente filosofia
no aspecto de consumo de alimentos como degustação.
Entretanto, a pesquisa aponta para a necesidade de outros estudos que
aprofundem a realidade do ambiente estudado, entre eles o próprio territórios, as
heranças ancestrais e a riqueza da cultura e valores.
Algumas limitações relacionadas a este estudo podem ser caracterizadas, por
exemplo: a abrangência e complexidade de aplicação, pois o cenário em estudo é
extenso e a pesquisa pode não abranger toda a região, além de necessitar de muito
tempo para esta abordagem e aplicação, algo que dificulta as pesquisas mediante
seus prazos.
Da mesma forma, uma carência percebida foi a ausência de respostas da
Associação Brasileira das Indústrias de Queijo (ABIQ/SP) e Associação Brasileira dos
Degustadores de Queijo (ABDQ/RJ) para corroborar (ou ratificar) as potencialidades
do produto elaborado em Chapecó/SC e sua aceitação mercadológica nestes
territórios. Estas entidades, por e-mail, não prestaram as informações solicitadas.
Sugere-se, em estudo futuro, que sejam consultadas in loco. Por carência de recursos,
neste estudo não foi possível.
O trabalho se propôs a analisar a viabilidade do registro por meio de uma IG e
no estágio atual foi percebido que não há possibilidades, em face das situações
apresentadas, como a falta de uma associação dos produtores, critério preferencial
(CNPJ) para registro de uma IG, a não observação de práticas de qualidade
empregadas na elaboração do queijo, estrutura da agroindústria utilizada deficiente,

93

carecendo de melhorias e profissionalização dos envolvidos no manejo e elaboração
da produção. São etapas cabíveis e possíveis de melhorias, caso haja o interesse dos
produtores em buscar uma IG.
Todavia, o estudo apresenta informações pertinentes sobre as IGs, sua
aplicabilidade, vantagens na geração de qualidade e diferencial competitivo
relacionados ao produto e mercado frente aos seus concorrentes. Assim, os
produtores poderão recorrer a IG, desde que atendidos os critérios exigidos, com o
propósito de diferenciar o queijo colonial no mercado atribuindo características de
distinção para reforçar a força do trabalho dos produtores rurais familiares. É uma
forma de trabalhar em uma corrente de diminuição ou mesmo evitar o êxodo rural para
favorecer as famílias no campo, oportunizando o fortalecimento de suas rendas e
propiciar o crescimento econômico dos envolvidos na agricultura familiar.
É uma situação que requer comprometimento de todo o segmento, pois buscar
o registro de uma IG poderá acarretar em benefícios e vantagens para a comunidade
participante da produção de queijos, tornando o território reconhecido e com uma
“certificação” que tornará o queijo amplamente conhecido pelos consumidores de
queijos.
A produção de queijos coloniais, a partir do leite cru, é possível desde que os
interessados estejam realmente comprometidos com uma produção que busque a
excelência e esteja pautada em qualidade, desde o manejo no campo até as
prateleiras dos comércios. Uma das possibilidades seriam a mobilização e
profissionalização dos interessados regulando toda a proddução para traçar as
normativas de quem estaria produzindo, assim os riscos e problemas inerentes
estariam sendo reduzidos ou mesmo evitados para se poder atuar em um mercado
que exige atenção às normas alimentares.
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ANEXO I - Instrução Normativa nº 30, de 7 de agosto de 2013
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
GABINETE DO MINISTRO
DOU de 08/08/2013 (nº 152, Seção 1, pág. 19)
O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em
vista o disposto no inciso III do art. 7º do Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006, na Lei nº
7.889, de 23 de novembro de 1989, no Decreto nº 30.691, de 29 de março de 1952, e o que
consta do Processo nº 21000.014787/2011-28, resolve:
Art. 1º - Permitir que os queijos artesanais tradicionalmente elaborados a partir de leite cru
sejam maturados por um período inferior a 60 (sessenta) dias, quando estudos técnicocientíficos comprovarem que a redução do período de maturação não compromete a
qualidade e a inocuidade do produto.
§ 1º - A definição de novo período de maturação dos queijos artesanais será realizada após
a avaliação dos estudos pelo órgão estadual e/ou municipal de inspeção industrial e sanitária
reconhecidos pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal-Sisbi/POA.
§ 2º - Para efeito de comércio internacional deverão ser atendidos os requisitos sanitários
específicos do país importador.
Art. 2º - A produção de queijos elaborados a partir de leite cru, com período de maturação
inferior a 60 (sessenta) dias, fica restrita a queijaria situada em região de indicação geográfica
registrada ou tradicionalmente reconhecida e em propriedade certificada como livre de
tuberculose e brucelose, de acordo com o disposto no Programa Nacional de Controle e
Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT), ou controladas para brucelose e
tuberculose pelo Órgão Estadual de Defesa Sanitária Animal, no prazo de até três anos a
partir da publicação desta Instrução Normativa, sem prejuízo das demais obrigações
dispostas em legislação específica.
Art. 3º - As propriedades rurais onde estão localizadas as queijarias devem descrever e
implementar:
I - Programa de Controle de Mastite com a realização de exames para detecção de mastite
clínica e subclínica, incluindo análise do leite da propriedade em laboratório da Rede Brasileira
da Qualidade do Leite - RBQL para composição centesimal, Contagem de Células Somáticas
e Contagem Bacteriana Total - CBT;
II - Programa de Boas Práticas de Ordenha e de Fabricação, incluindo o controle dos
operadores, controle de pragas e transporte adequado do produto até o entreposto; e
III - cloração e controle de potabilidade da água utilizada nas atividades.
Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Fica revogada a Instrução Normativa nº 57, de 15 de dezembro de 2011.
ANTÔNIO ANDRADE
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ANEXO II – Registro de IG junto ao INPI
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APÊNDICE I - Questionário aplicado junto aos produtores/comercializadores de
queijo

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
UNOESC CHAPECÓ
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
A pesquisa tem como objetivo geral verificar se o queijo colonial a partir do leite cru em
Chapecó/SC se enquadra como uma Indicação Geográfica
*O sigilo das informações individuais será preservado (nenhuma informação identificável será
divulgada).

1) Qual o tamanho de sua propriedade rural?
( ) Até 1 hectare
( ) De 2 a 4 hectares
( ) De 5 a 7 hectares
( ) De 8 a 10 hectares
( ) Acima de 11 hectares
2) Qual o tamanho do rebanho utilizado na produção de leite?
( ) Até 05 cabeças
( ) De 06 a 10 cabeças
( ) De 11 a 15 cabeças
( ) De 16 a 20 cabeças
( ) Acima de 21 cabeças
3) Qual a raça de animal utilizada na produção de leite em sua propriedade?
( ) Holandesa
( ) Jersey
( ) Gir
( ) Indefinida/”misturada”
( ) Outra. Qual? _____________________________________________________
4) A produção de queijo colonial está relacionada a?
( ) Minha principal renda
( ) Complementa minha renda
( ) Produzo por hobby
( ) Outra. Qual? _____________________________________________________
5) O seu perfil de produtor e cormeciante de leite colonial se enquadra em?
( ) Sou produtor individual
( ) Pertenço a uma cooperativa
( ) Pertenço a uma filial
( ) Pertenço a uma associação
( ) Outros. Qual? _____________________________________________________
6) Quantos pessoas auxiliam na produção do queijo colonial?
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(
(
(
(
(

) 02 pessoas
) 03 pessoas
) 04 pessoas
) 05 pessoas
) Acima de de 06 pessoas

07) Você comercializa o queijo colonial produzido em sua propriedade onde?
( ) Feira agrícola do município
( ) Supermercados
( ) Restaurantes e lanchonetes
( ) De porta em porta
( ) Outros. Quais? ____________________________________________________
8) Há quanto tempo você produz queijo colonial?
( ) Há 1 ano
( ) De 2 a 4 anos
( ) De 5 a 7 anos
( ) De 8 a 10 anos
( ) Mais de 10 anos
9) Os clientes que compram o queijo colonial de leite cru percebem alguma
caraterística diferenciada no produto?
( ) Não
( ) Sim. Qual? _______________________________________________________
10) Os clientes que consomem o queijo colonial são de qual destino?
( ) De Chapecó/SC
( ) Já vieram de outros municípios da região Oeste de SC
( ) Já vieram de outros municípios do Estado de SC
( ) Já vieram de outros estados do Brasil
( ) Já vieram de outros países
11) Qual a quantidade de queijo colonial (peças) produzido por mês?
( ) Até 10 peças
( ) De 11 até 25 peças
( ) De 25 até 50 peças
( ) De 51 até 100 peças
( ) Acima de 100 peças
12) Por que os clientes adquirem/consomem o queijo colonial?
( ) Pelo preço
( ) Para contribuir com a agricultura familiar
( ) Não sei
( ) Outros. Qual? _____________________________________________________
13) Percebe alguma dificuldade para produir e comercializar o queijo colonial?
( ) Não
( ) Sim. Qual? _______________________________________________________
14) Já ouviu falar sobre Indicação Geográfica?
( ) Não

107

( ) Sim
15) Existe alguma característica diferenciada na produção/preparo do queijo colonial?
( ) Não
( ) Sim. Qual ________________________________________________________
16) Comparado ao queijo industrial o queijo colonial pode ser classificado como?
( ) Concorrente
( ) Alternativa
( ) Ameça
( ) Aliado
( ) Outros. O que? ___________________________________________________
17) O que você acha da possibilite de criação de uma Associação de Produtores de
Queijo Colonial de Chapecó/SC para ter mais força e visibilidade no mercado?
( ) Interessante
( ) Indiferente
( ) Não participaria
18) O queijo colonial produzido em Chapecó/SC é diferente dos queijos coloniais de
outras regiões por que?
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APÊNDICE II - Questionário aplicado junto a APACO

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA APLICADA JUNTO A APACO
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
UNOESC CHAPECÓ
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

A pesquisa tem como objetivo geral verificar a viabiliadde do queijo colonial produzido
a partir do leite cru produzido na região de Chapecó/SC tem características e
condições que permitam o registro através de uma Indicação Geográfica.
1- Quantos produtores de Queijo Colonial, a partir do leite cru, temos cadastrados na
APACO?

2- Em que mercados/feiras estes produtores de Queijo Colonial a partir do leite cru
comercializam seu produtos? Existe um dia específico? Repassam para mercados?

3- O Queijo Colonial produzido a partir do leite cru em Chapecó/SC possui alguma
característica diferenciada? Algo que torne-o notóreo perante aos consumidores?

4- Qual o tamanho das propriedades produtoras de queijo colonial em nosso meio?
Número (médio) de animais nas propriedades produtoras de queijo colonial?

5- Qual a quantidade (média) de leite e de queijo produzido a partir do leite cru pelos
pequenos agricultores de Chapecó/SC?

6- Quais as limitações e desafios para explorar o mercado e evidenciar o queijo
colonial a partir do leite cru produzido em Chapecó/SC?

7- Os produtores citam algum empecílio para poder produzir queijo colonial a partir do
leite cru? Se sim, quais?

8- A APACO tem algum mapeamento da produção de leite e de queijo em
Chapecó/SC, para entender as características da região produtora?
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9- Quantas feiras/filiais/associações e etc. de produtores existem em Chapecó/SC? E
quais os produtores de queijo colonial participam?

10- Como o setor vê a unificação dos produtores (Criação de uma Associação Única
de Produtores de Queijo – comparado ao caso da associação do queijo serrano) de
queijo colonial da região de Chapecó/SC para estruturar, padronizar e criar condições
de atuar de maneira competitiva com outros mercados?

11- Os produtores de queijo colonial já mencionaram sobre Indicação Geográfica,
demonstraram curiosidade ou interesse a respeito desta temática?

12- O Queijo Colonial Serrano é um exemplo de construção e unificação de produtores
como forma de fortalecimento de uma cadeia produtiva. Os produtores de
Chapecó/SC seriam flexíveis em debater a respeito deste tipo de perspectiva, na
busca da construção de um signo/marca como forma de normatizar o queijo neste
contexto?
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APÊNDICE III - Questionário aplicado junto a CIDASC

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
UNOESC CHAPECÓ
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

A pesquisa tem como objetivo geral verificar se o queijo colonial a partir do leite cru
em Chapecó/SC se enquadra como uma Indicação Geográfica
*O sigilo das informações individuais será preservado (nenhuma informação identificável será
divulgada).

1-Qual a sua formação e atuação profissional?
2-Há quanto tempo atua nesta área?
3-Quantos produtores de queijo a partir do leite cru estão cadastrados ou solicitaram
fiscalização em Chapecó/SC?
4-Já ouviu falar sobre Indicação Geográfica?
5-Você acha que o queijo elaborado a partir do leite cru de Chapecó/SC têm condições
ou possibilidades de buscar o registro por meio de uma Indicação Geográfica?
6-Quais os maiores desafios aos produtores de queijo a partir do leite cru?
7-O queijo elaborado a partir do leite cru de Chapecó/SC tem condições ou
possibilidades de conseguir o registro de uma IG?
8-Quais os requisitos para o queijo elaborado a partir do leite cru a ser produzido e
comercializado no mercado?
9-A embalagem do produto interfere nas condições mercadológicas ou de sanidade?
10-A brucelose e a tuberculose são entraves aos produtores de queijo a partir do leite
cru?
11-É possível controlar a brucelose e a tuberculose? De que maneira?
12-Qual a quantidade de substâncias/detritos/impurezas/coliformes aceitáveis no
queijo elaborado a partir do leite cru?
13-Qual a principal característica do queijo produzido a partir do leite cru de
Chapecó/SC? Ele se diferencia dos demais?
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14-Qual a principal característica entre o queijo elaborado a partir do leite cru e o
queijo industrial (pasteurizado)?
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APÊNDICE IV - Roteiro de perguntas utilizadas na entrevista junto aos
produtores de queijo em GUATAMBÚ/SC

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
UNOESC CHAPECÓ
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

A pesquisa tem como objetivo geral verificar se o queijo colonial a partir do leite cru
em Chapecó/SC se enquadra como uma Indicação Geográfica
*O sigilo das informações individuais será preservado (nenhuma informação identificável será
divulgada).

1 - Quantos animais vocês possuem na propriedade de vocês ?
2 - Qual é a raça das vacas que produzem leite na sua propriedade?
3 - Como é realizada a ordenha na sua propriedade?
4 - Já percebeu alguma dificuldade em colocar o queijo produzido, na sua propriedade,
no mercado?
5 - Qual é a quantidade ou peças de queijo produzidos na sua propriedade?
6 - Qual é a dieta adotada na alimentação dos animais de sua propriedade?
7 - Quantos integrantes auxiliam na elaboração do queijo na sua propriedade?
8 - Vocês recebem orientação técnica para o seu rebanho?
9 - Na elaboração dos queijos vocês utilizam que tipo de coalho?
10 - Quais são os passos na elaboração do queijo na sua propriedade?
11 - Qual é o tempo de maturação do queijo na sua propriedade?
12 - O queijo produzido na sua propriedade possui alguma característica diferenciada e
apontada pelo consumidor?
13 - Como você observa a concorrência entre o queijo colonial e o queijo industrial?
14 - Quais os desafios para a produção do queijo colonial?
15 - Na comercialização do queijo a partir do leite cru um dos principais problemas está
relacionado a brucelose e a tuberculose, o órgão que fiscaliza é a CIDASC, neste sentido
é fácil controlar este tipo de doença no rebanho?
16 - Como você analisa a criação de uma associação de produtores de queijo em
Chapecó/SC? Participaria?
17 - Já ouviu falar em Indicação Geográfica?
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APÊNDICE V - Roteiro de perguntas utilizadas na entrevista junto ao fiscal do
MAPA

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
UNOESC CHAPECÓ
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO

A pesquisa tem como objetivo geral verificar se o queijo colonial a partir do leite cru
em Chapecó/SC se enquadra como uma Indicação Geográfica
*O sigilo das informações individuais será preservado (nenhuma informação
identificável será divulgada).

1 - Qual a sua formação e o seu conhecimento sobre IG?
2 – Qual sua expertise na área?
3 - As IGs indicadas, no site do MAPA demonstram possibilidades no Estado de SC?
4 – Na sua percepção há potencialidades de registro do queijo colonial produzido a
partir do leite cru na região de Chapecó/SC?
5 - O manejo e produção do queijo ou mesmo a região possui caracterísiticas
peculiares que possam levar ao registro de uma IG?
6 - Quais são os entraves na busca de reconhecimento por meio de uma IG?
7 - Quais os caminhos deverão ser percorridos para se buscar o registro de uma IG?
8 - Quanto a comercizaliação do queijo colonial produzido a partir do leite cru o que é
lenda e o que é fato nesse meio, é possível produzir e comercializar o queijo colonial?
9 - Quais os órgãos ou instituições podem contribuir na busca pelo registro de uma IG
na região deste estudo?
10 - Quais os benefícios uma IG pode trazer para a região que consegue um registro?
11 - De maneira geral quais são suas percepções gerais sobre a IG no Brasil, região
Sul, Santa Catarina e região Oeste Catarinense e sua relação ao queijo produzido a
partir do leite cru?

