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Na década de 1980, o mal da 
vaca louca, doença neuro-
degenerativa transmissível 
ao homem, causou a morte 

de centenas de milhares de bovinos 
na Inglaterra. A epidemia teve dois 
efeitos imediatos: a população pas-
sou a se recusar a comer carne bovina 
e o governo britânico apertou as me-
didas de prevenção, proibindo o uso 
de proteína originada de tecidos de 
ruminantes na alimentação dos ani-
mais. A doença alastrou-se para ou-
tros países europeus e provocou no 
continente uma séria preocupação em 
relação à segurança alimentar. Para 
vender alimentos na Europa, passou a 

ser necessário comprovar a qualidade 
do produto e cumprir rígidas exigên-
cias no processo de produção. 

As certifi cações de qualidade come-
çaram a ser bastante procuradas no con-
tinente, assim como nos Estados Unidos, 
por ser a melhor forma de garantir que 
os alimentos foram produzidos de forma 
segura e rastreável do início ao fi m e 
que o produtor cumpre a legislação tra-
balhista e ambiental. E de garantia pas-
sou a ser exigência, visto que diversos 
compradores passaram a aceitar apenas 
produtos certifi cados. Produtores brasi-
leiros tiveram, de repente, que se adap-
tar à nova realidade e encontraram no 
Sebrae um forte aliado no processo.
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Certifi cação e Indicação Geográfi ca 
ampliam confi abilidade de 
pequenas propriedades rurais
Sebrae apóia projetos nas duas áreas em razão dos diversos benefícios obtidos pelos 
participantes. Entre eles, destacam-se o ganho de mercado e a melhora sensível no processo 
produtivo e no gerenciamento do negócio, o que se refl ete em mais produtividade e qualidade

Apresentação

Desde 2005, o Sebrae apóia proje-
tos de certifi cação de qualidade em mi-
cro e pequenos negócios. Inicialmen-
te, a instituição auxilia na adequação 
dos candidatos às normas previstas 
no Sistema Brasileiro de Avaliação da 
Conformidade, criado pelo Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (Inmetro). Con-
cluída a preparação, o Sebrae fi nancia 
50% dos custos da empresa certifi ca-
dora, tanto no processo inicial como 
na manutenção nos três anos iniciais.

“Apoiamos os projetos de certifi -
cação em razão dos diversos benefícios 
obtidos pelos participantes. Além do 
ganho de mercado e de confi abilidade, 
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as empresas melhoram sensivelmente o 
processo produtivo e o gerenciamento 
do negócio, o que se refl ete em mais 
produtividade e qualidade. E isso é 
muito importante para fi delizar o con-
sumidor”, destaca Hulda Giesbrecht, 
consultora da Unidade de Acesso à 
Inovação e Tecnologia do Sebrae Na-
cional e responsável pelos projetos de 
certifi cação.

Segundo Hulda, os setores que têm 
mais interesse na certifi cação são os 
produtores de frutas, com destaque para 
uva e manga, de café e de cachaça. “Já 
apoiamos quase 300 produtores nesses 
segmentos”, informa. “Este ano, sele-
cionaremos mais 50 projetos com valor 
de até R$ 200 mil”, adianta.

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
Além das certifi cações, o Sebrae 

também apóia projetos de Indicação 
Geográfi ca, uma efi ciente ferramenta 
tanto na garantia da qualidade e ras-
treabilidade de produtos como no apelo 
mercadológico. O champanhe, o vinho 
do porto, o presunto de Parma e o café 
colombiano são apenas alguns exemplos 
da notoriedade que algumas Indicações 
Geográfi cas têm no mercado mundial.

A Indicação Geográfi ca compreende 
dois níveis: a Indicação de Procedência 
e a Denominação de Origem. Na primei-
ra, o produto é reconhecido como pro-
duzido em determinada região, mas 
a qualidade não tem relação com as 
características físicas e climáticas do 
local. No caso da Denominação de Ori-
gem, as qualidades e características do 
produto se devem exclusivamente ao 
meio geográfi co.

A maior parte das Indicações 
Geográfi cas no mundo fi ca na Europa. 
São 4,2 mil registros para vinhos e be-
bidas espirituosas e 700 para outros 
produtos. No Brasil, são quatro: Café 
do Cerrado Mineiro, Carne do Pampa 
Gaúcho, Vinho do Vale dos Vinhedos e 
Cachaça de Parati.

“Em vários lugares do mundo, as 
Indicações Geográfi cas são um fortís-
simo diferencial. São a garantia de um 
produto singular, encontrado apenas 
naquele lugar, e que, portanto, tem 
lugar especial no mercado. O público 
desses produtos é diferenciado e isso 
possibilita um custo–benefício muito 
melhor”, destaca Hulda. “É impor-
tante que haja um esforço do gov-
erno para estimular novas Indicações 
Geográfi cas no país, que serão muito 
importantes para o reconhecimento 
do produto bra sileiro no exterior”, 
completa.

“Em vários lugares do 
mundo, as Indicações 
Geográfi cas são um 

fortíssimo diferencial. 
São a garantia de 

um produto singular, 
encontrado apenas 

naquele lugar, e que, 
portanto, tem lugar 

especial no mercado”

Hulda Giesbrecht

Dezessete produtores de cachaça do Rio Grande do Sul receberam certifi cação de qualidade concedida pelo Inmetro

 Os produtores de uvas do Vale do São 
Francisco receberam apoio do Sebrae 
no processo de certifi cação
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Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 48-49, abr. 2008.




