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Resumo: Este estudo enfoca o papel da imagem de locais (países, estados,
regiões, cidades) na agregação de valor a determinados produtos e na
obtenção de vantagens competitivas baseadas na origem. Analisa-se a
literatura de marketing a respeito do Efeito País de Origem (EPO), bem
como os mecanismos que permitem a utilização da procedência para agregar
valor aos produtos, incluindo os conceitos de indicações de origem
(indicações geográficas e denominações de origem). Pesquisa-se o
funcionamento das denominações de origem na França, onde esse sistema
encontra sua maior expressão, examinando os casos das regiões vinícolas da
Borgonha e da Champagne, consagradas mundialmente pela vinculação de
seus produtos à origem, buscando identificar os fatores-chave do sucesso
dessas iniciativas. Com base nas experiências francesas, organiza-se um
estudo de caso sobre os cafés especiais do estado de São Paulo. Os dados
para a elaboração deste estudo de caso foram obtidos através de entrevistas
pessoais com profissionais de diversos setores da cadeia produtiva do café e
da coleta de dados secundários. Detalha-se o projeto de certificação do "Café
de São Paulo" e verifica-se a presença ou não dos fatores-chave de sucesso
identificados nas experiências francesas, investigando a possibilidade de
obtenção de vantagens competitivas baseadas na origem para esse setor do
agronegócio paulista.

Palavras-Chave: locais, regioes, origem, imagem, Efeito País de Origem,
agronegócio, certificação, denominação de origem, indicações geográficas,
café, cafés especiais, Brasil, França, São Paulo, Borgonha, Champagne,
vantagem competitiva, marketing.
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ABSTRACf

This study focuses on the role of place images (countries, states, regíons, cities) in
stablishing orígín-based competitive advantages to products. The marketing
literature is reviewed, including the Country of Origin Effect (coa Effect) notion, as
well as the mechanisms that allow to utilize the provenance to add value to
products: the indications of provenance concepts(geographic indications and
appellations of origin). The French system of appellations of origin is examined,
focusing on the cases of Burgundy and Champagne, two of the most well-known
wine producing regions in the world, searching for the success key-factors of these
initiatives. Based on the French experiences, the case study of the specialty coffees of
the Brazilian state of São Paulo is organized. For the data gathering, personal
interviews with professionals involved in this agribusiness were conducted and
secondary data was examined. The project of "Café de São Paulo" certification is
analysed and the presencej absence of the key-factors that emerged from the French
experiences is checked, investigating the possibility of establishing origín-based
competitive advantages for the specialty coffee agribusiness of São Paulo.
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CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO



Neste capítulo mostra-se a Estrutura do Trabalho, a Apresentação do Tema e as

Justificativas para sua escolha.

1.1) ESTRUTURA DO TRABALHO

Esta dissertação está. estruturada em 8 capítulos. O Capítulo I consiste de uma

Introdução, que pretende explicar ao leitor a estrutura do trabalho, bem como

apresentar o tema da pesquisa e mostrar as justificativas para sua escolha.

O Capítulo ITexplicita o Problema da Pesquisa e apresenta o Objetivo Geral e os

Objetivos Específicos do trabalho.

No Capítulo m, desenvolve-se o Referencial Teórico, que visa formar um

arcabouço conceitual consistente para subsidiar a pesquisa. Esse capítulo aborda as

noções de Imagem, Efeito País de Origem (EPO), Vantagens Competitivas,

Competências Distintivas e Clusters, além de tratar da questão do local de origem

como Vantagem Competitiva. Discorre-se sobre o uso de indicações de origem na

União Européia, particularmente na França. Em seguida, são relatadas as

experiências das regiões vinícolas francesas da Borgonha e Champagne, que

contribuirão para a análise do caso dos cafés especiais de São Paulo. Ao final do

capítulo são sintetizadas as contribuições do Referencial Teórico para este estudo.

No Capítulo IV, denominado Metodologia, mostra-se o delineamento da pesquisa,

bem como são apresentados os referenciais teóricos que suportam as escolhas

metodológicas.

o Estudo de Caso dos Cafés Especiais de São Paulo é desenvolvido no Capítulo V,

no qual são apresentados os resultados da pesquisa de campo.

O Capítulo VI trata da.sConclusões do Estudo e das Implicações para os agentes do

agronegócio do café paulista.

No Capítulo VIT, são explicitadas as Limitações do Estudo e as Sugestões para

Estudos Futuros.

Finalmente, no Capítulo vm, estão relacionadas as Referências Bibliográficas.
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1.2) APRESENTAÇÃO DO TEMA

Com a crescente globalízação e integração do comércio mundial, evidenciadas pelo

incremento das transações inter-regionais e formação de blocos comerciais, as

últimas décadas assistiram a um processo de acirramento da competição entre os

países/regiões quanto à venda de seus produtos em outros mercados, busca de

investimentos externos e atração de turistas.

Nesse contexto, o papel .da imagem dos locais assume uma importância

mercadológica destacada, à .medida que traduz as crenças, as idéias e as impressões

que os diversos públicos-alvo (investidores, turistas, consumidores) têm acerca

desses lugares (HAIDER et al., 1994). Dessa forma, a imagem pode influenciar as

ações e atitudes desses agentes em relação aos locais.

Assim, a questão da imagem dos locais passa, agora, a fazer parte das agendas de

governantes, agências de desenvolvimento, órgãos de fomento ao turismo, bem

como de empresas, exportadores e profissionais de marketing.

o desenvolvimento de estratégias de imagem dos locais, buscando investimentos, o

incremento da atividade turística e a venda de produtos, proporciona uma ampla

gama de possibilidades para a realização de estudos. Nesta dissertação, a

pesquisadora elegeu como foco a relação entre a imagem do país/região e a venda

de produtos locais.

A respeito do tema escolhido, desde a década de 60, muitos estudiosos do marketing

têm voltado a atenção para a relação entre a imagem do local de origem dos

produtos e sua influência no comportamento dos consumidores. Ficou conhecido o

termo "Efeito País de Origem" (EPO)1, que designa a influência do atributo

extrínseco país/local de origem no processo de avaliação dos consumidores.

Mais recentemente, alguns autores alertaram para o fato de que a imagem de

expertise, de domínio de um know-1ww especial, de um notável savoir-faire de um local

na produção de alguns bens, pode criar uma ativo intangível específico para o

1Country of Origin Effect (COa Effect), no original.
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país/local. Essa imagem pode se transformar em uma vantagem competitiva

invejável frente a seus concorrentes, permitindo a obtenção de um preço premium

para os produtos com tal procedência e contribuindo para a fidelização de clientes.

Assim, busca-se neste trabalho - através da pesquisa da literatura sobre imagem de

locais, EPa e vantagens competitivas, incluindo o levantamento de casos bem-

sucedidos de regiões que conquistaram vantagens competitivas através de sua

imagem como, por exemplo, os casos da Champagne e da Borgonha - uma melhor

compreensão dos mecanismos que podem fazer com que a imagem do local de

origem constitua uma vantagem competitiva.

Nesse sentido, pretende-se realizar um estudo de caso acerca dos cafés especiais de

São Paulo, analisando a possibilidade de obtenção de vantagens competitivas

baseadas na origem, à luz dos conceitos e idéias identificados na literatura e no

levantamento de casos de produtos consagrados por sua vinculação à origem.

1.3) ]USTIFICATIV AS PARA A ESCOLHA DO TEMA

Esta seção pretende identificar as evidências que mostram a importância do estudo

do tema "imagem" e seu relacionamento com a obtenção de vantagens competitivas

para locais.

Bobbie GEE (1993), uma estudiosa do assunto, ressalta o papel da imagem para o

bom desempenho mercadológico de produtos e serviços. De acordo com a autora, a

década de 80 marcou a descoberta, por parte do setor de negócios, do poder da

imagem e da reputação. Para ela, esses dois elementos determinam quem são os

vencedores e quem são os perdedores nos negócios e na vida pública.

Em sua análise, afirma que muitas empresas têm uma postura arrogante, destrutiva

e defensiva não considerando o que os "outros" pensam a respeito delas. Esses

"outros" são os clientes, a comunidade e os profissionais da mídia, justamente os

agentes que compram os produtos e serviços das empresas, fixam a reputação de---:.-
seus negócios e percebem suas imagens como positivas ou negativas.

Essa percepção, na visão da autora, é um fator importante no sucesso ou fracasso das

4



empresas, uma vez que influenciam sentimentos em relação a produtos e serviços.

Citando seus exemplos, é a imagem que determina para onde viajaremos nas férias,

que sabonete usaremos e em que loja compraremos. É também o que faz com que

trufas e patês sejam considerados comidas refinadas, enquanto hambúrgueres sejam

vistos como alimento de plebeus; que faz, ainda, com que lesmas tornem-se escargots

e ovas de peixe, caviar.

GEE (1993) comenta a respeito do primeiro benefício importante advindo da

construção de uma boa imagem. Esta encarrega-se de agregar valor aos produtos,

fazendo com que, por exemplo, um relógio Rolex possa ser vendido por dez vezes

seu custo e um carro Mercedez-Benz possa custar o dobro de um carro japonês com a

mesma qualidade e luxuosidade.

A respeito da possibilidade da imagem agregar valor ao produto e conseguir um

preço maior que o da concorrência convém lembrar a contribuição de SHARP e

SMITH (1991), que estudaram o caso do sucesso do Champagne francês, mostrando

que uma imagem estabelecida de qualidade e exclusividade faz jus a um preço

premium.

GEE (1993) enfatiza que a imagem pode ser o maior patrimônio de uma empresa e,

por isso, uma imagem positiva deve ser um objetivo de longo prazo a ser

perseguido. O conceito de imagem como um patrimônio pode também ser usado

para locais/países. Autores como SHIMP et al. (1993) caracterizam a imagem como

um Patrimônio do Paíss,

Outros pesquisadores também trataram dessa questão. É o caso de KIM e CHUNG

(1997),que fazem menção à imagem do país como um Ativo Intangível Específico do

Paísê, Esse ativo intangível não pode ser quantificado objetivamente, como, por

exemplo, em demonstrativos financeiros, sendo intrínseco ao local/ país.

Seguindo esse raciocínio, os autores alertam para a existência de produtos cuja

imagem está baseada em características de sua origem que os singularizam, os

2 "Country Equity, no original.
3 Country-Relatedlntangib1e .Assets, no original.
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"produtos orientados pela imagem". Como exemplos, citam a engenharia alemã e os

vinhos franceses.

Um outro benefício da consolidação de uma boa imagem junto aos consumidores é a

possibilidade de fidelização de clientes, comentada por JOHANSSON (1989), um

estudioso com muitos trabalhos publicados sobre o tema País de Origem. Para ele, a

indicação do local de procedência fornece uma espécie de "atalho mental", uma

forma de simplificar o processamento das informações no momento da decisão de

compra. O local de origem funcionaria como um sumário, contendo dados já

processados sobre o produto.

"Com o tempo, o consumidor ganha experiência e confiança e pode desenvolver

uma 'lealdade' em relaçãoa um país. Desenvolvendo tal 'lealdade' em relação a,

digamos, sapatos italianos, efetivamente elimina um número de alternativas

cujos méritos nunca são realmente avaliados. Assim como com a lealdade de

marca, tal fidelidade do consumidor pode ser difícil de ser rompida."

aOHANSSON,1989,p. 51)

Em resumo, pode-se dizer que os motivos que legitimam um esforço de pesquisa

sobre o tema local de procedência dos produtos relacionam-se à possibilidade de

formar um corpo de idéias que auxiliem a compreensão de como a imagem pode ser

utilizada para agregar valor aos produtos de um local, garantindo preços premium e

conquistando a fidelidade dos clientes, gerando assim uma vantagem competitiva

difícil de ser sobrepujada pela concorrência.

Um último motivo para a escolha desse tema, ainda pouco explorado no Brasil, é a

possibilidade de contribuir para que se reflita sobre a utilização de conceitos e idéias,

identificadas na pesquisa bibliográfica e nas experiências com produtos estrangeiros,

no caso de produtos brasileiros.

O estudo prático escolhido para o desenvolvimento da parte empírica desta

dissertação é o caso do café, mais especificamente dos cafés paulistas de alta

qualidade. Diversos motivos determinaram a escolha desse produto para a

elaboração do estudo de caso.
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o primeiro deles é a importância do agronegócio do café no conjunto das

exportações brasileiras. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria

e Comércio Exterior (MDIC)4,as vendas de café em grão alcançaram, em 1999, US$

2,230 bilhões (esse valor atinge US$ 2,441 bilhões somando-se as vendas de US$ 211

milhões de café solúvel). Ainda de _acordo com o MDIC, o produto representou

4,65% das exportações totais do país (5,1% com o solúvel), ocupando o segundo

lugar entre os produtos mais exportados. Esse percentual é representativo dado que

a pauta de exportações é bem ampla, com produtos de participação percentual baixa.

ZYLBERSZTAJN, FARINA e SANTOS (1993) mostram outros fatores que

referendam a escolha do café para a realização deste estudo. Referindo-se a essa

cultura, os autores ressaltam sua "importância enquanto imagem internacional do

agribusiness do país ou mesmo sua importância social enquanto setor gerador de

empregos" (p. 15).

Quanto à escolha do mercado de cafés especíaís'', diversos autores, como

2YLBERSZTAJN, FARINA e SANTOS (1993); OMAN (1995); HILTEN (1996);

CASPER (1996); BELLAMY (1997), enfatizam o grande potencial de crescimento do

segmento, principalmente no mercado americano e europeu. É interessante notar que

a Colômbia detém 30% do mercado internacional de cafés finos, enquanto o Brasil,

maior produtor mundial de café, tem apenas 1% desse segmento (BERTOLOTTO,

1998).

Dentro do escopo desta dissertação pretende-se estudar casos de regiões paulistas

produtoras de cafés especiais e explorar as possibilidades de conquista de um maior

espaço no mercado desse produto.

Além da importância histórica na formação e desenvolvimento do estado, um dos

principais motivos que levaram à escolha do café paulista é a imagem que o produto

da região já detém junto aos países importadores, principalmente os cafés da sub-

região da Mogiana, tradicional produtora de cafés de alta qualidade.

4 Endereço eletrônico: http:j jwww.mdic.gov.br. visitado em 29.01.2000.

5 Para a realização deste estudo, assumiu-se como definição de cafés especiais os cafés verdes de alta
qualidade.
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Numa tentativa de consolidar e difundir a imagem do café paulista e garantir

vantagens competitivas para produtores do estado, está em andamento o projeto de

certificação do "Café de São Paulo", idealizado e coordenado pela Câmara Setorial

de Café do estado. O projeto envolve pessoas de diversos segmentos da cadeia

produtiva e se encontra em fase de elaboração. Pretende-se, nesta dissertação,

examinar aspectos desse esforço, à luz das experiências de regiões bem-sucedidas no

estabelecimento de imagens diferenciadas junto aos consumidores.
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CAPÍTULO II

OBJETIVOS



Neste Capítulo mostra-se o Problema da Pesquisa e apresenta-se o Objetivo Geral e

os Objetivos Específicos do estudo.

2.1) FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

o desafio deste trabalho é buscar o estado-da-arte dos estudos relativos à imagem do

local de procedência e investigar como essa imagem pode constituir um elemento

diferenciador e abonador de qualidade para determinados produtos.

As questões básicas que norteiam este estudo são:

~ Como a imagem do local de procedência dos produtos pode agregar-lhes valor,

proporcionando-lhes uma vantagem frente à concorrência?

~ Quais são os principais fatores que propiciaram o sucesso mercadológico de

produtos de alguns países/regiões?

~ Esses fatores estão presentes no caso dos cafés especiais de São Paulo?

2.2) OBJETIVOS

2.21) Objetivo Geral

Este estudo pretende analisar o papel da imagem de locais (países, estados, regiões,

cidades, etc.) na agregação de valor a determinados produtos e na obtenção de

vantagens competitivas.

2.22) Objetivos Específicos

~ Pesquisar casos de regiões que conquistaram uma imagem de excelência na

fabricação de determinados produtos, identificando quais seriam os fatores-chave

do sucesso dessas iniciativas.

~ Organizar um estudo de caso sobre os cafés especiais de São Paulo, investigando a

presença ou não dos fatores-chave identificados e fornecer sugestões para o setor.
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CAPÍTULO 111

REFERENCIAL TEÓRICO



Para a elaboração deste estudo, buscou-se formar um arcabouço teórico, apresentado

em seis seções, capaz de fornecer subsídios para a pesquisa:

A primeira seção aborda o tema imagem, analisando suas funções e as definições

propostas por diversos autores para o termo. A seguir, apresenta-se a imagem como

um dos componentes mercadológicos dos locais e faz-se uma analogia entre as

imagens dos locais e as imagens das empresas.

A segunda seção discorre sobre o "Efeito País de Origem", seu histórico e

participação na pesquisa mercadológica. Em seguida, analisa-se a interação entre o

local de origem e as outras variáveis envolvidas no processo decisório do

consumidor.

Na terceira seção, são apresentados os conceitos de Vantagens Competitivas e

Competências Distintivas e a noção de Cluster, que servirão de base para a

compreensão da seção quatro, na qual se discute a relação entre o EPO e as

Vantagens Competitivas.

Na quarta seção, são comentados os mecanismos de utilização da procedência para

agregar valor aos produtos e obter Vantagens Competitivas para locais. Analisam-se

os conceitos de indicações de origem, compreendendo as Indicações Geográficas (ou

Indicações de Procedência) e as Denominações de Origem. Discorre-se também

sobre as características das certificações de origem na Europa e em especial na

França, onde os sistemas de proteção da origem e tipicidade dos produtos

encontram-se mais desenvolvidos. Comenta-se também sobre o uso de indicações de

origem em outros países da Europa e, em seguida, analisa-se seu uso no Brasil.

Na quinta seção, são detalhadas a experiências consagradas das regiões vinícolas

francesas da Borgonha e Champagne. A análise dessas experiências ajudará a

desenvolver o caso dos cafés especiais de São Paulo, que será apresentado no

Capítulo V.

Finalizando o Capítulo IH, a sexta seção destaca as contribuições deste capítulo para

oestudo,
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3.1) A IMAGEM

Kenneth E. BOULDING (1966), um especialista no tema "imagem", explica que os

indivíduos estão inseridos no espaço, no tempo, no mundo das relações sociais, no

mundo onde as coisas acontecem, um mundo de relações razoavelmente estáveis, de

delicadas sugestões e emoções. Para ele, a imagem que o indivíduo tem do mundo é

aquilo que ele acredita ser verdade sobre esse mundo, é seu conhecimento subjetivo

sobre o universo que o rodeia.

Uma das propostas essenciais de seu trabalho é a de que o comportamento das

pessoas depende das imagens que possuem do mundo. A partir dessa afirmação, o

autor busca compreender os determinantes da imagem. Para ele "a imagem é

construída de acordo com a experiência passada do possuidor da imagem"

BOULDING (1966,p. 6). Desde o nascimento, o indivíduo recebe um grande número

de mensagens através dos sentidos. Com o processo de crescimento e

desenvolvimento, ele começa a se conscientizar de que é um objeto em um mundo

de objetos. A imagem que esse indivíduo tem do mundo é, de alguma forma,

alterada cada vez que uma mensagem chega até ele, e conforme sua imagem do

mundo é modificada, seus padrões de comportamento também são alterados. Em

suas palavras: "As mensagens consistem de informações no sentido de que são

experiências estruturadas. O sentido de uma mensagem é a mudança que ela produz na

imagem." (BOULDING, 1966, p. 7)

Outro aspecto apontado pelo autor é o fato de que nossa imagem do mundo resiste a

mudanças. Se o indivíduo recebe mensagens contrárias à sua imagem atual, ele

tende a não aceitá-las, a considerá-las falsas. Se essa pessoa continua a ser exposta a

esse tipo de mensagem, começam a surgir dúvidas a respeito da imagem que faz

parte do seu repertório, até o momento em que recebe uma mensagem que

efetivamente sobrepuja a imagem atual e a muda totalmente.

Para BOULDING (1966), as imagens possuem algumas qualidades: podem ser mais

claras ou mais vagas, certas ou incertas. Desse modo, a mensagem assume também o

papel de agente responsável por tornar uma imagem mais clara e menos vaga ou, ao
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contrário, de introduzir dúvidas ou incertezas em uma imagem.

o autor comenta que as imagens que as pessoas detêm não consistem somente de

imagens dos fatos, do 11real", elas são também imagens de valor. Este último

componente refere-se à classificação que estabelecemos para nossas imagens dlo

mundo, como quando dizemos que alguma coisa é melhor ou pior que outra.

Assim, nossas escallas de valores "filtrariam" as mensagens recebidas e

determinariam o efeito que elas têm sobre nossas imagens do mundo. Uma

mensagem reiterada muitas vezes ou que "venha com força ou autoridade incomuns

está apta a penetrar a resistência e estará apta a alterar a imagem" (BOULDING,

1966, p. 12).

o professor e pesquisador de marketing internacional Nicolas PAPADOPOULOS

(1993), lembra que essa noção de classificação das imagens relaciona-se à

estereotipagem de objetos usada pelas pessoas com a finalidade de ajudá-las a lidar

com o mundo que as cerca.

3.1.1) As Funções da Imagem

As imagens possuem diversas funções no comportamento humano. Na visão de

PAPADOPOULOS (1993),essas funções incluem:

- ~ A categorização de objetos;

;;. A formação de uma hierarquia desses objetos;

;;. O estabelecimento de correlações entre eles, facilitando seu entendimento;

~ A elaboração de inferências sobre a substituibilidade dos objetos;

~ A rotulagem de objetos e o conjunto de atributos a eles relacionados, facilitando a

memorização;

~ A elaboração de deduções ou "teorias pessoais de causalidade", que possibilitam

a interpretação de fatos e a reação a eles;
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~ As mudanças dessas teorias de causalidade, em virtude do caráter dinâmico das

imagensie

~ A elaboração de crenças sobre objetos e fatos a eles relacionados.

Revisitando os conceitos gerais extraídos das contribuições dos autores examinados,

pode-se fazer uma reflexão preliminar sobre essas noções, aplicando-as às

especificidades do tema desta dissertação.

Dada a afirmação de BOULDING (1966) de que o comportamento das pessoas

depende de suas imagens do mundo, é razoável supor que o mesmo ocorre com o

comportamento do consumidor em relação às imagens que este possui do local de

procedência do produto. Concorda com essa posição JOHANSSON (1989), que faz

referência à influência do país de origem nas intenções comportamentais, embora os

trabalhos de SHIMP et alo (1993) e PETERSON e JOLIBERT(1995) tenham indicado

que o país de origem tem uma influência mais forte na formação de percepções de

qualidade do que propriamente no comportamento de compra.

o fato de algumas mensagens recebidas pelo indivíduo serem capazes de alterar

suas imagens intemalizadas indica a necessidade de reflexão, por parte das

empresas/locais, sobre as mensagens que transmitem acerca de seus produtos. Essas

mensagens não se referem somente à propaganda. Como salientam BLOOM e REVE

(1990),dada a crescente confusão na mídia gerada pelo bombardeio de propagandas,

- pelo aumento da complexidade dos produtos e pela diminuição do tempo disponível

para compras, entre outros fatores, é cada vez maior a necessidade das empresas

emitirem /I sinais" aos consumidores. Para esses autores, os clientes:

"[...] precisam ser informados e persuadidos sobre a superioridade das

características do produto e precisam ser convencidos de que estão obtendo
- - - --

maior valorpor seus dólares comprando um produto em lugar de outro." (p. 58)

Assim, seriam emitidos aos consumidores sinais de fácil assimilação, que não

fornecem explicações explícitas sobre o produto, mas contribuem para a formação de

inferências a respeito da superioridade técnica e do valor desse bem. São exemplos

de sinais: preço praticado, marca, tipo de garantia oferecida, quantidade de
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propaganda.

Dessa forma, pode-se supor que o rótulo "made -in" ou um selo de procedência

estariam aptos a serem usados como sinais capazes de indicar ao consumidor a boa

qualidade e o valor do produto. De forma inversa, a indicação do local de

procedência pode constituir um sinal negativo para os consumidores, como, por

exemplo, no caso dos carros iugoslavos no mercado americano (SHIMP et al., 1993),

e, por essa razão, não deveria ser enfatizada nas estratégias mercadológicas.

Um outro aspecto referente às idéias de BOULDING (1966) e PAPADOPOULOS

(1993) que merece reflexão diz respeito às imagens de valor, à hierarquia que

estabelecemos para as imagens. Sob o ponto de vista da influência da imagem do

local de origem no desempenho mercadológico dos produtos, pode-se supor que ele

(local de origem) funcione de duas formas. Na primeira delas, quando o local goza

de uma imagem favorável, pode representar um impulsionador da posição do

produto na classificação estabelecida na mente do consumidor, à medida que pode

conferir-lhe singularidade ou superioridade. No segundo caso, para locais que

tenham uma imagem ruim, o local de procedência pode ser um elemento que coloca

o produto em uma posição desfavorável na classificação mental do consumidor.

Esta dissertação pretende estudar o primeiro aspecto, ou seja, o mecanismo através

do qual a imagem positiva de um local pode ser usada mercadologicamente para

aumentar a aceitação de seus produtos.

o Quadro 1 apresenta um exercício de articulação entre a estrutura conceitual da

imagem, vista até este ponto, e o tema desta dissertação:
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Quadro 1 - Articulação entre o Arcabouço Teórico e o Papel da Imagem do Local
de Origem

A imagem determina o comportamento. A imagem do local de origem dos produtos
pode iiúluenciar o comportamento do
consumidor.

Mensagem altera imagem e, conseqüen-
temente, o comportamento. '
Necessidade de emissão de sinais para os
consumidores, atestando qualidade 'e
superioridade.

o rótulo "maâe in" ou o selo de procedência
podem ser sinais a serem explorados pelas
empresas/locais.

Depois de consolidada, a imagem resiste a O 'local de procedência pode ser um
mudanças. ' referencial sólido e permanente.

Nossas imagens são imagens de valor" O local pode ser um "síngularízador" e
uma classificação de melhorou pior. ,abonador da qualidade do produto, indicando
As imagens estabelecem hierarquias de que este tem valor superior a outro ou que
objetos e ajudam aformar inferências sobre lnão existem substitutos capazes de reunir as
sua substituibilidade.

A imagem possibilita a rotulagem O "made in" e os certificados de procedência
objetos, a' formação de um "pacote de podem ser representações-síntese capazes de
atributos" imputados a esses "objetos, avalizar que um conjunto de atributos está
apresentando facilidades mnemônicas. presente em um produto, possuindo ainda a

vantagem de ter fácilmemorização.
Uma das funções da imagem é ajudar a
elaboração de crenças sobre objetos.

A imagem do local de origem dos produtos;
representada pelo I'made in", selos de
procedência ou outros indicadores de origem,
pode ter a capacidade de servir como fonte
inferências a respeito das características dos
produtos oriundos desse local.

Fonte:Elaboradopelaautora.

3.1.2)Definições

Como citado anteriormente, para BOULDING (1966) o termo "imagem" designa o

conhecimento subjetivo que o indivíduo tem do mundo, do qual depende seu

comportamento.

Já para DICHTER (1964), o termo imagem traduz "aura, reputação, melodia e

símbolos" (p. 422) associados a produtos, personalidades políticas e nações.

Na visão de Bobbie GEE (1993),muitas pessoas cometem o erro de associar a palavra,
'I

imagem apenas à apresentação pessoal ou, em outras palavras, apenas aos aspectos

visuais. A autora afirma que a imagem tem um significado muito mais amplo, à
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medida que designa a aura e a mística que envolvem os negócios, produtos e

pessoas.

PAPADOPOULOS e HESLOP (1993) comentam que, do ponto de vista

mercadológico, a imagem, que alguns chamam de "Efeito BMW", é a 11aura, os

sentimentos, as correlações, a mística [...] com a qual os produtores tentam imbuir

seus produtos e/ou que os consumidores percebem em relação a eles" (p. xxi). A

imagem de um produto pode ser construída com base em seus diversos atributos,

tais como design, marca, nome do produtor e país de origem.

De acordo com os elementos propostos por esses autores, a definição de imagem

assumida neste trabalho é:

Imagem é uma simplificação de idéias, informações e associações que o indivíduo

tem sobre objetos, pessoas ou locais, funcionando como um agregador de conceitos,

que facilita o processamento mental de informações sobre esses objetos, pessoas ou

locais, contribuindo para que o possuidor da imagem possa fazer inferências a

respeito desses elementos.

3.1.3) A Imagem como Componente Mercadológico de Locais

De acordo com a definição acima, assumiu-se, neste trabalho, que a imagem de um

local é uma simplificação de idéias, informações e associações que o indivíduo tem

sobre esse local. A imagem funciona como um agregador de conceitos, que facilita o

processamento de informações sobre o local, permitindo que se possa fazer

inferências a seu respeito.

Ao comparar a imagem de países ao seu desempenho, DICHTER (1964) comenta

que:

"[...] para vender produtos, assim como para vender nações, não é simplesmente

a superioridade tecnológica de uma marca ou sua fabricação, nem somente as

realizações de um país que contam. Particularmente, a aura, o ambiente e a

sonoridade tornam-se cada vez mais importantes." (p. 423)
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Alguns exemplos de como a melhoria de imagem pode ajudar países e cidades a

venderem seus produtos, atrair investimentos e incrementar o turismo são citados

por GEE (1993). Ela lembra que um dos casos mais bem-sucedidos é o dos produtos

japoneses nos EUA que, no intervalo de trinta anos, conseguiram mudar sua

imagem, passando a gozar de grande prestígio junto ao público americano.

Já HAIDER e seus colegas (1994),ao analisarem o tema, propuseram o uso da AEI-

Administração Estratégica de Imagem:

11A Administração Estratégica de Imagem (AEI) é o processo constante de

procurar a imagem de um local entre seu público, segmentar e visar sua imagem

específica e seu público demográfico, posicionando os benefícios do local para

apoiar uma imagem existente ou criar uma nova (imagem) e transmitir esses

benefícios para os públicos-alvo." (p. 153)

3.1.4) PaísesjLocais como Empresas

Em relação à imagem, países/locais podem ser vistos como empresas à medida que

competem pelo mercado internacional e suas imagens desempenham papel

importante em seus resultados. GRABY (1993) propõe uma analogia entre as

empresas e os países/locais que pode ser resumida na figura a seguir.
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Figura 1 - PaísesfLocais como Empresas

IExecutivos .:

ITraçam.Planos Estratégicos ..

IE~ecutadospor em~dos.

Influencíam ações de agentes associados:
empresas;outra:s organizações, consu-
midores.vacíonistas, agências de. publi-
cidade e relações públicas.

Produtos da empresa: bens e serviços
produzidos pela firma.

IGovernantes.

IElaboram projetos e políticas nacionais.

!
Executados por agências governamentais e
líderes políticos.

Influenciam ações de agentes associados:
empresas, outros países, cidadãos, orga-
nismos internacionais.

!
Produtos do país/local: aquilo que trans-
fere ao exterior (exportação de bens e
serviços, investimentos, cultura); as ações
de seus governantes (políticas de atração
ou restrição a investimentos); e as condi-
ções sociais, políticas e econômicas.

Fonte: Elaboradoa partir do texto de GRABY,F. Countries as Corporate Entities in International
Markets. In: PAPADOPOULOS,N. e HESLOP,L. A. Product-Country Images : Impact and Role in
International Marketing. New York:The Haworth Press, Inc, 1993,capo11, p. 259,com inserções da
autora.

,
Embora a analogia entre as imagens dos países/locais e das empresas ~steja bem

suportada, existem diferenças significativas no que se refere a algumas questões, que

são comentadas por GRABY (1993). A autora inclui também em sua análise a

comparação entre as imagens de marcas e as imagens de locais e empresas. A figura

abaixo representa uma escala crescente comparativa desses ~l~E_ectos:

20



Figura 2 - Diferenças entre Imagens de Marcas, Empresas e PaísesfLocais

I Nível de Complexidade das Imagens

Marcas Empresas

I Diversidade da Audiência

Oientes de uma Marca Nações

I Dificuldade de Controle da Imagem Registrada

Marcas Empresas

Probabilidade de Maior Influência de Componentes Emocionais na Formação de
Atitudes e Comportamentos

Marcas ~~..':'~:,;~~··..~2L~
Fonte: Elaborado a partir do texto de GRABY, F. Countries as Corporate Entities in International
Markets. In: PAPAOOPOULOS, N. e HESLOP, L. A. Product-Country Images : Impact and Role in
International Marketing. New York: The Haworth Press, Ine, 1993,eap. 11, p. 262.

Empresas

Em virtude da dificuldade de acesso a informações sobre empresas estrangeiras e da

maior rigidez das imagens dos países, a autora destaca que a imagem do país pode

ser mais relevante, na mente do consumidor, que a imagem do fabricante dos

produtos.

3.2) O EFEITO PAÍs DE ORIGEM (EPO)

A imagem do país/ região relaciona-se à venda de produtos fabricados nesses locais

através do chamado "Efeito País de Origem" (EPO), que é a influência do atributo

extrínseco país/local de origem no comportamento do consumidor. O País de

Origem (PO), geralmente identificado nos produtos pela expressão "made in" ou por

selos de procedência, é hoje objeto de interesse por parte das empresas e dos

profissionais de marketing, podendo funcionar, por vezes, como uma verdadeira

marca, capaz de avalizar a qualidade de um produto e conferir-lhe singularidade.

Pode-se citar, entre outros, o caso dos eletrônicos japoneses, dos carros alemães, dos

vinhos e cosméticos franceses e dos artigos italianos de vestuário.
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Segundo a proposta de SAMIEE (1994):

"País de Origem (PO) denota o país com o qual a empresa é associada.

Tipicamente,esse é o país sede da companhia.O 'PO' é inerente a certasmarcas.

IBM e Sony, por exemplo, implicam origens americana e japonesa,

respectivamente."(p. 581)

o EPO tem sido objeto de diversas pesquisas que tentam explicar sua influência na

formação de crenças do consumidor em relação aos produtos, bem como seus efeitos

nos processos de escolha. De acordo com BILKEY (1993), o tema representa um

campo muito importante com muitas possibilidades de estudos e aplicações.

Segundo ele:

"A noção de 'made in' é uma questão de tremenda importância na estratégia de

marketing internacional, na elaboração de políticas públicas e pesquisa. É

relevante em todos os níveis (o produto, afirma, o setor, o país e

internacionalmente),para produtos assim como para commodities (considere o

sucesso do café colombiano, apenas como um dos exemplos), serviços e

quaisquer outras ofertas." (p. xix)

Em 1993, PAPADOPOULOS e HESLOP, organizaram o primeiro livro tratando

exclusivamente do tema EPO: Product Country Images: Impact and Role in

International Marketing. Esse trabalho contempla uma visão histórica sobre o

assunto, implicações gerenciais do "made in", pesquisas de diversos autores, bem

como trabalhos de revisão bibliográfica e meta-análise dos estudos experimentais.

No prefácio dessa publicação, os referidos autores citam o exemplo de nomes de

marcas famosas, como, por exemplo, "McDonalds", que são considerados ativos

valiosos para as empresas. Analogamente, indagam quanto valeria a marca

"Alemanha" e por que ela valeria mais que a marca "Burkina Fasso", "índia" ou até

mesmo "França". Eles levantam questões importantes a serem respondidas pelos

pesquisadores como: qual a relevância dessas "marcas nacionais" em termos de

competitividade internacional?

Os autores comentam também que alguns consumidores de produtos finais e
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compradores industriais conhecem as imagens dos países e dos produtos fabricados

por eles, pois parecem valorizar mais alguns bens específicos, como, por exemplo,

azulejos de cerâmica italianos, câmeras japonesas, os 11divertidos" australianos

("Efeito Crocodilo Dundee"), equipamentos de tomografia israelenses. Por outro

lado, determinados segmentos de clientes podem se sentir temerosos em comprar

produtos com maior nível de complexidade oriundos de países da ex-União

Soviética.

Um aspecto importante a ser levado em consideração nas avaliações dos locais de

origem por parte dos consumidores é o componente "irracional" da formação da

imagem na mente dos compradores, que envolve sentimentos de afeto e repulsa dos

consumidores em relação a determinadas procedências."

3.2.1) A História do liMa de in"

Como relata PAPADOPOULOS (1993), a associação de produtos, fenômenos e

pessoas a locais vem da antiguidade, a exemplo do que sugerem as expressões "José

de Arimatéia", "Mitologia grega" e "seda chinesa" 7. Dessa forma, o local de origem

tem funcionado, há muito tempo, como um facilitador das ações de "identificar,

classificar, estimar características, pensar sobre e agir em relação a fenômenos e

objetos" (p. 9).

. Para PAPADOPOULOS (1993), o "made in" tem cinco períodos históricos distintos,

conforme pode ser observado a seguir:

6 Como exemplo do aspecto emocional do consumidor pode-se citar o caso curioso apresentado em
um artigo de SI'EWERT e CHAN (1993), a respeito da venda de ônibus de turismo para Hong Kong,
em que foram avaliados veículos fabricados no Japão, Alemanha, Brasil e Coréia do Sul. Nessa
pesquisa, embora o Brasil não tenha sido bem avaliado em alguns dos atributos examinados, teve
uma colocação melhor que a da Coréia do Sul. Alguns operadores de turismo justificaram alegando
que um país que teve Pelé no futebol e Senna no automobilismo não pode ser tão ruim!

7 Segundo MORELLO (1993), a obrigatoriedade do uso de rótulos/etiquetas de procedência foi uma
das penalidades impostas à Alemanha após sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Todos os seus
produtos tinham que trazer a inscrição "made in Genna:ny", de forma a criar uma "desvantagem
competitiva", pois acreditava-se que, ao serem avisados de que o produto tinha como origem o
antigo país inimigo, os consumidores tenderiam a evitá-los. No entanto, na prática, a ótima
reputação alemã na produção de artigos ligados à engenharia fez com que os consumidores
passassem a procurar os produtos com tal procedência.
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Quadro 2 - A História do "Ma de in"

Produção .em reglOes. Comércio inter-regional .
'produtos que representam vantagens competitivas para as regiões baseadas
em seus recursos' naturais. A origem dos produtos só adquire importância
nofinal: deste.' período; .qtlarid.oosconsumidores .mais ricos com-eçam' .'
procurar.produtos especiaisdedivérsas procedências. Ex.: seda da China

. canadenses." . .'., ..

.Consolidação . .estados-nação, . dós transportes e comurucacoes.
Imagens' deixam de.serregíonaíse passam a ser estereótipos globais'
países, Ex.: o .sígrufícado de "carros; da Bavarian Motor Wórks -:-:BMW''.

afazer do associado à." '. alemã".
Significativo aumento .do comércio internacional depois da Segunda Guerra.
Mundial: produtos de diversas origens passam a ser acessíveísa grande
parteda 'população. Formação de diversas.Imagens de paísesj'produtos .'
ün:ltatividéldejaponésa,éngenhosidade americànaidesign' italiano' - que
tornam conceitos conhecidos e influenciam-tas atitudes de um
riúmer~de' consumidores;' Produtos do leste europeu sãoevitados~
diferenças .ídeolôgícas, assim como os de países.menosd.esenvolvidos,por
serem percebidos corno de má qualidade. Produtos de países desenvolvidos
são.mais
Crise do petróleo e recessão global têm como conseqüência: . .
~ Tentativa de proteção dos produtos domésticos, através. do aumento do
rigor da legislação sobre as regras .de origem. . • . . ". . . . . -.
~Esforçode governos.e fabricantes na promoção de produtos nacionais -'
úSuppori. Briiisn Industry", "Think Canadian", Ú Crafted With'pride in the U5A'~: .
~. Empresas tomam-se mais críteriosas iem vrelação .aos indicadores de
origem. Ênfase nas regiões oU países com reputação conquistada devido às.
suas características únicas (vinhos da Califórnia, suco de laranja da Flôrída,
perfume francês) e tentativa de supressão de indicadores de origem .
podem trazer efeitosnegativos para as vendas do produto (Ex.: redução do
uso de nomes em japonês, substituídos por outros em inglês, para novos
modelos de carros . . .

. 'da rrecessão global. Reaquecímento ,do· comêrció vintemacíonal e
formaçãovde blocos econômicos. Maior importância aos indicadores de
orígem.Principais características do período: . . .
> Governos mostram-se mais preocupados em promovera imagem de seus
países no exterior. . .. . .' . . .
);> . Origense suas. imagens são alvos de exames minuciosos por parte dos
blocos COmerCIaIS. Preocupações· na esfera .legal quanto. à
impossibilidade/ possibilidade dos produtos de determinadas origens.
obterem vantagens tarifárias em alguns mercados. .
~'Gioba~ção dos negócios motiva' a' discussão sobre a relevância dos
identificadores de· origem. As opiniões se dividem entre aqueles que os:
consideram sem sentido, devido à profusão de produtos chamados
"híbridos",' e aqueles que argumentam que a globalízação reforçará a

dos' acentuará o do "local de
Fonte: Elaborado pela autora com base no texto de PAPADOPOULOS,N., What Product and
Country Images Are and Are Not. In: PAPADOPOULOS,N. e HESLOP,L. A. Product-Country
Images: Impact and Rolein Intemational Marketing.New York:TheHaworth Press, Inc, 1993,capo1,
p.9-10.
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3.2.2)Outros Sinalizadores de Procedência

Existem muitas modalidades de sinalizadores de procedência, além das consagradas

etiquetas e rótulos de "made in". De acordo com PAPADOPOULOS (1993), a

quantidade e a forma assumidas pelas "pistas" a respeito da origem do produto

depende, além das exigências previstas na legislação, do interesse do fabricante em

divulgar essa informação. O autor cita algumas formas pelas quais o consumidor

pode ter informações sobre a origem do produto:
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Quadro 3 - Outras Formas de Comunicação da Procedência dos Produtos

8) Ligada a regiões, que podem ser usadas
como fatores-chave na descrição de uma
cate oria de rodutos.

Uísque escocês, cristal da Boêmia, vinhos
franceses, cerveja alemã.

5) Incluída como peça central ou parte do As embalagens dos pequenos eletrodo-
design .da embalagem: bandeiras, suas cores mésticos da Moulinex têm as cores da bandeira
ou outros símbolos famosos. francesa.
6) Usada em conexão com o esforço de venda A. Domino' s Pizza, aproveitando a imagem
da empresa. favorável dos EUA nojapão, utiliza uniformes

com as cores da bandeira americana para seu
essoal de entreza.

Bandeira nacional; animais característicos
(coala da Austrália, águia americana, papagaio
brasíleíroj. marcos (Torre Eiffel, Estátua da
Liberdade, Pão de Açúcar); imagens
estereotipadas de pessoas comuns dos locais
(francês carregando a baguette); personalidades
(Pelé promovendo produtos brasileiros);
música (árias italianas, samba brasileiro);
características geográficas (praias paradisíacas
romovendo acotes turísticos).

7) Associada,· direta ou indiretamente, a
símbolos representativos e bem conhecidos
do país de origem.

9) Informada por terceiros. Educadores, ao ensinarem os "principais
produtos de cada país", a mídia, filmes, livros,
ami os.

Fonte:Elaboradocombase em PAPADOPOULOS,N. What Product and Country ImagesAre and Are
Not. In: PAPADOPOULOS,N. e HESLOP,L. A. Product-Country Images: Impact and Role in
IntemationaIMarketing.New York:TheHaworth Press, Inc,1993,capoI, p. 14-16,comcitaçãode seus
exemplosacrescidosde outrosconsideradospertinentespela autora.
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Em resumo, PAPADOPOULOS (1993) argumenta que o consumidor é

constantemente colocado em contato com informações relativas à origem dos

produtos, através de divulgação direta ou indireta, fazendo com que a imagem dos

países, e dos produtos a eles relacionados, sejam parte do dia-a-dia das pessoas.

3.2.3)A Imagem do País de Origem do Produto e a Pesquisa de Marketing

o trabalho de PAPADOPOULOS (1993) cita alguns marcos no estudo do Efeito País

de Origem que serão apresentados e comentados a seguir.

o primeiro estudo sobre a imagem do país de origem dos produtos é atribuído a

Robert Schooler. Nesse artigo, publicado em 1965 no [oumal of Marketing Research, o

autor analisou como estudantes guatemaltecos avaliavam produtos de outros países

da América Central. O estudo indicou que temores regionais, ciúmes e animosidades

poderiam representar uma ameaça para o desenvolvimento de relações comerciais

dentro do Mercado Comum Centro-Americano e que a atitude em relação ao povo

de um país influenciava a avaliação de produtos com essa procedência.

Na década de 70, Akira Nagashima introduziu o uso das escalas de diferencial

semântico nos estudos sobre a imagem do local de origem dos produtos. Essa prática

foi seguida por diversos outros autores que o sucederam e representou uma

inovação nas pesquisas sobre o tema.

No início dos anos 80, quando já havia um número considerável de estudos sobre o

assunto, Warren Bilkey e Erik Nes realizaram uma revisão das pesquisas existentes

que se tornaria um clássico entre os estudiosos do tema local de origem. Essa revisão

constituiu um divisor de águas dentro da pesquisa sobre Efeito País de Origem, à

medida que mostrou diversas deficiências dos trabalhos e contribuiu para que as

pesquisas da área obtivessem ganhos qualitativos.

Depois das críticas metodológicas feitas por BILKEY e NES (1982), estudos

posteriores preocuparam-se em sanar algumas deficiências verificadas nos trabalhos

analisados pelos autores. Um dos principais problemas apontados referia-se à
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utilização da metodologia de "informação üníca'", que utiliza apenas o atributo país

de origem no delineamento da pesquisa, em detrimento da metodologia de

"informações mültiplas'", que utiliza outras características dos produtos além do

país de origem, na tentativa de simular de forma mais realista a situação vivida pelo

consumidor.

Como comenta PAPADOPOULOS (1993), autores como [onhy [ohansson

colaboraram para que a pesquisa sobre o tema sofresse uma mudança qualitativa. Se

antes predominavam os -estudos descritivos, surgiram estudos de maior

profundidade com a utilização de análises multivariadas das atitudes e crenças que

permeiam o uso das informações de origem por parte dos consumidores. Deve-se

justamente a JOHANSSON (1989) uma das poucas tentativas de estruturação de um

modelo teórico para o tema Efeito País de Origem. Esse autor parte da premissa de

que o consumidor, ao lidar com processos de decisão de compra, tende a procurar

variáveis que encerrem um conjunto de atributos, simplificando, assim, seu trabalho

cognitivo.

Para ele, o país de origem pode ser utilizado pelo consumidor como uma variável

desse tipo, provendo-o de um "sumário" de atributos do produto e funcionando

como uma espécie de "atalho" mental que elimina a necessidade de um número

maior de processamentos de informações.

o foco do modelo de JOHANSSON (1989) é a propensão do consumidor a usar o

"made in" do produto, como pode ser visto na figura a seguir:

8 "Single-cue", no original.
9 "Multiple-cue", no original.
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Figura 3 - Determinantes e Efeitos da Propensão a Usar o liMa de in"

Cognição: Cognição: Afeto: Intenções
Crenças Simplificação Gosto Comportamentais

Inferência Proxy Estereótipo Normas Sociaisdo País

Como Variável Como Atributo
Sumário Perceptível

Propensão a usar o
"made in"

t
Valor de Previsão Grau de Confiança

Variabilidade Variabilidade Familiaridade Produtos
entre Países do País com o país e Híbridos

com o produto

Fonte: JOHANSSON, [ohny K. Determinants and Effects of the Use of "Made In" LabeIs. lniemational
Marketing R.eview, vol, 6, n. 1,1989, p. 55.

__ -:.-- F
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Para o autor, quando a propensão a usar o "made in" é grande, o indivíduo pode

utilizar essa variável de duas formas distintas:

» Como Variável Sumário - o país de origem pode ser usado para que se façam

suposições sobre os atributos do produto (inferência cognitiva) ou para simplificar

o processamento da informação, fazendo o papel de variável pro:xy, ou, em outras

palavras, sumariando o conhecimento anterior que eventualmente o consumidor

já tenha.

» Como Atributo Perceptível - quando o processo de compra do consumidor passa

por questões que envolvem afeto ou intenções comportamentais. Assim, no caso

do afeto, o processo de escolha compreende seu envolvimento com o país de

origem (gosta/não gosta) e o estereótipo que tem desse país. O exemplo dado pelo

autor a esse respeito é a rejeição sofrida pelos carros alemães por parte dos judeus.

Quanto às intenções comportamentais, grupos sociais podem determinar a

aceitabilidade de produtos de determinados países. JOHANSSON (1989)

exemplifica lembrando o caso dos carros iugoslavos que, apesar de bem cotados

em revistas especializadas, sofreram a repulsa dos consumidores americanos.

Analisando a outra parte do modelo, a utilização do país de origem no processo

decisório do consumidor tem dois determinantes básicos: Valor de Previsão e Grau

de Confiança.

» Valor de Previsão - é determinado primeiramente pela variabilidade do país.

Assim, para um país que produz uma grande variedade de bens com diversos

níveis de qualidade percebida, o rótulo "made in" pode não ter uma grande

capacidade de predizer a qualidade de um produto. Por outro lado, quando um

país fabrica produtos com pouca variação em termos de qualidade percebida, o

rótulo de origem pode ter significativo valor de previsão para o consumidor. O

exemplo citado pelo autor é o dos relógios suíços. Esse valor também é afetado

pela chamada variabilidade entre países. Esse conceito refere-se às diferenças de

qualidade percebidas entre produtos de diferentes países. Quanto maior essa

. variabilidade, maior é o valor de previsão do rótulo de origem percebido pelo

\
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consumidor.

~ Grau de Confiança - está associado à familiaridade do consumidor com o produto

e seu país de origem. Quanto maior essa familiaridade, maior o grau de confiança

no uso do rótulo de origem no processo decisório do consumidor. O grau de

confiança no país de origem pode ser reduzido no caso dos produtos híbridos, que

parecem criar dúvidas na mente do consumidor quanto à confiabilidade desse

indicador.

Outro progresso importante dentro do estudo do Efeito País de Origem apresentado

por PAPADOPOULOS (1993) refere-se à adoção de uma "perspectiva

multidisciplinar", à medida que alguns autores, a partir da década de 70, passaram a

utilizar conceitos de outras disciplinas para melhor entender os conceitos referentes

à estereotipagem. Entre elas citam-se a psicologia social e a ciência política.

O autor comenta também a introdução da chamada "perspectiva longitudinal",

quando passou-se a tentar traçar perfis sobre a evolução das imagens dos países no

tempo, o que também contribuiu para a formação de um corpo de idéias mais

estruturado para esse novo setor da disciplina do marketing.

A pesquisa sobre EPO tem feito progressos significativos desde seus primeiros

passos com o trabalho de Schooler. Com um número crescente de pesquisadores

interessados no tema e de estudos apresentados, essa área tem se caracterizado como

sendo uma das mais fecundas dentro do marketing internacional, constituindo-se

um campo que é "rico em insighis práticos e teóricos, implicações, complexidade e

desafios", conforme registra PAPADOPOULOS (1993,p. 13).

O quadro a seguir mostra um sinóptico das pesquisas sobre o tema. Suas fontes são

os trabalhos de BILKEY e NES (1982) e BAUGHN e YAPRAK (1993)10,que

realizaram amplas revisões sobre os estudos acerca do tema Efeito País de Origem.

10 As referências bibliográficas citadas no quadro estão relacionadas no final do Capítulo VIll.
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Conforme se vê no quadro anterior, existem muitas divergências entre os resultados

apresentados nas pesquisas. No entanto, entre todos esses estudos listados, que

representam os principais esforços investigativos ao longo de mais de três décadas

de pesquisas sobre o Efeito País de Origem, emergem algumas conclusões ou

indicações sobre o relacionamento entre o consumidor e o 11made in" .

As diversas variáveis envolvidas nos estudos do Efeito País de Origem atuam

conjuntamente para influenciar a avaliação do consumidor, o que concorre para

aumentar a complexidade desse constructo. No entanto, para uma maior facilidade

de compreensão, as variáveis relacionadas ao tema serão apresentadas

individualmente.

3.2.4) A Interação do Efeito País de Origem e as Outras Variâveis Envolvidas no

Processo Decisório do Consumidor

a) A Validade do Constructo País de Origem e o /IAwareness" do Consumidor

A hipótese de que o 11made in" afeta as avaliações do consumidor parece largamente

suportada pelo grande número de pesquisas que se seguiram ao artigo seminal de

SCHOOLER (1964).

No entanto, a aceitação da influência desse atributo nas decisões do consumidor não

é unânime. Ilustrando esse fato está a discussão oriunda das declarações do

executivo da empresa McKinsey no Japão, Kenichi OHMAE (1989), em artigo

publicado pela Haroard Business Review, no qual afirma:

"Na caixa registradora, você não se importa com país de origem ou país de

residência [...] Você não se preocupa sobre onde o produto foi feito [...] Tudo

com o que você se preocupa é com a qualidade do produto, preço, design, valor e

apelo a você enquanto consumidor." (OHMAE, 1989, p. 144)

JOHANSSON, em artigo de 1993, tenta colocar por terra o ceticismo de alguns

profissionais representados, por exemplo, por Ohmae, em relação ao EPO, buscando

demonstrar a importância do tema e comprovar que, de fato, o consumidor toma

suas decisões de compra baseado nos atributos citados pelo executivo japonês sem,
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contudo, negligenciar o País de Origem (PO).

o cerne da argumentação do autor é que o PO pode atuar como uma referência para

o consumidor quanto às características procuradas no produto. Referindo-se ao

raciocínio de Ohmae, JOHANSSON (1993) afirma que se o cliente procura atributos

como 11 'alta qualidade, preço justo, design atraente, valor e apelo especial' " (p. 78),

ele poderia identificá-los através do PO. Como exemplo, cita:

" 'Alta qualidade' é freqüentemente associada a países como Alemanha e Japão,

'preço justo' a produtos americanos, 'design atraente' a produtos italianos, 'valor'

do produto ao Japão e à Coréia do Sul e 'apelo especial' a países como França e

Suíça." (p. 78)

Para ele, o PO seria uma ferramenta utilizada pelo consumidor para criar, reforçar e

influenciar percepções sobre o produto. Dado o fato de que muitos produtos não

podem ser testados antes da compra JOHANSSON (1993) argumenta:

"Quando compramos uma câmera, um carro, um aparelho de som, ou até

mesmo um produto simples comocafé,nós freqüentemente queremos o suporte

de uma marca bem estabelecida - e um país de origem razoável. Saber que sua

caminhonete da GM foi montada no Méxicoou que seu café Folgers não é da

Colômbia sacudirá alguns consumidores." (p. 78)

Outros autores sugerem que o efeito da origem sobre as percepções de qualidade dos

_produtos não ocorre em todos os segmentos do mercado, existindo um grupo de

consumidores para os quais esse atributo não é relevante. SAMMIE (1994), por

exemplo, alerta que há uma grande limitação na literatura sobre EPO relacionada à

tendência dos pesquisadores a assumirem que o consumidor tem consciência da

origem dos produtos no ato da compra e que esse é um atributo determinante em

sua escolha. Acrescenta que alguns estudos mostraram a existência de um segmento

substancial de consumidores que não se preocupam em saber informações sobre o

PO. Em suas palavras:

"Se o conhecimento sobre o PO não existe ou o individuo não é sensível às

informações sobre o PO, então a escolha será independente dos fatores
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relacionadosao PO e o processo de compra pode ser visto como convencional."

(p.586)

b) Processos Cognitivos e a Atuação do EPO

Alguns estudos tentaram explicar as estruturas cognitivas do constructo EPO.

SHIMP e seus colegas (1993), com base em KANWAR, OLSON e SIMS (1981),

esclarecem que a noção de estrutura cognitiva do EPO é explicitada pela

representação, na mente do consumidor, das informações sobre produtos fabricados

em diferentes países.

Um ponto central para o entendimento dos processos cognitivos do consumidor é a

articulação entre os atributos intrínsecos (design, desempenho, sabor) e extrínsecos

(marca, preço, país de origem, garantia) dos produtos. A esse respeito, com base nas

observações de outros autores, SAMIEE (1994) comenta que o uso de atributos

extrínsecos por parte do consumidor é mais freqüente quando os atributos

intrínsecos não estão disponíveis.

Foi HAN (1989) quem trouxe luz ao tema mostrando o papel dicotômico do PO,

propondo que essa variável pode desempenhar as funções de Constructo Sumário e

Substituto de Outras Informações. De acordo com sua proposta, o PO pode servir

como um substituto para outros atributos para indivíduos não familiarizados com o

produto. Para indivíduos familiarizados, como, por exemplo, os experts, o PO pode

servir como um sumário, um "armazenador" abstrato de informações sobre as

características do produto.

c) EPO e as Dimensões do Comportamento do Consumidor

Outra discussão inerente ao tema refere-se à identificação das dimensões do

comportamento do consumidor influenciadas pelo atributo País de Origem do

produto. As pesquisas mostraram que o EPO influencia a percepção dos

consumidores, embora pouca atenção tenha sido dada à importância desse indicador

no comportamento de compra (CATTIN, JOLIBERT e LOHNES, 1982). A meta-

análise de PETERSON E JOLIBERT(1995) revelou que o tamanho do Efeito País de
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Origem foi substancialmente maior na percepção de qualidade e confiabilidade dos

produt?s que na intenção de compra dos consumidores.

As descobertas sugerem que o "made in" influencia mais a formação de crenças que

as atitudes dos consumidores (ERICKSON, JOHANSSON e CHAO, 1984).

d) EPO e os Produtos Híbridos

Um aspecto interessante dentro do assunto "made in" é o relacionamento do

consumidor com os produtos híbridos, aqueles que possuem componentes de

diversas procedências e são montados em um ou mais países. A esse respeito,

JOHANSSON (1989) comenta que a prática de diversas empresas de transferir a

fabricação de determinados produtos para países onde conseguem minimizar custos

tem o ônus de diminuir a "Valor de Confiança" do País de Origem da marca, bem

como de reduzir a importância desse atributo nos processos decisórios do

consumidor.

O fenômeno dos produtos híbridos deve servir como base para a reflexão dos

tomadores de decisão sobre localização industrial e compra de componentes, bem

como de profissionais de marketing, uma vez que influencia a imagem que os

consumidores detêm do produto.

e) EPO e as Variáveis Sociais, Políticas e Culturais

Conforme mostra SAMIEE (1994), referindo-se ao trabalho de SHIMP et. alo(1993):

"[.:.] a imagem de um país pode ser função de muitas influências. Mesmo que

algumas medidas (ex.: PIB per capita, nível e tipo de exportações e importações,

presença de uma moeda conversível) estejam relacionadas ao nível de

desenvolvimento econômico, muitas não estão. Hostilidade política e militar,

atitudes nacionalistas, costumes locais, música, comida, trajes e atrações

turísticas não se referem ao nível de desenvolvimento econômico e ainda assim

influenciarão a imagem e o patrimônio intangível de um país." (p. 595)

O estudo de CRAWFORD e LUMPKIN (1993)com consumidores americanos indica

que a atitude em relação a um produto pode também ser influenciada pela
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percepção da situação de liberdade política do país-fonte, juntamente com o nível de

desenvolvimento econômico. De uma forma geral, os consumidores parecem

dispostos a tolerar uma certa ausência de liberdade política nos países menos

desenvolvidos. Os países mais rejeitados foram aqueles do bloco comunista com

tradição de hostilidade em relação aos Estados Unidos, como a ex-União Soviética,

Vietnã, Cuba e China.

A proximidade cultural também se mostrou um elemento importante na preferência

dos consumidores de artigos de vestuário. Produtos europeus contam com vantagens

consideráveis sobre os não-europeus. No entanto, países asiáticos como Japão,

Taiwan, Coréia do Sul e Hong Kong também tiveram uma boa classificação mesmo

sem uma maior proximidade cultural com os EUA.

f) EPO e o Nível de Desenvolvimento dos Países

As pesquisas sobre o tema indicam que os produtos oriundos de países

desenvolvidos são geralmente melhor avaliados que os produtos de países em

desenvolvimento. A relação positiva entre a avaliação dos consumidores e o nível de

desenvolvimento econômico já havia sido apontada por diversos estudos

mencionados por BILKEYe NES (1982) em sua clássica revisão da literatura sobre

EPO.ll

Existiria uma espécie de hierarquia que parece relegar países em desenvolvimento às

piores classificações em termos de percepção da qualidade dos produtos fabricados.

PAPADOPOULOS e HESLOP (1993)relatam que há uma forte resistência em relação

11 PAPADOPOULOSe HESLOP (1993)mostram a grande concentração de pesquisas relativas à
percepção dos consumidores acerca dos produtos dos EUA e Japão, em virtude dos papéis
desempenhados por esses países no mercado mundial. O caso da imagem dos produtos japoneses
mereceser destacado. Os autores constatam que, se até a década de 60 existia uma clara preferência
por produtos americanos, nos anos 70 essa tendência inverteu-se, com os produtos japoneses
assumindo uma melhor posição na avaliação dos consumidores. Em sua pesquisa, mostraram que os
produtos japoneses estão em primeiro lugar na avaliação dos consumidores dos 8 países da amostra.
É interessante notar que essa imagem de qualidade está presente em países com posturas
ideológicas, culturas e idiomas absolutamente diversos, o que prova a habilidade japonesa de
estabelecer uma ótima imagem para seus produtos. Para os autores, países em desenvolvimento
devem tirar liçõesda experiênciajaponesa. "Há pelo menos três lições a serem aprendidas: as coisas
mudam com o tempo; preços de penetração e outros incentivos podem ajudar a superar a resistência
inicial;e um plano global para desenvolvimento de mercado é imperativo" (p. 49).
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aos produtos fabricados por nações em desenvolvimento. Esses produtos são

considerados de baixa qualidade, tecnologia, durabilidade e confiabilidade.

Também são percebidos como tendo valor inferior aos produzidos nos países mais

desenvolvidos. Em suma, as pessoas parecem deter uma imagem ruim dos produtos

cuja origem sejam países com nível de desenvolvimento menor que o de seu próprio

país.

No amplo estudo realizado por PAPADOPOULOS e HESLOP (1993), envolvendo

2200 consumidores de 8 países'ê, foram obtidas indicações de que as nações não

precisam ser potências para conseguirem uma boa imagem no mercado

internacional, podendo atuar em nichos específicos, desde que consigam um esforço

coordenado por parte do governo e dos produtores nacionais. Interpretando as

palavras dos autores, o esforço contínuo e coordenado de divulgação da qualidade

dos produtos de uma região ou país pode construir uma vantagem competitiva,

como, por exemplo, no caso do café da Colômbia.

Um exemplo de como um país pode buscar uma atuação efetiva nos mercados

internacionais atuando em nichos específicos é apontado por HAMPTON (1977) que,

entre outros produtos, investigou a percepção de consumidores americanos em

relação ao café solúvel produzido no Brasil. Ao comentar esse estudo, BILKEYe NES

(1982)afirmam que:

"0 caso brasileiro pode indicar um exemplo no qual quando o país é um

exportador renomado de uma matéria-prima específica sua reputação é

estendida ao produto processado da mesma matéria-prima. Se essa hipótese

estiver correta, certos países em desenvolvimento podem ter uma vantagem

especial na exportação de produtos manufaturados baseados em suas presentes

reputações como exportadores de matérias-primas. Esse pode ser o caso do café

solúvel do Brasil, Colômbia e Tanzânia; cacau da Nigéria; produtos de açúcar de

Cuba; e produtos de borracha da Malásia." (p. 92)

12 Canadá, EUA, ReinoUnido, França, Alemanha, Holanda, Hungria e Grécia.
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g) EPO e as Características Pessoais do Consumidor

Nos 35 anos de pesquisas sobre EPO, muitos pesquisadores têm se dedicado a

estudar a relação entre o "made in" e as variáveis pessoais do consumidor,

ressaltando as diferenças de avaliação conforme a idade, nível sócio-econômico, sexo

e educação, entre outras características.

PAPADOPOULOS e HESLOP (1993) sugerem que as atitudes em relação às diversas

procedências dependem das diferenças entre os consumidores. Essas diferenças

seriam influenciadas, entre outras variáveis, pelo Background do Consumidor (sexo,

idade e renda) e pela sua Socialização (contatos com estrangeiros e experiências de

viagens) ..

Outro trabalho a esse respeito é o de DAMANPOUR (1993).Ao avaliar as percepções

de consumidores americanos sobre diversas origens de produtos, reforçou a idéia de

que as características pessoais (educação, renda e sexo) tendem a influenciar suas

avaliações.

Em resumo, embora os estudos não sejam unânimes a respeito das correlações entre

variáveis demográficas e EPO, existem indícios consideráveis da influência das

características pessoais do consumidor sobre esse constructo.

h) EPO e a Preferência por Produtos Domésticos / Nacionalismo do Consumidor

De acordo com HAN (1988), o nacionalismo do consumidor reflete sua disposição a

empreender esforços para comprar marcas domésticas. Essa disposição pode estar

relacionada à sua suscetibilidade a propagandas com apelos patrióticos.

ÕZSOMER e CAVUSGIL (1991), em sua análise sobre os trabalhos relacionados ao

"made in", relatam que alguns estudos mostram a existência de uma tendência

nacionalista nos processos de decisão de compra do consumidor, enquanto estudos

mais recentes não encontraram tal tendência.

Para PAPADOPOULOS e HESLOP (1993), a conclusão de muitas pesquisas de que

os consumidores preferem produtos nacionais a estrangeiros é reducionista e muitas
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vezes equivocada. Citando muitos estudos para referendar essa posição, eles

comentam que a preferência por produtos nacionais não é universal. Além disso,

pesquisas com consumidores de países como Canadá, Japão e Grã-Bretanha

relataram uma atitude mais positiva em relação aos produtos de outros países que

aos seus próprios.

Segundo as conclusões do estudo dos autores, os fatores que parecem afetar as

percepções dos consumidores sobre os produtos fabricados em seus próprios países

são:

~ Grau de nacionalismo presente na população - quanto mais forte o sentimento

nacionalista, maior a resistência a produtos estrangeiros;

~ Nível de industrialização do país consumidores de países menos

industrializados podem avaliar seus produtos de forma menos satisfatória, em

virtude do pouco avanço tecnológico;

~ Desenvolvimento do mercado - preferência por produtos domésticos tende a ser

menor quando o mercado do país disponibiliza grande oferta de produtos

estrangeiros; e

~ Vulnerabilidade da economia - produtos estrangeiros tendem a ter menor

aceitação se forem considerados como uma ameaça à economia local.

No entanto, o comportamento de compra do consumidor não pode ser previsto de

forma precisa. Para os autores, a certeza que surge do estudo é que fabricantes locais

não podem julgar possuírem vantagens sobre seus concorrentes estrangeiros, tendo

em vista que o consumo está se tomando, cada vez mais, um fenômeno global.

i) EPO e a Familiaridade do Consumidor com o País de Origem do Produto

ÕZSOMER e CAVUSGIL(1991)comentam que diversos estudos sugerem que o PO é

usado por consumidores como uma Upista", um indicador substituto de qualidade,

quando pouca informação está disponível sobre o produto. Por outro lado, outros

trabalhos encontraram uma relação diferente entre as duas variáveis: quanto maior a
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familiaridade do consumidor com o produto, maior a propensão a utilizar o PO nos

processos decisórios de compra.

HAN (1989), conforme o exposto na seção sobre estruturas cognitivas, fornece uma

importante contribuição para a solução da contradição entre essas posições. Para o

autor, no caso do consumidor ter pouca familiaridade com o produto, a imagem do

país de origem pode ser usada para fazer inferências sobre sua qualidade. Por outro

lado, quando a familiaridade do consumidor com o país de um produto é alta, como

no caso dos consumidores experts, o PO atua como um sumário capaz de armazenar

dados sobre o produto e diminuir a quantidade de processamento de informações.

j) EPO e o Tipo de Produto

LIEFELD (1993), em sua meta-análise da literatura sobre o "made in", chegou à

conclusão que a magnitude do Efeito País de Origem parece estar relacionada à

natureza dos produtos. Para produtos com maior complexidade tecnológica,

orientados pela moda e com preços maiores, o EPO tende a ser maior que para

produtos com baixa tecnologia, mais baratos e não-orientados pela moda.P

Para SAMIEE (1994):

/I A ênfase no país de origem/país de fabricação por tipo de produto é

compreensível. Algumas nações são famosas por sua expertise na produção de

certos tipos de mercadorias, tais como vinhos e perfumes franceses e portanto

tende a existir uma preferência por produtos de uma nação e não de outras." (p.

590)

k) EPO e o Envolvimento na Compra -.-.•..... ----'

Ao analisar a relação entre o envolvimento na compra e o Efeito País de Origem,

SAMIEE (1994) lembra que trabalhos sobre o tema apresentam conclusões

divergentes. Enquanto JOHANSSON (1985) sugeriu que, para situações de compra

com baixo envolvimento, o PO é mais importante, HUGSTAD e DURR (1986)

13 Liefeld cita uma exceçãoa essa regra ao comentar o trabalho de OBERMILLERe SPANGENBERG
(1988). Esses autores apontaram que o EPO existe para grãos de café mas não para produtos
tecnicamente mais complexoscomo fogõesportáteis.
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chegarazn à 1-cone usao oposta ao testare b .. m a usca por informação sobre PO para
consunudores de carros e camisas.

Por essa razão, SAMIEE (1994) afir -ma que e razoável supor que a utilização do "made
." .In vana com o nível de envolvimento nas decisões de compra, entretanto julga que

são necessárias mais pesquisas para estabelecer a direção do relacionamento.

I) EPO e o Preço

Conforme os comentários apresentados na seção que trata da justificativa desta

díssertação, uma vez que a imagem do país de origem influencia a avaliação dos

produtos, interfere significativamente na determinação do montante que o

consumidor está disposto a pagar pelo bem. Assim, produtos cuja procedência seja

bem aceita ou mesmo preferida em relação a outras, como, por exemplo, artigos de

couro italianos e vinhos franceses, obteriam preços premium. Por outro lado, para

procedências "rejeitadas" ou com imagens ruins, estratégias de descontos teriam que

ser desenvolvidas para que o consumidor se dispusesse a comprar os bens oriundos

desses países/locais.

Como comentam NEBENZAHL e JAFFE (1993), "o preço [...] é em parte função da

imagem do país porque a imagem afeta a percepção dos consumidores sobre a

qualidade dos produtos e seu desejo de possuí-los" (p. 159). Em seu estudo a

respeito. da percepção dos consumidores israelenses sobre produtos eletrônicos

oriundos do Japão, Alemanha e Coréia do Sul, esses autores tentaram mostrar como

a imagem do PO interfere no preço que o consumidor está disposto a pagar por

determinado produto. Constataram que descontos significativos teriam que ser

oferecidos para que consumidores israelenses que participaram do estudo aceitassem

produtos da Coréia do Sul.

m) EPO e o Risco

A literatura mostra que o uso do PO nas avaliações dos consumidores tende a

aumentar com o risco percebido no produto. Conforme demonstram BILKEYe NES

(1993), citando trabalhos sobre o processamento das informações relativas ao país de
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origem, existe uma maior importância das informações de origem para produtos de

maior risco, em virtude de uma maior busca por informações sobre o produto por

parte do consumidor e o uso de um maior número de atributos no processo de

avaliação.

n) EPO e a Marca

Os resultados encontrados por HESLOP, LIEFELD e WALL (1987), citados por

BAUGHN e YAPRAK (1993), mostram um aumento do Efeito País de Origem

quando apresentado sem a presença de outras variáveis como marca e preço.

Para SAMIEE (1994), a marca pode ser utilizada pelos consumidores como uma

forma de inferir o país de origem do produto. Nesse sentido, "a reputação de alguns

países parece aumentar a credibilidade de grupos de produtos pelos quais o país é

conhecido" (p. 592). Como exemplo, o autor cita que França e Itália têm imagens

positivas como fabricantes de produtos ligados à moda e à alimentação. A marca

LesSeur de vegetais congelados e o molho de espaguete Prego exemplificam essa

tentativa de promover o produto com base numa marca que remeta ao país famoso

na fabricação daquele produto.

o) EPO e a Influência da Imagem dos Varejistas e das Garantias

BAUGHN e YAPRAK (1993), em sua sistematização dos trabalhos sobre EPO

posteriores a BILKEYe NES (1982),citam o estudo de SCHOOLER, WILDT e JONES

(1987), que realizaram pesquisas sobre alguns atributos extrínsecos que pudessem

atuar como inibidores de tendências contrárias a produtos estrangeiros, como, por

exemplo, preço, garantias e endossos. Concluíram que as garantias poderiam ser um

instrumento importante para influenciar as escolhas do consumidor.

A respeito desse tema, THORELLI, LIM e YE (1988) estudaram a importância da

imagem do varejista e a concessão de garantias na aceitação de produtos

estrangeiros. Concluíram que seria possível aumentar a aceitação de um produto,

cujo PO tivesse uma imagem desfavorável, mediante a concessão de garantias e

distribuição através de lojas bem conceituadas.
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p) EPO e o Mercado Business to Business

Enquanto diversas pesquisas se preocuparam com o estudo do EPO sob o ponto de

vista do consumidor final, poucos trabalhos analisaram o fenômeno relacionando-o

ao mercado business to business (CATTIN, JOLIBERT e LOHNES, 1982, YU e CHEN,

1993).

o levantamento realizado por BILKEYe NES (1982) apontava algumas evidências da

existência de uma hierarquia de países percebida pelos compradores industriais, no

que se refere à qualidade dos produtos, sendo essa hierarquia determinada pelo

nível de desenvolvimento econômico do país de origem.

CATTIN, JOLIBERT e LOHNES (1982)realizaram um estudo no qual examinaram os

estereótipos possuídos por compradores industriais americanos e franceses em

relação a produtos manufaturados na Inglaterra, França, Alemanha Ocidental e

Japão. De acordo com os dados levantados, a percepção do "made in Alemanha" foi a

melhor avaliada entre as origens estudadas. As procedências com avaliações menos

satisfatórias foram França e Inglaterra.

Eles sugerem duas estratégias possíveis para empresas situadas em países com

imagens desfavoráveis: campanha de melhoria da imagem, que não poderia ser

executada somente por uma empresa, necessitando de associações de empresas com

apoio governamental; ou associação com organizações do país onde os produtos

viessem a ser vendidos, através da distribuição por empresas locais conhecidas,

formação de joint ventures ou estabelecimento de subsidiárias locais.

A figura a seguir representa uma esquematização dos mecanismos de funcionamento

do Efeito País de Origem, de acordo com o observado nesta seção.

--~
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Esquema 1 - O Mecanismo do Efeito País de Origem

VAREJISTAEMPRESA
- Marcas

- Produto Híbrido
- Propaganda

País de Origem

- Desenvolvimento
Econômico
- Variáveis Sociais,
Políticas e Culturais
-Knoto-houi

- Preço
-Marca
-Tipo
- Risco

- Desenvolvimento
Econômico
- Variáveis Sociais,
Políticas e Culturais

.X EPO ,/
........~ ....._-_.~

- Percepções sobre
Qualidade
- Formação de Crenças
- Intenção de Compra

CONSUMIDOR

Fonte: Elaborado pela autora.

- Garantias
- Prestígio

-Sexo
-Idade
-Renda
- Educação
- Nacionalismo
- Familiaridade
-Awareness
quanto ao PO
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3.3) AS NOÇÕES DE VANTAGENS COMPETITIVAS, COMPETÊNCIAS

DISTINTIVAS E CLUSTERS

Os parâmetros para a análise do caso prático desta dissertação, no que diz respeito às

noções de vantagens competitivas, serão retirados principalmente dos trabalhos de

FAHEY (1986), que mostra uma interessante articulação entre os conceitos de

Competências Distintivas e Vantagens Competitivas, e de PORTER (1998), que

apresenta a idéia de "Cluster", As principais idéias desses e de outros trabalhos serão

examinadas a seguir, buscando estruturar um arcabouço conceitual consistente capaz

de subsidiar a análise das possíveis vantagens competitivas baseadas na origem para

o setor de cafés especiais de São Paulo.

3.3.1) A Análise das Vantagens Competitivas e das Competências Distintivas de

Fahey

FAHEY (1996) comenta que o sucesso de longo prazo das empresas reside na

habilidade de escolher competir em áreas onde seus recursos proporcionem uma

vantagem natural em relação a seus concorrentes. A partir daí, elas podem definir
r)

quais habilidades desenvolver para conquistar a posição desejada no mercado. Esse

processo de refletir sobre quais recursos podem proporcionar o maior retomo pelo

menor custo tem possibilitado que muitas empresas atuem em determinados nichos

de mercado e busquem novas possibilidades para seus produtos.

O autor fornece duas definições muito importantes para a análise de uma firma ou

setor. A primeira é a de Vantagem Competitiva:

"De uma perspectiva mercadológica, 'por vantagem competitiva' nós queremos

dizer qualquer coisa que distingua favoravelmente uma firma ou seus produtos

dos de seus concorrentesaos olhos de seus clientesou usuários finais." (FAHEY,

1986, p. 103)

É importante enfatizar a perspectiva "de fora da firma" mostrada pelo autor nessa

definição. Entre as bases possíveis para as vantagens competitivas ele aponta:

tamanho da linha de produtos, preço, qualidade, confiabilidade, disponibilidade,

performance, estilo e imagem.
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Sob o ponto de vista do autor, as reflexões sobre as vantagens competitivas

potenciais devem, necessariamente, passar por duas questões básicas:

~ O que é o produto? - diz respeito à determinação da relevância dos atributos dos

produtos fabricados pela empresa do ponto de vista do consumidor, explorando

tanto os tangíveis (tamanho, cor, formato, textura) quanto os intangíveis (imagem,

estilo).

~ Qual é o mercado para o produto? - inclui o levantamento dos consumidores do

produto, seus perfis sócio-demográficos, distribuição geográfica e o entendimento

sobre o que esse consumidor valoriza e por quais motivos.

Para FAHEY (1996), a obtenção de vantagens competitivas passa pela consciência de

que se pretende suplantar concorrentes. Em virtude desse fato o autor alerta para um

segundo conceito vital para as empresas: a Competência Distintiva, que, em suas

palavras, é "o que a empresa faz melhor que seus concorrentes" (p. 105).

A partir daí, cabe perguntar se as vantagens competitivas da empresa são baseadas

nas competências distintivas pois, conforme afirma FAHEY (1986):

"Um erro estratégico cardinal é assumir que as competências distintivas da firma

(o que a empresa faz melhor que seus competidores) são também as vantagens

competitivas da firma (o que distingue favoravelmente a empresa ou seus

produtos aos olhos dos consumidores). Embora algumas competências

distintivas possam ser facilmente traduzidas em vantagens competitivas, outras

não serão." (p. 105)

Ao longo de seu trabalho, o autor apresenta uma relação de perguntas que a

empresa precisa responder para que esteja apta a obter e consolidar vantagens

competitivas. Esses itens estão resumidos no quadro a seguir:
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Quadro 5 - A Viabilidade eManutenção das Vantagens Competitivas da Empresa

Qual é a dimensão (se existe) sobre a qual a firma tem uma vantagem competitiva? Por
que é uma vantagem? Quão importante ela é?
As competências distintivas A comparação com as competências dos concorrentes é
levantadas são consistentes? imprescindível para .que ela seja uma competência
Em relação aos concorrentes, distintiva.
quão fortes são as compe-
tências da firma?

Quanto custará? A empresa deve ter uma idéia clara sobre sua capacidade
de arcar com os custos de obtenção de vantagens
competitivas. Ex.: investimentos em marketing para a
criação de uma imagem de marca.

Como os concorrentes res- A empresa deve estar apta a antecipar-se às possíveis
ponderão? respostas dos concorrentes às suas ações.
Pode ser copiada? A natureza do diferencial da empresa determinará o grau

de dificuldade e a velocidade com que pode ser copiado
pelos concorrentes. Atributos intangíveis são geralmente
mais difíceis de serem copiados ..Ex.: imagem de marca.

A vantagem competitiva é Para a consolidação da vantagem é necessária a
sustentável? disponibilidade. de recursos e habilidades para que a

empresa responda às ações dos concorrentes e às
mudanças no mercado.

Até quando a vantagem Necessidade de monitoramento dos clientes a respeito da
competitiva será importante? perenidade da vantagem da empresa.

Fonte: Elaborado com base no texto de FAHEY, L. Marketing and Competitive Advantage. lrish
Marketing Reoieui, v. 1, Spring,1986.

3.3.2) Porter e a Noção de Cluster

PORTER (1998) apresenta o conceito de Cluster ligado ao âmbito de interesse desta

dissertação. Em suas palavras: "0usters são concentrações geográficas de

companhias e instituições interconectadas em um campo específico" (p. 78). Como

exemplo cita o cluster do vinho da Califórnia - que compreende desde fornecedores

de insumos até produtores de vinhos, publicações sobre o produto, centros de

pesquisa na Universidade da Califórnia, diversas empresas ligadas ao turismo e

promoção do vinho da região - e o cluster de artigos de couro da Itália, que também

engloba uma extensa gama de empresas: fabricantes de artigos de couro que

compartilham tecnologias e matérias-primas, além de utilizar as mesmas bases

mercadológicas.

Segundo o autor, o conceito de cluster engloba todas as empresas envolvidas na
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cadeia como, por exemplo, fornecedores de componentes, maquinários e serviços e

provedores de infra-estrutura. Muitos clusters incluem ainda instituições

governamentais e outras entidades (universidades, associações comerciais, empresas

certificadoras) que, de alguma forma, estejam envolvidas no fornecimento de mão-

de-obra e outros tipos de atividades de suporte.

PORTER (1998) comenta também a influência do "ambiente de negócios" na

competitividade das empresas. Fica claro que a produtividade das firmas não é

apenas uma questão de tecnologia e conhecimento. Ela se relaciona também com a

estrutura do ambiente no qual está inserida. Assim, a competitividade será afetada

pela rapidez ou morosidade do sistema judiciário, pela regulamentação que é

obrigada a seguir, pelos aspectos tributários, pela infra-estrutura de transportes,

entre outros fatores.

PORTER (1998) fala, ainda, sobre o papel a ser desempenhado pelas associações

comerciais. Se historicamente suas atividades resumiam-se à administração de lobbies

junto a governos, à elaboração de estatísticas e a funções sociais, atualmente as

"associações comerciais podem constituir um fórum para a troca de idéias e um

centro de ação coletiva para sobrepujar obstáculos à produtividade e ao

crescimento." (p. 88)

Assim, ele cita algumas tarefas que podem ser executadas pelas associações

comerciais:

~ Estabelecer serviços ligados às universidades, como testes de produtos e

programas de treinamento e pesquisa;

»Agregar informações relacionadas ao cluster;

~ Servir como fórum para problemas administrativos:

~ Discutir soluções para as questões ambientais;

~ Organizar feiras comerciais; e
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)- Administrar consórcios de compra.

A ação do governo também é comentada por PORTER (1998), para quem esse agente

tem um novo papel a desempenhar no processo de aumento de produtividade das

empresas. Na opinião dele, o governo deve se preocupar em fornecer recursos de

alta qualidade, tais como cidadãos bem treinados e infra-estrutura física. Ele também

deve fornecer as regras para a competição, evitando a formação de cartêis e

protegendo a propriedade intelectual, com o objetivo de zelar pela competitividade e

inovação.

3.4) O EFEITO PAÍs DE ORIGEM E AS VANTAGENS COMPETITIVAS

De acordo com JOHANSSON (1993), o "made in" pode representar uma vantagem

específica para uma determinada origem, da mesma forma que as marcas significam

vantagens singulares para as empresas que as possuem. Em suas palavras:

"[...] o rótulo de 'made in' pode carregar exatamente o mesmo sinal que uma boa

marca carrega. Negar essa possibilidade estratégica é equivalente a negar o

poder da marca, uma posição insustentável nestes dias de designers de marcas,

extensões de marca e patrimônio de marca." (p. 85)

Essa vantagem específica, pode fazer com que o consumidor se disponha a pagar

um preço premium por esse produto em razão de sua exclusividade, qualidade

superior, tipicidade ou originalidade. Dessa forma, com a modernização do

comércio mundial, marcada pela facilidade de acesso a produtos de quase todas as

partes do planeta, é possível que os países se especializem na fabricação de produtos

para os quais tenham desenvolvido mais competências distintivas. Se essas

competências forem suficientes para estabelecer uma associação entre essa origem e

a fabricação de produtos com características singulares e especiais, isso poderá

repercutir sobre as decisões de compra do consumidor.
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PAP ADOPOULOS e HESLOP (1993) mostram as características singulares, aqui

denominadas competências distintivasv, de locais na fabricação de determinados

produtos:

Quadro 6 - Competências Distintivas de Locais

Existência de mão-de-obra com o saooir-
knoto-houi de fabricação ou designo

Produção de tapetes persas; design italiano e
francês em roupas;

Excelência da matéria-prima devido a
condições geográficas ou edafo-climãtícas.

Café colombiano; vinhos franceses; diamantes
sul-africanos.

Domínio de tecnologias específicas. Transportes de alta velocidade franceses;
softwares e equipamentos militares ameri-
canos.

Fonte: Elaborado a partir do texto de PAPADOPOULOS,N. e HESLOP,L. A. Reflectionson the
Images of Countries and Their Products, In:PAPADOPOULOS,N. e HESLOP,L. A. Product-Country
Images: Impact and Role in Intemational Marketing.New York:The Haworth Press, Inc, 1993, capo2,
p.69.

Conforme lembra PAPADOPOULOS (1993), a complexidade do estudo do "made in"

aumenta à medida que não mais se associa produtos a países. Passou a existir uma

grande diversidade de origens geográficas, como cidades, estados, regiões,

províncias, continentes e mesmo o mundo, como no caso dos produtos globais.

Assim, os produtos podem ter várias identidades quanto à procedência.

o autor lembra que, se em outros tempos os identificadores regionais eram restritos.

a poucos produtos, como, por exemplo, o vinho Bordeaux.

"Hoje, o ressurgimento da identidade regional, aliado às pressões competitivas,

leva a um número crescente de produtores de um espectro mais amplo de

produtos a se unirem em nível subnacional para promover características

comuns baseadas na origem (Ex.: produtores de laranja e grapefruit da Flórida,

vinhos e uvas-passa da Califórnia e tecnologia do Vale do Silício)." (p. 18-19)

Dessa forma, não se trata mais de uma questão de imagem de país de origem. Trata-

se da imagem do local ou região de produção do bem.

14 O texto dos autores não menciona essa expressão, no entanto indica algumas características dos
países que os "singularizam" na fabricaçãode alguns bens, o que se associadiretamente ao conceito
de competência distintiva presente no estudo de FAHEY(1986).
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Essa vantagem competitiva constniída por determinados locais leva à discussão dos

possíveis problemas advindos do uso de indicadores de procedência que não

representem a real origem dos produtos.

Assim, como explica PAPADOPOULOS (1993), alguns fabricantes estão optando por

associar seus produtos a origens que não são as suas, tirando proveito da imagem

dessas procedências, como nos casos do tênis Reebok que utiliza uma bandeira

britânica em alguns anúncios como Usímbolo de distinção" e dos vinhos Alpenweiss,

do Canadá e Lac des Roches, da Grécia. Essa desvinculação do produto à sua origem

"real" pode acarretar implicações competitivas e éticas bastante sérias.

Como visto, as vantagens competitivas dos locais relacionam-se às suas

potencialidades: recursos naturais, habilidade da mão-de-obra e domínio de

tecnologias específicas. A proteção dessas vantagens contra o concorrente Ucarona">,

que utiliza fraudulentamente a origem, merece atenção por parte dos fabricantes que

conquistaram inicialmente a reputação do local. A discussão avança para o campo

jurídico, que pode fornecer normas restritivas regulamentando o uso das

procedências, a exemplo do que acontece em algumas regiões da França.

3.4.1) Os Mecanismos de Utilização da Procedência para Agregar Valor aos

Produtos e Obter Vantagens Competitivas para Locais

A obtenção de vantagens competitivas para produtos de determinadas procedências

passa pelo reconhecimento, por parte do consumidor, do saooir-faire da região na

fabricação de um bem. A conquista desse prestígio está relacionada a uma conjunção

de fatores históricos, humanos, às condições ambientais, a valores e às tradições

desses locais.

\

~~''\\ .
15 Termo traduzido do inglês "free-rider" por CHADDAD (1996). Em seu trabalho sobre às
Denominações de Origem Controlada, o autor emprega essa expressão para designar o produtor que
frauda a origem de seus produtos. (

\
I
\,
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Dessa forma, diversas regiões têm seus nomes diretamente associados a produtos

para os quais detêm recursos naturais privilegiados para sua fabricação ou para os

quais desenvolvem habilidades singulares ou detêm o domínio de tecnologia

superior para seu processamento. Alguns exemplos dessa associação direta entre

locais e produtos são: "Champagne", "Vinho do Porto" 16, "Vinho Bordeaux",

"Mármore Carrara" e "Cristais da Boêmia".

Em trabalho sobre a produção vinícola da França e Califórnia, MORAN (1993)

mostra que os nomes de locais/regiões são ligados a um produto através de duas

modalidades de indicações de origem:

~ Indicações Geográficas (IGs) - são meramente o atestado de que as uvas (no caso

das regiões vinícolas francesas) procedem de uma determinada região, localidade

ou propriedade específica. Em outras palavras são:

"[...] o nome do país, da região ou do local usado na designação do produto

originário desse país, região ou local e reconhecidopor autoridade competente

do país envolvido." (OIV, citadopor MORAN, 1993,p. 697)

~ Denominações de Origem (Das) - atestam a origem mas comportam:

"[...] uma série de restrições acordadas, tais como variedades autorizadas de

uvas, produção de uvas ou vinho por hectare,métodos de viticultura e, algumas

vezes, técnicas de produção de vinho às quais os produtores de cada

denominação têm que aderir para usarem os nomes autorizados dos locais."

(MORAN, 1993,p. 697)

A diferença fundamental entre as duas modalidades de indicações de origem é que

enquanto a indicação geográfica pode ser usada por todos os produtores de uma

determinada região, a denominação de origem é restrita a produtos que atendam a

critérios preestabelecidos de plantio, processamento, armazenagem e outras etapas

16 De acordo com SANTOS (1995), a região do rio Douro, em Portugal, foi a primeira do mundo a
receber uma denominação de origem, em 17'56, sob a influência política do Marquês Pombal, que
criou a Companhia Real da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. A região de produção foi
demarcada e estabelecidos controles sobre as quantidades produzidas. Para mais detalhes sugere-se
a-leitura de "Le Vin de Porto: Notes sur son Histoire, sa Production et sa Technologie". Instituto do
Vinho do Porto: Porto. 1984, de FONSECA, A. M. e outros.

53



da produção, garantindo que o produto foi elaborado com matérias-primas oriundas

da região ou com métodos próprios do local.

Dessa forma, como mostram FALCADE e TONIETTO (1995), nomes geográficos

podem desempenhar dois papéis. Além de indicarem a origem, podem construir um

fator de identidade relacionado a um padrão de qualidade.

As principais diferenças entre as denominações de origem e as indicações de

procedêncía'" são destacadas por TONIETTO (1993), ao adaptar a proposta de

YAVEDRA (1980):

Quadro 7 - Princípios Fundamentais entre os Conceitos de Denominação de
Origem e de Indicação de Procedência

.. ", ~,"

geográfico não tem,
necessariamente, uma importância
especial, sendo que o nome geográ-
fico pode referir-se à origem do
vinho, à localização da cantina ou ao
local de p' nc-ar-rararnonto

o meio geográfico marca e per-
sonaliza o produto; a delimitação
da zona de produção é indis-
pensável.

Não necessariamente indispensável.

Mesmo existindo mais de um tipo Pode ser aplicada a um conjunto de
de produto, eles estão ligados por produtos de características diferentes
certa homogeneidade de caracte- que tenham em comum apenas o
rísticas. lugar. de produção, .o centro de

distribuição, ouo local de engarrafa--
mento.

Há regras específicas de produção
e. características qualitativas míni-
mas dos produtos.

Não existe uma disciplina de prO-
duçãoà qual devam ser submetidos
os produtos; existe apenas uma
oiscrouna de marca.

Os produtos devem conservar um Não implica um nível de qualidade
mínimo de. qualidade e uma certa determinada nem de constância de
constância nas suas características. características.

limite de' produção por Não existe limite de produção,
hectare, que tem relação Com a
••...•.,.•.•..••.••.•e do

Fonte:TONIETIO, J. O Conceito de Denominação de Origem: Uma Opção Para o Desenvolvimentodo
SetorVinícolaBrasileiro.BentoGonçalves:Embrapa-CNPUV,1993,p. 12, adaptado de YAVEDRA,
G. La Notion d'Appellation d'Origine. Bull.ON, v. 53,n. 593-594,p. 605-620,1980.

17 O conceito de Indicação de Procedênciaproposto por TONIETTO(1993)equivale ao conceitode
IndicaçãoGeográficaque apareceno trabalhode MORAN(1993).
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Enfatizando a diferenciação das denominações de origem, comenta CHADDAD18

(1996):

"Tipicamente, as indicações de origens são usadas em produtos de alta

qualidade e prestígio.Devido à estreita ligaçãoqualitativa entre o produto e sua

região de origem, este adquire um caráter único e inimitável, pois as condições

físicas e humanas da região conferem atributos exclusivos ao produto nela

originado. Em outras palavras, produtos com denominação de origem são

diferenciadospor natureza." (p. 4)

Uma contribuição importante de seu trabalho é a questão dos preços diferenciados

para produtos com denominações de origem. Suas características distintivas

conferem a esses bens uma diferenciação e prestígio junto ao consumidor, que,

segundo o autor, concordariam em pagar um preço premium por esses produtos. Esse

preço diferenciado deveria cobrir dois tipos de custos:

» Custos de Produção - referem-se aos elevados custos operacionais para garantir

qualidade superior aos produtos e ao preço mais alto das terras localizadas dentro

das regiões demarcadas; e

» Custos de Transação - são os custos de negociação e de estabelecimento das

Denominações de Origem Controlada (DOCs) e as despesas com a tentativa de

salvaguardá-las dos Uprod utores-carona" (produtores que utilizam

indevidamente as denominações) e proteger o consumidor de informações

enganosas.

TONIETTO (1993) mostra outra face da questão, ao se referir aos benefícios das

denominações de origem em relação ao consumidor. Para o autor, a crescente

preocupação com a qualidade dos produtos e a ênfase na defesa dos direitos do

consumidor levam a uma preocupação com a questão da comunicação da qualidade

e com a identidade do produto. As denominações de origem favorecem o

atendimento dessas necessidades assumindo o papel de fornecer uma garantia de

18 A respeito das Denominações de Origem Controlada (DOCs), recomenda-se a leitura deste
trabalho, no qual o conceito de DOCs é discutido no âmbito do direito de propriedade e como uma
modalidade de propriedade intelectual.
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qualidade e autenticidade ao consumidor, além de constituir uma forma de

comunicação rápida e segura sobre as caraterísticas do produto.

Como visto anteriormente, a avaliação dos produtos por parte do consumidor é

permeada por sua opinião a respeito de diversas características do País de Origem

do produto (desenvolvimento econômico, variáveis políticas, cultura). Ao garantir

um padrão de qualidade, as denominações de origem poderiam contribuir para a

diminuição de resistências em relação a produtos oriundos de determinados países.

Pensando nos diversos agentes da cadeia produtiva, TONIETTO (1993),com base na

proposta de LLOPIS (1979), lista os possíveis benefícios da adoção de uma

denominação de origem para o Brasil:

~ Benefícios para o produtor em virtude da valorização das propriedades da região

delimitada;

~ Proteção contra o uso indevido do nome do local da denominação por produtores

de outras regiões;

~ Maior facilidade de permanência de produtos no mercado, com vantagens

competitivas em relação a outros produtos de menor qualidade e preço;

~ Incentivo à manutenção do "patrimônio da região/país";

~ Estímulo à melhoria da qualidade dos produtos, dadas as regras mais rígidas de

plantio e produção;

~ Melhoria do nível técnico dos produtores;

~ Maior agregação de valor aos produtos;

~ Maior facilidade de identificação do produto por parte do consumidor;

~ Fidelização do consumidor e conseqüente estabilização da demanda pelo produto;

~ Incentivo a maiores investimentos na região de produção; e
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~ Maior facilidade de comercialização dos produtos, através do uso de marcas

coletivas conhecidas. Isso constitui uma vantagem importante principalmente

para os pequenos produtores, que têm menor experiência mercadológica e cujos

produtos são pouco conhecidos.

Em resumo, as DOs podem evídenciar a singularidade dos produtos das regiões,

constituindo um instrumento capaz de agregar valor aos produtos. Assim, podem

fomentar o crescimento das vendas, facilitar sua divulgação e melhorar sua posição

competitiva.

Como mostra CHADDAD (1996), as denominações de origem são um direito de

propriedade coletivo e, da mesma forma que podem beneficiar produtos de uma

determinada origem geográfica, exigem .que seus detentores a protejam de

fraudadores ou "caronas". O autor indica a necessidade da adoção de uma legislação

para proteger o direito de propriedade dos detentores de DOs, assim como destaca a

importância da nomeação de uma instituição que efetue a demarcação das regiões de

produção, bem como monitore a qualidade final dos produtos.

A proteção das denominações de origem é tema de diversos acordos internacionais.

Conforme a OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectualjt", a Convenção

de Paris, de 1883 e revisões posteriores (sendo a última em 1979), constituiu uma

"aliança" para a proteção das propriedades intelectuais. Em seu artigo 10 define as

Indicações de Fonte ou Denominações de Origem como uma das modalidades de

propriedade intelectualê',

A Convenção de Paris estipula, ainda, que os países signatários tomem medidas que

facilitem as ações legais movidas por federações e associações de produtores

industriais visando reprimir atos lesivos à propriedade intelectuaL Esse acordo conta

com 156 participantes, inclusive o Brasil (OMPI).

19 WIPO (World Intellectua1 Property Organization), sediada em Genebra, Suíça. Endereço eletrônico:
http://www.wipo.com. visitado em julho/I999.

20 Outras modalidades de propriedade intelectual previstas pela Convenção de Paris: patentes, utility
models, industrial designs, trademarks, trade names e seroice marks.
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Já o acordo de Madri, de 1891 (e revisões posteriores), trata da proteção internacional

de marcas de produtos e serviços operacionalizada através de seu registro no Bureau

Internacional de Propriedade Intelectual (OMPI).

o acordo de Lisboaêl, de 1958 (com suas revisões de 1967 e 1975), por sua vez, trata

especificamente da proteção das Denominações de Origem, que são assim definidas

em seu artigo 2°: "Nome geográfico de um país, região ou localidade que serve para

designar um produto ali originado, a qualidade e as características as quais são

devidas exclusivamente ou essencialmente ao ambiente geográfico, incluindo fatores

naturais e humanos" (OMPI). Além disso, em seu artigo 3°, proíbe o uso de

expressões como "tipo", "gênero", "fabricação" ou "imitação" acompanhados de

uma denominação, visando coibir tentativas de utilização indevida das

denominações (OMPI).

A importância desses acordos relaciona-se à própria viabilidade da obtenção de

vantagens competitivas através da utilização das indicações de origem, dado que são

instrumentos capazes de salvaguardar os direitos de uma região ou país além de

suas próprias fronteiras.

Conforme mostra MORAN (1993), a salvaguarda das indicações ocorre em três

níveis: legislação interna de um país, acordos entre países, como os da Comunidade

Européia, e acordos internacionais, como a Convenção de Paris.

-3.4.2) As Certificações de Origem na Europa

A seguir, serão apresentados os sistemas de indicação de origem adotados nos países

europeus, com destaque para a França, país onde o sistema de denominações

encontra sua maior expressão, contando com aparatos, legal e institucional, bastante

desenvolvidos e eficientes como base de sustentação de todo o modelo.

Esta seção baseia-se na contribuição de MACHADO FILHO et alo (1996) exposta no

livro" Agribusiness Europeu". Foi utilizado, principalmente, o capítulo a respeito do

21 O acordo de Lisboa foi assinado por 19 países: Argélia, Bulgária, Burkina Fasso, Congo, Costa Rica,
Cuba, Eslováquia, França, Gabão, Haiti, Hungria, Israel, Itália, Iugoslávia, México, Portugal,
República Tcheca, Togo e Tunísia.
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papel da qualidade, no qual CHADDAD e SPERS (1996) comentam os diferentes

selos de qualidade e origem da Comunidade Européia.

CHADDAD e SPERS (1996) explicam que, devido à grande diversidade existente

entre os países europeus, do ponto de vista da regulamentação alimentar, a União

Européia tem enfrentado obstáculos para a uniformização de normas referentes à

produção e comercialização de bens do agronegócio. As políticas de qualidade são

muito influenciadas pelas características de cada país, sendo uma ferramenta de

proteção às produções nacionais à medida que constituem uma forma não-tarifária

de restringir o comércio entre as nações.

Nas palavras desses autores:

"[...] a DE tem uma política onde o principal objetivoé assegurar um alto nível

de garantia da saúde pública e, ao mesmo tempo, um correto e adequado

suprimento de informaçãopara o consumidor sobre a natureza, característicase,

se apropriado, a origem dos produtos." (CHADDAD e SPERS,1996,p. 50)

Por sua influência na competitividade e nos resultados comerciais, a uniformização

de certificados de qualidade encontrou resistência por parte dos países europeus,

preocupados em defender seus mercados. Essa situação é, ainda, reforçada pelas

diferenças culturais bastante acentuadas entre os países da Europa Meridional e os

demais. Enquanto nos primeiros existe uma tradição de valorização das refeições e

dos aspectos gastronômicos em geral, marcada pela produção de ingredientes de

grande especificidade e regionalidade, nos países setentrionais as preocupações

alimentares repousam nas características higiênicas e de salubridade dos alimentos.

Por essa razão, os países da Europa Meridional tendem a buscar a defesa de suas

denominações.

Essa miscelânea de gostos e costumes dificultou o estabelecimento de normas

uniformes para regulamentar a questão da qualidade dos alimentos na União

Européia. No entanto, através da aprovação da lei 2081, de 14 de julho de 1992,

conseguiu-se estabelecer uma legislação para harmonizar as normas dos diferentes

países, embora exista a previsão de resistência por parte dos países membros.
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Essa legislação previu a adoção de três tipos de certificados de qualidade (AGRA

Alimentation, 1993, citado por CHADDAD e SPERS, 1993):

~ Denominação de Origem Protegida - relacionado diretamente ao modelo de

Denominação de Origem francês, esse certificado é concedido ao produto oriundo

de uma determinada região e, por essa razão, possuidor de atributos específicos e

intrínsecos devidos às características físicas e humanas desse local e elaborado

com matérias-primas mencionadas na denominação. Ex.: camembert da

Normandia.

~ Indicação Geográfica Protegida - utilizado para produtos elaborados de acordo

com métodos próprios da região mencionada pela indicação, porém com

matérias-primas não necessariamente locais. Ex.: Agneua du Quercy (cordeiro) e

Tomme de Savoie (queijo da Savóia).

~ Atestado de Especificidade - concedido a produtos sem vinculação com a origem,

mas que se destacam de seus concorrentes em virtude de especificidades das

matérias-primas utilizadas ou pelo processo de produção.

Para que esses certificados possam ser concedidos, os produtores submetem-se a

processos semelhantes aos utilizados pelo sistema de Appellation d'Ori.gine Controllé

(AOC)22francês, no qual exige-se a elaboração de um Caderno de Encargos, que é

examinado por órgãos nacionais e depois submetido à aprovação, através de uma

enquete pública, durante 6 meses, de todos os países da União Européia. Um órgão

certificador é responsável pela fiscalização do sistema.

"No momento, cabe a cada país europeu articular os seus meios jurídicos à

regulamentação da Comissão Européia e às iniciativas privadas, registrar os

produtos com selo de qualidade nacionais no organismo europeu competente."

(CHADDAD e SPERS,1996, p. 71)

3.4.3) Os Certificados de Qualidade e Origem na França

A França é talvez o país com maior tradição culinária e cultura gastronômica, razão

22 Denominação de Origem Controlada (DOe), sistema que será detalhado adiante.
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pela qual as políticas que regem a indústria alimentícia são altamente

regulamentadas, com diversos certificados de qualidade e origem (CHADDAD e

SPERS,1996).

A mudança qualitativa pela qual os consumidores franceses vêm passando nos

últimos anos, em razão da abertura introduzida pela unificação européia, tem se

refletido em um nível de preocupação cada vez maior com características como

segurança e origem (CHADDAD e SPERS, 1996).

Para CHADDAD e SPERS (1996), a questão básica da segurança dos produtos já

estava resolvida na década de 80. Nos anos 90, a questão da qualidade passa a ser a

preocupação das entidades governamentais francesas, sendo traduzida pela adoção

de políticas de reconhecimento de qualidade, visando à consolidação do 1/ patrimônio

gastronômico nacional" .

"Tal política, além de garantir os imperativos de segurança alimentar ifood safety)

e regularidade, privilegia a excelênciae autenticidade dos produtos agrícolas e

alimentares, conferindo-lhes um reconhecimento oficial." (CHADDAD e SPERS,

1996, p. 56)

Nesse processo, os certificados seriam instrumentos para facilitar o reconhecimento,

por parte do consumidor, de determinadas características e especificidades do

produto.

Os autores listam os cinco tipos principais de certificados na França: Label Montagne,

Appellation D IOrigine Controlée, Label Agri.cole, Agri.culture Biologique e Certification de

Conformité, sendo que os dois primeiros estão diretamente relacionados à origem dos

produtos:

LabelMontagne

Este rótulo, que começou a ser concedido em 1985, tem duas modalidades:

~ Appellation Montagne - informâ~que os produtos originam-se em regiões
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montanhosas e possuem outros certificados de qualidade ( DOCs, Label Rouge23); e

~ Provenance Montagne - indica apenas que os produtos provêm de regiões

montanhosas, sem, no entanto, possuírem certificado de qualidade.

Para a obtenção desse selo, grupos de produtores encaminham um Caderno de

Encargos para a Comissão Nacional de Certificação de Produtos Agrícolas e

Alimentares. Nesse documento estão relacionadas as condições de fabricação dos

produtos, as matérias-primas utilizadas e os cuidados ambientais. O controle do

processo é feito por um órgão certificador independente.

Esse certificado tem como objetivo incentivar a economia das regiões montanhosas e

fixar as populações nessas áreas peculiares. Os principais produtos certificados são:

queijos, manteiga, presuntos, pescados, frutas e mel.

Appellation D'Origine Controlée (AOC)

Como visto anteriormente, as Denominações de Origem Controlada (DOCs)

identificam um produto típico ou específico, cujo caráter está intimamente ligado à

origem geográfica.

A França é mundialmente reconhecida como um dos melhores e mais tradicionais

produtores de vinho e é nesse setor que existe o maior número de DOCs, como, por

exemplo, Bordeaux, Champagne, Chablis, Cognac e Armagnac (CHADDAD e SPERS,

1996).

Conforme CHADDAD e SPERS (1996), as bebidas alcoólicas com denominações de

origem respondem por 88% do faturamento desse setor. Entre os derivados de leite,

11% possuem denominações de origem, sendo que entre os queijos, esse percentual

chega a 15% (em tomo de 150.000 toneladas por ano e 39 queijos com DOCs). Outros

produtos certificados são o frango de Bresse, noz de Grenoble, azeitonas de Nyons e

óleo essencial de lavanda de Haute Provence.

as O Label Rouge é um selo concedido para produtos franceses considerados superiores pela sua
qualidade (CHADDAD e SPERS, 1996).
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o sistema de DOCs é coordenado pelo INAO (Institut National des Appellations

D'Origine), um órgão estatal, criado em 1935, que tem como principais atribuições: a

homologação das denominações e o acompanhamento dos processos produtivos,

para avaliar se seguem o contido nos Cadernos de Encargos.

Outra atribuição importante do INAO é a coordenação de um aparato legal visando

à proteção das denominações, garantindo os direitos dos produtores e evitando

fraudes contra os consumidores. Em seu trabalho sobre denominações de origem,

CHADDAD (1996) mostra que o INAO impõe controles à quantidade de produtos

com DOCs, que não podem ser vendidos sem títulos de movimentação detalhando

suas especificações, como volume, origem e destino.

A proteção contra o uso indevido das DOCs, no mercado interno, é feita através da

Direção de Consumo e Repressão das Fraudes, órgão estatal responsável pela defesa

do consumidor (CHADDAD, 1996).

Do ponto de vista da proteção às denominações no mercado externo, CHADDAD

(1996) explica que a França procura adotar acordos multilaterais ou bilaterais

regulamentando esse comércio. No entanto, o autor comenta:

11 Apesar de todos os acordos e convenções internacionais, [...] o governo francês

encontra grandes dificuldades para que as denominações de origem não caiam

em domínio público em outros países. Logo, os acordos bilaterais são a

estratégia utilizada pelo INAO para a proteção das denominações de origem

francesas enquanto o multilateralismo provar-se ineficiente."(p. 53)

A França também possui uma rede de advogados em diversas partes do mundo que

se incumbem de detectar o uso indevido das denominações francesas. Uma vez

detectada a fraude, o governo francês busca soluções através de acordos ou disputas

judiciais. (CHADDAD, 1996)

Ao comentarem o sistema de DOCs, CHADDAD e SPERS (1996) mostram que elas

pressupõem a conjunção de três elementos: um produto, seu terroir (território ou

local de origem) e o chamado savoir-faire. A iniciativa para essa certificação parte dos

produtores regionais, que se organizam em sindicatos e elaboram o chamado
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Caderno de Encargos=, Em seguida, esse documento é submetido ao INAO, que

pode homologá-lo ou não, mas não tem poderes para modificá-lo. Uma vez

aprovado, a denominação é formalizada através de um decreto do Ministério da

Agricultura.

Segundo CHADDAD e SPERS (1996), as denominações de origem apresentam um

problema quanto ao baixo grau de informação possuída pelos consumidores sobre

seu significado. Assim, ressaltam:

"Devido à má visualização do selo de qualidade e à imperfeita comunicação

quanto ao conteúdo e característicasde um produto com AOC, ou seja, falhas na

estratégia de marketing, esse sinal de qualidade somente é conhecido por 50%

dos consumidores franceses." (CHADDADe SPERS, 1996, p. 58, com dados do

IGIA25,1995)

CHADDAD e SPERS (1996) resumem alguns princípios norteadores do processo de

certificação de alimentos na França:

~ São de iniciativa privada e voluntária;

~ Baseiam-se em um documento denominado Cahier de Charge (Caderno de

Encargos), onde são detalhadas as características específicas do produto;

~ O monitoramento da produção e verificação da obediência ao contido no Caderno

de Encargos é atribuição de um /I organismo independente e competente,

supervisionado pelo Poder Público e sob regulamentação de normas impostas

pela União Européia" (p. 57);

~ Esses Cadernos de Encargos são homologados pelo Poder Público depois de

submetidos a um comitê com representantes dos produtores, processadores,

distribuidores e consumidores; e

24 CHADDAD(1996)explicaque o Caderno de Encargos (Cahier de Charge) é um dossiê detalhando
as condições de elaboração do produto. Para a produção de vinho, o autor lista como conteúdo dos
Cadernos de Encargos: "[...] delimitação da área de produção, cepas de uvas utilizadas, máximo
rendimento por hectare, mínimo grau alcoólico resultante da vinificação natural, técnicas
agronômicase o processo de vinificação"(p. 50).

25 IGIA - lnstitut de Gestion lnternationale Agro-Alimentaire.
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~ A certificação materializa-se através da divulgação junto aos consumidores. No

caso das denominações de origem utilizam-se termos e expressões caracterizando

a procedência.

3.4.4) O Uso de Indicações de Origem nos outros Países da Europa

Outros países da Europa também contam com instrumentos como certificações e

selos, que sinalizam ao consumidor a origem dos produtos, atestando sua tipicidade

e exclusividade, sendo que a influência do modelo francês pode ser sentida em

muitos deles.

Como visto anteriormente, existe uma destacada diferença entre os países da porção

meridional do continente em relação aos outros. Os primeiros têm a tradição de

celebrar a gastronomia, contando com uma culinária rica e tradicional e, por essa

razão, valorizam os produtos típicos de suas diversas regiões. Por outro lado, os

países situados na porção norte do continente tradicionalmente praticam políticas

não-intervencionistas, preocupando-se primordialmente com os aspectos higiênicos e

sanitários da fabricação dos alimentos, em detrimento de suas características típicas

distintivas. Dessa forma, os selos, marcas e certificados que remetem à origem dos

produtos tem destacadamente um papel mais importante nos países mediterrâneos,

onde são bastante utilizados.

O quadro a seguir, elaborado a partir do trabalho de CHADDAD e SPERS (1996),

-apresenta os tipos de certificados e selos que predominam em cada país:
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Quadro 8 - Os Selos e Certificações de Procedência nos Outros Países da Europa

Bélgica

Produtos certificados:
carnes defumadas,
aguardentes.

Certificados com funcionamento
semelhante .ao do sistema
francês, com Cadernos de Encar-
gos, aprovação por entidades
locais e controle de um órgão
certificador.

Denominações de Origem Controlada:
manteiga e presunto de Ardenne, queijo
de Heroe e cervejaDiest.
Certificados Regionais: Certificado de
qualidadeWaUon, para produtos fabri-
cados na Wallonie.

Luxemburgo

Holanda

Sistema de marcas nacionais,
regulamentadas quanto à con-
cessão e utilização de marcas ou

carne suína,
mel, vinho e

Política estatal não-interven- Normas gerais sobre qualidade de
cionista, não existindo iniciativas produtos de exportação. Ex.: Dutch
para a implantação de sistemas Bacon.
de. certificação paratipicidades
ou especificidades.

Alemanha Política estatal não-interven- Alegações puras e simples - estratégia
cionista, mas existem denomi- mercadológica para cativar o consu-
nações, selos de qualidade e midor, sem a necessidade de Cadernos
logomarcas. de Encargos ou controles. Ex.: da

fazenda, do campo, tradicional, etc.
Denominações não certificadas: usadas
por produtos com apelo à tipicidade,
fortemente ligados à origem, com
processos de produção
Embora não existam Cadernos de
Encargos e controles, casos de fraudes
quanto à tipicidade podem fazer
que os produtores sejam legalmente
penalizados.
Selos, logomarcas e denominações de
caráter coletivo: controladas por orga-
nismo certificador não-estatal (RAL -
Deuische Institut for Gütesicherung und
Kennzeichnung), que utiliza o sistema de
Cadernos de Encargos.

Dinamarca Marcas coletivas geridas pelo estado,
que é o proprietário das marcas e
monitora sua utilização. Ex.: leite
Lurmark e manteiga Lurpark.

Pouco incentivo às certificações
de especificidades. Preocupação
em certificar marcas coletivas
visando à qualidade de produtos
de exportação. Marcas coletivas voluntárias possuídas

pelas federações profissionais e contro-
ladas por organismos técnicos estatais.
Ex.: Danisn Bacon e Bandolé Mark para
embutidos e Aquavit para aguardentes.
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Portugal Não conta com um sistema
estruturado de políticas visando
às tipicidades. Esforços de
criação de marcas coletivas com
indicações de origem datando de
1987.

Denominações de Origem para o Vinho
do Porto, Madeira e Vinho Verde e 11
indicações de origem regionais.

Espanha

Não existe legislação de proteção Existem produtos de qualidade. reco-
da tipicidade dos produtos. nhecida. Ex.: vinhos tintos adocicados

Maoroâaphné de Patras, vinhos licorosos
Samos e Muscat, aguardentes (da
Macedônia, Creta e Tirnavos) e queijos
tradicionais.

Para produtos tradicionais como o
uísque escocês, os parâmetros, quanto à
definição e conteúdo do produto, são
estabelecidos por lei. No caso, trata-se
do Scotch Whisky Act, que delimitou
áreas geográficas de produção e regula-
mentou o processo produtivo e as
matérias-primas a serem utilizadas.

Grécia

Grã-Bretanha A normatização do setor alimen-
tar britânico está voltada para as
regras de higiene, composição e
etiquetagem dos produtos, não
existindo preocupação com as
certificações de origem.

Itália País de notória tradição gastro-
nômica, conta com políticas de
qualidade alimentar bem desen-
volvidas. Desde 1948, o país
conta com uma legislação para o
sistema de Denominazione de
Origine Conirolaia. O controle do
sistema é exercido por consórcios
de proteção indicados pelo
Ministério da Agricultura e
Indústria.

Certificados de Denaminazione de Origine
ControIata: queijos (Parmigiano, Grana
Padano, GorgonzoIa), vinhos (Chiantí,
Frascati, Valpolicella), frios e embutidos
(presunto de Parma, de Veneza, Don
Daniele e Modena), castanha de Montella
e vinagres de Reggio e Modena.

País cuja regulamentação ali- Denominações de Origem: presuntos
mentar mais se assemelha à (Teruel), queijos (Manchego, Caniabria,
francesa, com a utilização de RoncaI), vinhos (Rioja), óleos de oliva e
cadernos de Encargos subme- arroz.
tidos ao INDO (Instituto Denominação Específica:' carne avilena,
Nacional das Denominações de bebidas alcoólicas (Pacharan de Naoarra,
Origem), que tem como atri- brandy de Xéres, aguardente da Galícía),
buíções a regulamentação, o frutas e legumes.
reconhecimento e o controle das
Denominações de Origem. Selos de Qualidade Regionais: Marca

"(l' para produtos da Catalunha,
logotipo" alimento da Andalucia", rótulo
"label vasco de calidad alimentaria" para
produtos do país baseo, marcas para
produtos da Ga:lícia,Múrcia e Navarra.

Fonte:Elaborado com base no texto de CHADDAD,F. R. e SPERS,E. E. O Papel da Qualidade Na
Europa. In:MACHADOFILHOet al. AgribusinessEuropeu. SãoPaulo: Pioneira, 1996,capo3, p. 64-
70.
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3.4.5) O Uso de Indicações de Procedência no Brasil

No Brasil, alguns locais são comumente associados a determinados produtos,

basicamente por motivos históricos, tradição e hábitos culturais como, por exemplo,

churrasco gaúcho, laticínios e pão de queijo de Minas Gerais, aguardente de Parati,

bordados de Ibitinga, frutas do Nordeste, malhas de Santa Catarina, castanha do

Pará, guaraná da Amazônia, acarajé da Bahia, entre outros. Muitos desses produtos,

em virtude de sua singularidade e tipicidade ligadas às condições naturais e/ou

utilização de modos de produção específicos, têm bom potencial de distinção pela

origem.

Até recentemente existia pouca preocupação em transformar a imagem conquistada

por esses locais em vantagens competitivas e instrumentos de desenvolvimento

regional. Conforme lembra TONIETTO (1993), o uso de indicações procedência pode

ser o primeiro passo para a implantação de um sistema de denominações de origem,

ferramenta mais sofisticada de materialização das vantagens dos locais. Nas palavras

do autor:

"[...] a aplicação do conceito de denominação de origem implica a definição clara

de pelo menos alguns aspectos como: área geográfica determinada, com

características naturais homogêneas, variedades, sistemas de produção, sistemas

de processamento agroindustrial, padrões mínimos de qualidade, além de

organismos que controlem o cumprimento dos pontos citados anteriormente."

(p.16)

De uma forma geral, a utilização das denominações de origem ainda é incipiente no

Brasil, onde esses mecanismos necessários para o desenvolvimento e proteção desse

sistema, citados por TONIETTO (1993), ainda precisam ser desenvolvidos. 26

De forma conjunta aos esforços de certificação de origem, uma oportunidade a ser

26 Emboraas indicaçõesde origemainda sejamraras no Brasil,esforçosde melhoriade qualidade
sinalizadosao consumidoratravésde selosde qualidadevêmpoucoa poucoganhandoimportância.
Como exemplosdesse tipo de certificaçãoestão o Programa"Selode Qualidade"do morangoda
CATI(Coordenadoriade AssistênciaTécnicaIntegral),Selode Qualidadedo Palmito (Associação
Brasileirade Produtores de PalmitoCultivado),ProgramaSelo de Garantia ABIMA(Associação
Brasileiradas Indústriasde MassasAlimentícias)e o Selode PurezaABIC(AssociaçãoBrasileirada
Indústriade Café).
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explorada é o mercado de produtos orgânicos, elaborados sem a utilização de

produtos químicos. Esse segmento conta com um mercado cada vez maior,

especialmente no exterior, e representa uma ótima oportunidade para produtos

brasileiros.

Também existe espaço para a introdução de selos de qualidade visando preencher

outros requisitos cada vez mais solicitados pelos consumidores, sobretudo os

'estrangeiros. Como mostram CHADDAD e SPEERS (1996), além da busca por

produtos fabricados de forma natural, os consumidores estrangeiros têm buscado

produtos cultivados de forma a não agredir o meio ambiente e, no caso de produtos

de origem animal, que atestem que os animais não foram submetidos a sofrimento.

Atualmente alguns setores começam a se preocupar com a questão da Denominação

de Origem. Um exemplo de tentativa de utilização de certificações atestando a

procedência é o caso dos cafés de São Paulo. O estado, por iniciativa da Câmara

Setorial de Café de São Paulo, está desenvolvendo um plano mercadológico para o

"Café de São Paulo", incluindo esforços de resgate da imagem do produto

planejados para atingir seus diversos públicos (desde os próprios agentes do

agronegócio até os consumidores finais, numa etapa posterior). Esse processo

também inclui um projeto de certificação de origem dos cafés paulistas, que terá

início com a certificação dos cafés de qualidade, voltados para o mercado externo.

Tais projetos serão analisados em profundidade no estudo de caso desta dissertação.

Outra iniciativa de valorização do produto pela imagem da origem é a de Minas

Gerais. O programa mineiro de certificação de cafés é de responsabilidade do lMA

(Instituto Mineiro de Agropecuária). Para a certificação, o estado foi dividido em

quatro regiões produtoras: Cerrado, Sul de Minas, Jequitinhonha e Montanhas de

Minas. O programa mineiro já conta com uma legislação específica e envolve o

esforço de diversas entidades, públicas e privadas.

Os precursores desse processo foram os produtores do Cerrado mineiro que, em

1993, criaram o Conselho das Associações dos Cafeicultores do Cerrado (CACCER),

com sede em Patrocínio (MG), envolvendo 8 associações de produtores da região.
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Essa iniciativa resultou na demarcação dessas regiões de origem, bem como no

lançamento da marca "Café do Cerrado" (CHADDAD,1995).

o CACCER tem desenvolvido ações mercadológicas, com bons resultados, como a

divulgação do café através de material publicitário e participação em eventos

nacionais e internacionais (LIMA, 1998).

Em termos regulatórios, a proteção aos direitos de propriedade industrial no Brasil,

incluindo as indicações geográficas, está prevista na Lei 9279, de 14 de maio de 1996.

Esse normativo veda o registro de marcas com nomes geográficos, suas imitações ou

sinais que possam confundir ou induzir a indicações geográficas. Também estão

previstas penalidades para os crimes contra indicações geográficas: fabricação e

comercialização de produtos com falsa indicação geográfica; uso de expressões como

"tipo", "gênero", e congêneres, não ressalvando a verdadeira procedência nas

embalagens dos produtos; e uso de marca que indique falsa procedência. As penas

são de detenção de até um ano ou aplicação de multas.

A mesma lei incumbiu o INPI27,Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, de

instituir normas quanto ao registro das indicações geográficas. Nos últimos anos, o

INPI emitiu dois atos normativos regulamentando as indicações geográficas: Ato

Normativo 134/97, que dispõe sobre a instituição de formulários para a apresentação

de requerimento de registro de indicações geográficas e o Ato Normativo 143/98,

que institui normas e procedimentos sobre o registro das indicações geográficas.

3.5) AS EXPERIÊNCIAS DE SUCESSO DA BaRGaNHA E DA CHAMPAGNE

Nesta seção, são examinadas as experiências da Borgonha e da Champagne, duas

regiões francesas extremamente bem-sucedidas em suas atividades e cujos nomes

são imediatamente relacionados ao produto que fabricam, no caso, dois dos mais

famosos vinhos do mundo.

São mostradas as principais caraterísticas de seus sistemas de produção e
---:.--

comercialização, algumas das quais diretamente influenciadas pelas regras do

27 Mais dados sobre o INPI podem ser obtidos no site do Instituto: www.inpi.gov.br
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sistema francês de Denominações de Origem, tentando identificar os "ingredientes"

presentes nessas receitas de sucesso.

3.5.1) A Borgonha

"Uma grande colméia, cada favo produzindo um mel

de características diferentes, mas todos procedentes da

mesma flor. Assim é a Bourgogne ..."

Mauro M. Alves

A Borgonha é uma das mais renomadas regiões vinícolas do mundo, com diversos

vinhos figurando na elite das Denominações de Origem francesas. Está situada no

leste da França, a sudeste de Paris, e, segundo GALVÃO (1997), representa apenas

4,3% do território francês.

Diferentemente da rival Bordeaux, que tem sua fama relacionada aos vinhos tintos, a

Borgonha deve sua imagem tanto aos brancos quanto aos tintos produzidos em cinco

distritos: Côte D'Or (que se divide em Côte de Beune e Côte de Nuits), Côte Chalonnaise,

Mâconnais, Chablis e Beaujolais (McCARTHYe EWING-MULLINGAN, 1997).

O mito Borgonha não é fruto do acaso, mas da ótima combinação entre as condições

propícias do ambiente à prática da viticultura e os fatores históricos, que

colaboraram para a existência de um inquestionável sauoir-faire nas questões

vinícolas.

No que diz respeito aos fatores ambientais, considera-se que a natureza "conspire"

para que uma conjunção de condições extremamente benéficas às vinhas esteja

presente na Borgonha. A disposição do terreno propicia uma proteção natural aos

vinhedos dos ventos úmidos do sudoeste e permite que os raios solares incidam nas

plantações por todo o dia. O solo calcário garante o escoamento da água, condição

bastante favorável às videiras. O clima completa a "conspiração", uma vez que o

rigor do inverno não permite a brotação antes do tempo e os dias ensolarados do

verão e do outono favorecem o desenvolvimento das plantas (ALVE5, 1995).
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De forma geral, o território borgonhês conta com características edafo-climáticas

extremamente favoráveis aos vinhedos, existindo pequenas diferenças dentro de

suas sub-regiões. A esse respeito comenta ALVES (1995):

"[...] há pequenas diferenças de localização [...], de composição do solo, de

pluviosidade e de insolação e é ai que reside o caráter de cada climat» e de cada

vinho, detalhes que na Bourgogne são elevados à quinta-essência da sutileza."

(p.53)

Essa diversidade ambiental é responsável pela grande variedade de vinhos, com

características distintas entre si, tornando a região apta a fornecer produtos que

atendam às diversas demandas dos consumidores.

Breve História da Borgonha

Conta-se que os romanos já encontraram videiras na Borgonha quando a

conquistaram e, sob seu domínio, os vinhedos prosperaram e se expandiram (pIRES,

1993).

No entanto, as primeiras invasões bárbaras ao império romano destruíram as

plantações, que só seriam retomadas no final do século IV pelos invasores

borgundos. No século VI, Gontram, rei dos borgundos, doa os vinhedos de Dijon ao

abade de Saint-Benigno como comenta PIRES (1993), inaugurando a estreita relação

entre a viticultura e as ordens religiosas na Borgonha.

Seguiram-se, nos séculos posteriores, várias outras doações aos monges (pIRES,

1993) feitas por nobres que partiam para as cruzadas desejosos de comprar seu lugar

no paraíso caso não voltassem para casa aOHNSSON, 1999). Os monges passaram a

se dedicar à atividade vinícola, "em príncípío para preservar o vinho da missa e seu

forte simbolismo junto ao pão, mas também por sua importância social e notórios

dividendos" (ALVES, 1995, p. 14). Entre as ordens religiosas destaca-se a dos

monges beneditinos de Ouny, por seu poder e opulência relacionados ao cultivo dos

vinhedos (pIRES, 1993).

28- Climai: termo mais usado na Borgonha para designar terroir, que é o conjunto de características
físicas de um local (ALVES, 1995).
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Nessa época, um jovem e determinado religioso, que mais tarde tornar-se-ia São

Bernardo, ao lado de outros trinta jovens de famílias abastadas, fundou a ordem dos

monges de Císter, numa espécie de reação ao espírito de luxo e fausto de algumas

ordens religiosas OOHNSSON, 1999).

JOHNSSON (1999) relata que a austeridade imposta a seus membros, traduzida por

extenuantes jornadas de trabalho nos vinhedos da ordem (a expectativa de vida de

um monge cisterciense era de apenas 28 anos), contrasta com a poderosa ordem de

Ouny. Com o tempo, os monges de Císter conquistam a simpatia dos nobres, que,

através de doações, ampliam os vinhedos da ordem. Sem saber, estavam lançando as

bases que possibilitaram a consagração da região como produtora de vinhos.

Os monges passam a fazer experimentos com mudas de videiras, escolhendo as

melhores, bem como tentam aperfeiçoar os métodos de produção. Produzem

pequenas quantidades da bebida, sem misturar as procedências das uvas. Também

estudam os vinhos que recebem como dízimo. Paulatinamente, mapeiam a região,

identificando os locais que produziam os melhores vinhos e erguem muros ao seu

redor. Além disso, destacam-se como os precursores do conceito "cru"29

OOHNSSON, 1999).

Os duques da Borgonha também tiveram um papel importante para o

desenvolvimento da vocação vinícola da região. Como comenta ALVES (1995):

"Nos séculos XIV e XV os duques de Bourgogne foram seus guardiões,

propagandistas e verdadeiros precursores da noção de Appellation d'Origine

Contrôlée [...] ao estipular os tipos de uvas a serem usadas, a cultura e a

vinificação, em textos até hoje considerados atuais [...]" (p. 52)

Entre esses textos está o de Felipe, o corajoso, que em 1391 proíbe que os vinhedos da

região utilizassem a variedade de uva Gamay, alegando que esta produzia um vinho

29 Esse conceito será detalhado mais adiante, quando for explicada a classificação dos vinhos na
Borgonha.
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"cheio de mui grande e horrível aspereza" (PIRES,1993, p. 145).30

Com Luís XI, o ducado da Borgonha é anexado à França (PIRES,1993) e os vinhos da

região seguem conquistando o paladar dos nobres, entre eles Luís XIV (ALVES,

1995). Mais tarde, com a revolução francesa, grande parte das terras pertencentes à

igreja e à nobreza são confiscadas e divididas entre o povo. Molda-se assim a

estrutura agrária existente até hoje na Borgonha, marcada pela presença de um

grande número de pequenos vinhedos (domaines), contrastando com as grandes

propriedades (châteaux) de Bourdeaux. Com o advento do código napoleônico, os

vinhedos são ainda mais fragmentados em virtude do reconhecimento do direito de

herança (pIRES, 1993;McCARTHY e EWING-MULLIGAN, 1997).31

Até o século XIX, as regiões vinícolas francesas esforçam-se para aprimorar as

técnicas e as variedades de uvas (ALVES, 1995). No entanto, os vinhedos franceses

foram destruídos pela phylloxera, uma espécie de pulgão que parasitava as videiras,

matando-as. Uma vez vencida a praga, são replantadas as vinhas com as variedades

já consagradas em cada região (ALVES, 1995). No caso da Borgonha, a Pinot Noir

para o vinho tinto e a Chardonnay para o vinho branco.

As regras de Produção e Comercialização de Vinhos na Borgonha

A exemplo das outras regiões vinícolas francesas, a Borgonha submete-se a várias

regras do sistema de denominações da França, que especifica diversos detalhes

- desde o cultivo das videiras até a apresentação dos rótulos dos vinhos. As principais

regras de denominação de origem e das características de funcionamento do

agronegócio do vinho na região são comentadas a seguir:

30 O duque referia-se ao vinho produzido com a Gamay plantada na Côte-D'Or. Atualmente, a
mesma variedade, plantada no solo da sub-região Beaujolaie, é responsável pelo bom vinho do
mesmo nome (pIRES,1993).

31 De acordo com GALVÃO (1997), o exemplo mais citado a respeito do tamanho reduzido das
propriedades da Borgonha é o vinhedo de Cios de Vougeot, que pertenceu aos monges cistercienses. O
vinhedo tem 82 proprietários (McCAR1HYe EWING-MULLINGAN,1997) e 50,22 hectares, e deve
seu nome (elos, que significa fechado) ao fato de ser murado (GALVÃO,1997). Entre os proprietários,
"[...] dois terços possuem vinhas para fazer apenas duas ou três barricas de 228 litros, a chamada
piêce bourguignonne. Temos, então, muitos e muitos vinhos com o nome de Cios Vougeot" (GALVÃO,
1997, p. 69).
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Princípio do Determinismo Físico

o modelo francês apresenta como um de seus fundamentos a tentativa de associação

da qualidade do vinho com as características do terroir? do qual ele se origina.

Aceita-se que as características ambientais de cada terroir influenciem diretamente a

qualidade do produto (MORAN, 1993).

Esse princípio legitima a demarcação de terras para as denominações de origem e

objetiva estabelecer a identidade do local com o vinho, que leva o nome da região.

Segundo MORAN (1993), o tamanho da área com uma denominação varia de uma

região até um único vinhedo.

Limitação da Produção

Outro princípio aceito é que a qualidade do vinho relaciona-se inversamente à

quantidade produzida. Dessa forma, existem restrições rígidas às quantidades

plantadas (MORAN, 1993), sendo a produção máxima permitida estipulada para

cada denominação (ALVES,1995).

A demanda pelo Borgonha é muito maior que sua produção, tornando-o escasso,

(McCARTHYe EWING-MULLIGAN, 1997) e concorrendo para seu elevado preço.

Regras para o Cultivo, Produção e Qualidade do Vinho

Na França, cada área com denominação tem permissão para cultivar apenas a

variedade de uva preestabelecida para a região . A determinação da variedade foi

fruto de um processo de tentativa e erro que, ao longo de séculos, indicou a melhor

opção para cada terroir.

Como visto, na Borgonha, as variedades permitidas são a Pinot Noir, para vinhos

tintos, e a Chardonnay, para os brancos, com exceção feita à área situada no sul da

32 Terroir: termo tradicionalmente utilizado no mundo do vinho, que se refere aos fatores ambientais
de um local. Segundo McCAR1HY e EWING-MULLIGAN (1997): "Terroir é a combinação de
imutáveis fatores naturais [...] É possível que não haja duas vinhas no mundo inteiro com a mesma
combinação desses fatores. Portanto, nós consideramos terroir como a única combinação de fatores
naturais de uma vinha em particular" (p. 125).
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região, que utiliza a Gamay, variedade que se adaptou melhor ao solo granítico

daquela porção da Borgonha (McCARTHY e EWING-MULLINGAN, 1997).

As técnicas de vinificação são também padronizadas para cada denominação,

incluindo os teores de álcool permitidos (BEZZANT, 1989; ALVES, 1995). A

Borgonha adota a vinificação curta (FORGEOT, 1980), na qual o vinho fermenta, por

5 a 8 dias, em cubas em contato com a pele das uvas. Assim, o vinho absorve menos

tanino e, portanto, pode ser consumido "jovem". O processo de envelhecimento do

Borgonha leva de 12 a 20 meses, resultando em uma bebida "mais fresca e mais

frutosa" (pIRES, 1996).

As denominações também possuem regras específicas quanto à forma de

apresentação das denominações nos rótulos, incluindo o tamanho das letras (ALVES,

1995).

Hierarquia de Vinhos

A Borgonha é a região onde o sistema de classificação dos vinhos é mais complexo.

De forma geral, eles podem ser classificados nas seguintes categorias:

~ Appelations D'Origine Controlée (AOCs) ou Denominações de Origem Controlada

(DOCs) - Nessa categoria estão os melhores vinhos, com imagens consolidadas

(ALVES, 1995). A denominação, além da procedência, indica que o vinho foi

elaborado de acordo com regras específicas (GALVÃO, 1997). No rótulo figura o

nome da região (McCARTHY e EWING-MULLIGAN, 1997). Ex.: Appellation

Bourgogne Conirollée.

~ Vins Delimités de Qualité Supérieure (VDQS) - É o estágio obrigatório para os

vinhos candidatos às DOCs (ALVES, 1995), no qual também se encontram vinhos

de regiões muito pequenas para receberem denominações (GALVÃO, 1997).

Assim como as DOCs, contam com regras e restrições a serem seguidas, além de

passarem por comissões de degustação. Em seus rótulos figuram as iniciais VDQS

(GALVÃO, 1997).
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~ Vins de Pay - Vinhos de consumo regional, com algumas exigências e limites de

produção (GALVÃO, 1997).

- ~ Vins de Table - Representam 23% da produção francesa e geralmente provêm da

região sul do país. Não contam com restrições ou exigências e não podem indicar

no rótulo o endereço do produtor, para não serem confundidos com vinhos de

outras categorias fabricados na região (GALVÃO, 1997).

No entanto, o status do vinho da Borgonha relaciona-se mais estreitamente com

outro tipo de classificação, baseada no conceito de cru. A tradução direta do termo,

que é o particípio passado do verbo crofte (crescer), é insuficiente para determinar

seu significado no mundo do vinho. ALVES (1996) comenta que cru designa "um

pedaço de terra determinado, com as uvas que nele estão e o vinho que delas

resulta" (p. 18).

A classificação por crus é explicada por GALVÃO (1997):

"Os vinhedos de determinadas comunas podem ser divididos em dois níveis:

premiers crus (mais numerosos, a elite da Borgonha) e grand crus (menos

numerosos, a elite da elite)." (p. 69)

Como visto, as denominações podem referenciar desde uma região inteira até um

vinhedo específico. O esquema a seguir exemplifica a questão:

Figura 4 - Hierarquia dos Vinhos da Borgonha

Denominação da Região - Ex.: Borgonha

Distrito -~.: Côte de Nuits-Villages.

Fonte: Elaborado pela autora com base em McCAR1HY E. e EWING-MULLIGAN, M. Vinho Para
Leigos. São Paulo: Editora Mandarim, 1996, p. 186.
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De uma forma geral, quanto mais específica a denominação, mais caro será o vinho.

Os preços comparativos dos vinhos de diferentes graus da hierarquia podem ser

vistos no quadro abaixo:

Quadro 9 - Os Preços dos Vinhos com Denominações da Borgonha

20 a.30

3Óa 75
60.a 5(){)33

100 .

Fonte: Elaborado pela autora com base em McCARTHY E. e EWING-MULLIGAN, M. Vinho Para
Leigos. São Paulo: Editora Mandarim, 1996, p. 184-185.

As regras que fundamentam o sistema de Denominações de Origem são de extrema

importância para a qualidade do produto, no entanto, não são suficientes. Tal

qualidade está intimamente relacionada à safra do vinho e aos produtores e

negociantes. Esse último agente é bastante importante na Borgonha, dado o grande

número de pequenos produtores, que podem ter dificuldades para engarrafar seu

próprio vinho. O negociante compra a bebida pronta ou compra as uvas e se

encarrega da produção (GALVÃO, 1997).

3.5.2)A Champagne

Talvez não exista no mundo outra região cuja menção remeta tão diretamente ao

nome do produto que fabrica. Situada a leste de Paris, senhora de um vinho

"inquieto e borbulhante", associado ao glamour, às vitórias, às comemorações e

alegrias, a região da Champagne, assim como a Borgonha, soube se valer de suas

competências - que incluem a posição geográfica favorável e a experiência secular na

vinicultura - e transformá-las em superioridade competitiva.

A região possui 275 milhões de metros quadrados (ALVES,1995) e tem a maior parte

de seus vinhedos situada em três distritos: Montanha de Reims, Vale de Mame e Côte

33- O preço de US$ 500 é o alcançado pelo Romanée-Conii, tido como o mais caro dos vinhos da
Borgonha (McCARlHY e EWING-MULLIGAN, 1997).
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des Blancs (BEZZANT, 1989).

o solo da região é calcário, sendo formado por antigos depósitos minerais e fósseis

com camadas ricas em nutrientes (SLAVIN e PETZKE, 1995). O clima não permite o

pleno amadurecimento das uvas (os verões são quentes e os invernos frios)

tornando-as ácidas. Essa acidez seria deplorável para vinhos normais ou

"tranqüilos" (teriam pouco teor de álcool e muita acidez) mas combina perfeitamente

com vinhos espumantes (McCARTHYe EWING-MULLIGAN, 1997).

Breve História da Champagne

PIRES (1993) comenta que as videiras da Champagne estão entre as mais antigas da

Europa, datando da era terciária. Suspeita-se que se fabricasse vinho antes mesmo da

dominação romana, embora essa hipótese ainda careça de comprovação. Os

romanos, como em outras regiões, estimularam a produção do vinho, que

originalmente era "tranqüilo" ou não-espumante, assemelhando-se ao Borgonha

(pIRES, 1993).

Cabe dizer que os vinhos espumantes já eram conhecidos por produtores muitos

séculos antes que suas qualidades fossem aprimoradas na Champagne, no século

XVII.Notava-se que determinados vinhos passavam por uma segunda fermentação e

que os gases resultantes muitas vezes estouravam as garrafas, razão pela qual eram

chamados "vinhos-diabo" ou "arranca-rolha" (pIRES, 1993).

No século X, ocorreu uma grande disseminação da reputação dos vinhos da

Champagne, beneficiada pela localização geográfica dos vinhedos do Vale de Mame,

que favorecia o transporte dos vinhos para Paris, Inglaterra e Holanda. Já no século

XIV, o Champagne era uma bebida para as classes abastadas e nos séculos XVI e

XVII, esse vinho "tranqüilo" conquistou os nobres da França e Inglaterra, embora,

por vezes, mostrasse seu temperamento inquieto ao estourar as garrafas que o

continham (SHARP E SMITH, 1990).

No fim do século XVII os champanheses perceberam que o gênio impulsivo de seus

vinhos, resultado da segunda fermentação, constituía, na verdade, uma
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oportunidade de diferenciação. Grande parte do mérito dessa descoberta deveu-se às

ordens religiosas que, a exemplo do que aconteceu na Borgonha, também tiveram

um papel fundamental no desenvolvimento do saooir-faire da região no que se refere

aos vinhos.

Embora alguns atribuam a D. Pierre Pérignon a invenção do Champagne, considera-

se que este tenha "inventado a si mesmo" (SHARP E SMITH, 1990). Porém, a esse

jovem monge, que aos vinte e nove anos era administrador da abadia de Hautvillers

e encarregado de receber o dízimo dos fiéis, pago em uvas (ALVES, 1995), merece

ser creditado o mérito por valer-se do "defeito" do vinho champanhês (sua têmpera

intempestiva) e transformá-lo em sua maior qualidade, criando técnicas que

aprimoraram a produção da bebida.

D. Pérignon percebeu que, em virtude das baixas temperaturas, o processo de

fermentação das uvas interrompia-se no inverno, sendo retomado meses mais tarde,

quando ocorria a segunda fermentação e a conseqüente formação de espumas em

virtude da liberação de gás carbônico (ALVES, 1995). De suas observações e

experiências surgiram inovações importantes para a viabilidade da produção do

vinho espumante. Entre os progressos advindos das pesquisas de D. Pérignon

destacam-se:

~ Uso de diferentes uvas e vinhos "tranqüilos" (que não chegaram à segunda

fermentação), oriundos de diversos vinhedos, compondo um blend (SHARP E

SMITH, 1990;ALVES,1995);

~ Introdução do uso de rolhas de cortiça nas garrafas para evitar "explosões"

(ALVES,1995);

~ Utilização de adegas profundas para o envelhecimento dos vinhos= (SHARP E

SMITH, 1990);e

34 D. Pérignon aproveitou-se da descoberta realizada por seu amigo D. Ruinart, que encontrou nos
subsolos de Reims uma rede de túneis abertos pelos romanos séculos antes, numa extensão de
centenas de milhas (ALVES,1995;SLAVIN e PETZKE, 1997). Essas adegas foram "ampliadas ao
infinito nos dois últimos séculos" (ALVES,1995,p. 78).
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~ Emprego de garrafas feitas com vidro mais resistente (SHARP E SMITH, 1990).

Por experimentação, os viticultores selecionaram as variedades de uvas que melhor

se adaptavam à região (SHARP E SMITH, 1990): Pinot Noir, Chardonnay e Pinot

Meunier. Como explicam McCARTHY e EWING-MULLIGAN (1997):

1/A Pinot Noir contribui com corpo, estrutura e longevidade para a mistura; a

Chardonnay oferecedelicadeza, frescor e elegância; a Pinot Meunier proporciona

precocidade, aromas floraise frutosidade." (p. 296)

Durante o século XIX, ao mesmo tempo que as vendas da região cresciam, diversas

melhorias e aperfeiçoamentos eram incorporados ao processo de fabricação dos

vinhos, como a adição de açúcar antes da segunda fermentação (SHARP E SMITH,

1990). Os métodos desenvolvidos por D. Pérignon, acrescidos dessas inovações,

constituem o famoso "Méthode Champenoise" que é um dos grandes patrimônios dos

champanheses.

o século XX também trouxe inovações tecnológicas e o aprimoramento do aparato

institucional da Champagne. Cria-se, em 1941, o CIVC (Comité Interprofessionnel du

Vin de Champagne), organização semi-pública, com representantes dos donos das

vinhas e dos fabricantes de Champagne (maisons), com poderes regulatórios. Entre

suas tarefas está a de disciplinar a relação entre esses agentes da cadeia produtiva e a

proteção e desenvolvimento dos negócios da região, servindo como fórum para

conciliação de interesses divergentes (SHARP E SMITH, 1990). Algumas

características do CIVC são destacadas no quadro a seguir:
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Quadro 10 - Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)

Comissão governamental assistida pelo presidente do Syndicat Générale
des Yignerons e pelo presidente do Uníon des Syndicatsdu Commerce.
Comitê consultivo formado por 6 viticultores e 6 comerciantes (das
maiores maísons) que contam com o apoio de subcómitês especializados.

}> Regular o relacionamento entre os viticultores e as maísons(fixação de
preços, distribuição da colheita, etc.).
}> Melhorar as técnicas de cultivo e produção dos vinhos (pesquisa e
experimentação, combate a pragas, treinamento, promoção e
monitoramento da qualidade, etc.).

}> Proteger e desenvolver o mercado do Champagne (estudos de
mercado, relações públicas, educação de consumidores e varejistas, etc.).

Provenientes de arrecadação paga pelos viticultores, com base em suas
colheitas, e pelas casas de Champagne, com base em suas vendas, além

,:de taxas especiais.

Fonte: Elaborado pela autora com base em SHARP, A. e SMITH, J. Champagne: A Sustainable
CompetitiveAdvantage. lnternatíonal Marketíng Reoieui, 1990,p. 22.

oMéthode Champenoise

o processo de elaboração do vinho é um dos elementos diferenciadores da

Champagne em relação aos vinhos espumantes produzidos em outras regiões do

mundo, constituindo um patrimônio dos produtores. Esse método é composto de

diversos processos:

Vinificação e Assemblage

Depois de colhidas as uvas e feita a prensagem, o suco obtido é colocado em grandes

cubas onde ocorre a primeira fermentação (SLAVINe PETZKE,1997).Esse processo

resulta em um vinho "tranqüilo". A etapa posterior é a assemblage, na qual vinhos de

diversos locais da Champagne são misturados", obedecendo aos percentuais de

Pinot Nair, Chardonnaye Pinot Meunier estabelecidos por especialistas (ALVES,1993).

Essa mistura determina o estilo da cada maison (SLAVIN e PETZKE, 1997), para as

quais manter a consistência é fundamental, uma vez que os consumidores têm a

expectativa de encontrar, todos os anos, as mesmas características a que estão

acostumados na bebida fabricada por seus produtores preferidos (McCARTHY e

EWING-MULLIGAN,1997).

35 Chegama ser misturados 5,10,15ou maisvinhos diferentes (ALVES,1995).
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Champagnisation

Como comenta ALVES (1995), nesta etapa o vinho deixa de ser "tranqüilo" para

tornar-se espumante. Para isso, ele recebe em torno de 25g de açúcar por litro e

fermentos especiais. É retirado das cubas e colocado em garrafas armazenadas nas

adegas subterrâneas. O açúcar transforma-se em álcool e gás carbônico, tornando o

vinho espumante. Também se formam depósitos, que são os dejetos dos fermentos.

Remuage36

Nesta etapa, especialistas percorrem as imensas adegas realizando pequenos

movimentos de rotação nas garrafas, visando fazer com que os depósitos dirijam-se

para a área próxima à rolha. Hoje já existem máquinas que começam a substituir o

"remueur" nas adegas. (ALVES,1995).

Degorgement

Esta fase consiste em eliminar os depósitos que se formaram na fermentação. Para

tanto, mergulha-se o gargalo da garrafa numa salmoura a 20 graus negativos. Depois

de aberta a tampa, o gelo que se formou é expulso e adiciona-se "liqueur

d'expédition"37 (ALVES,1995).

Após esses processos, a bebida está pronta, faltando apenas colocar a rolha, amarrá-

-la com arame e rotulá-la (ALVES,1995).

A Organização da Produção

Conforme comenta ALVES (1995), a cadeia produtiva do Champagne possui dois

agentes principais: os produtores e as casas (maisons) de Champagne. Da área total

36 O processo de remuage foi inventado por Mademoiselle Ponsardin, mais conhecida como La Veuve
Cliquot, (a viúva Cliquot), que, com a morte de seu marido Françoís, em 1796, assumiu a
administração de sua maison, na qual obteve grande sucesso. A remuage refinou o vinho espumante,
que antes era uma bebida cheia de sedimentos (SLAVIN e PETZKE, 1997;TEMPORAL, 1980).

37 O liqueur d'expédition é um Champagne de safras anteriores ao qual se adicionou açúcar. O
percentual desse licor que é adicionado à bebida determina seu tipo: 1,5 % de licor para o
Champagne brut; 5% para o demi-sec e 10% para o doce. Existe também o brui 100%, ao qual não se
adiciona o licor (ALVES,1995).
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plantada, 85% são explorados por 14.000 produtores e os 15% restantes pertencem às

maisons, que compram 70% da produção de uva de cada ano. O restante das colheitas

é transformado em vinho por 3500 viticultores-produtores em suas propriedades ou

em cooperativas.

Além desses dois elos, que são os mais fortes da cadeia, a indústria do Champagne

conta com produtores de vidro, fabricantes de rolhas de cortiça, caixas de papelão e

embalagens, arames para rolhas, folhas de estanho, rótulos e maquinário (SHARP E

SMITH,1990).

A produção de vinhos na Champagne também é regida por leis de denominação de

origem, como nas demais regiões da França. Na Comunidade Européia, só pode

exibir a palavra "Champagne" o rótulo do vinho fabricado a partir de uvas

cultivadas na região do mesmo nome e sob as regras do Méthode Champenoise. Em

outras partes do mundo, a palavra "Champagne" pode ser usada de forma genérica

para vinhos espumantes, como ocorre nos EUA e na Austrália (SHARP E SMITH,

1990).

Competências Distintivas e Vantagens Competitivas da Champagne

Ao explicar a experiência bem-sucedida da Champagne, SHARP e SMITH (1991)

analisam os conceitos de Competências Distintivas e de Vantagens Competitivas,

com base na contribuição de FAHEY (1986) vista anteriormente nesta revisão

- bibliográfica.

Para SHARP e SMITH (1991), as Competências Distintivas (o que a empresa faz

melhor que seus concorrentes) da Champagne são as seguintes: ._

~ O Terroir - que, como se viu, fornece condições extremamente favoráveis para a

produção de vinhos espumantes de qualidade;

~ O Méthode Champenoise - que é composto de uma série de práticas da região,

adquiridas ao longo de muitos anos e melhoradas através de incessante processo

de pesquisa e desenvolvimento, atualmente coordenado pelo CIVC; e

84



~ A Denominação de Origem - um dos fatores-chave da qualidade do Champagne é

o conjunto de leis que regulamentam sua produção. O nome "Champagne" só

pode ser usado pelos produtores da região que fabricam o vinho espumante

seguindo critérios controlados pelo avc

Para SHARP e SMITH (1991),as principais vantagens das Denominações de Origem

para os produtores são: o valor que é adicionado ao produto e a proteção a seu

trabalho.

Segundo os referidos autores, as competências distintivas da Champagne foram

utilizadas para criar Vantagens Competitivas (o que distingue favoravelmente a

empresa ou seus produtos sob o ponto de vista do consumidor) para a região, que

são:

~ A Suprema Qualidade do Produto - o Champagne é considerado a referêncíe=

para outros vinhos espumantes e seus produtores têm tido grande habilidade na

utilização de sinais que criam qualidade percebida. Entre os sinais emitidos para

"vender" a qualidade do produto estão o alto preço, o país de origem (que tem

um efeito positivo no caso da França) e o elevado montante de propaganda

(principalmente relacionada ao patrocínio do automobilismo e de exibições de

arte); e

~ A Marca "Champagne" - a marca é um dos indicadores que tem um significativo

efeito na qualidade percebida e é também constantemente utilizada pelos

consumidores para fazer inferências de valor. O Champagne é bem-sucedido

nesse aspecto, pois as leis de denominação de origem ajudam a manter a

integridade da marca, além de terem feito com que o nome "Champagne", dentro

da Comunidade Européia, desaparecesse dos rótulos dos vinhos espumantes

fabricados em outras regiões.

3.6) CONTRIBUIÇÕES DESTE CAPÍTULo PARA O ESTUDO

Nesta seção são revisitadas as principais idéias dos autores citados na revisão

38 Benchmark, no original.
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bibliográfica, com o objetivo de delinear uma estrutura teórica capaz de subsidiar o

estudo de caso.

Viu-se que a imagem do local de origem dos produtos pode influenciar algumas

dimensões do comportamento do consumidor, tomando-se um abonador de

qualidade. Uma vez consolidada a imagem de savoir-faire de um local, este passa a

ser um referencial sólido e permanente para os consumidores, a exemplo do que

acontece com o Champagne e o Vinho do Porto, entre outros. Dessa forma, a origem

pode colocar o produto em lugar destacado na escala hierárquica mental do

consumidor, indicando que tem maior valor que outro, não existindo substitutos

capazes de reunir as mesmas qualidades. Nesse sentido, os indicadores de origem

(rótulos de "made in", selos de procedência, referências às denominações de origem)

representam instrumentos importantes que podem ser uti1izados por

cidades/regiões/países para a obtenção de vantagens competitivas.

A literatura aponta, ainda, que a imagem pode ser um patrimônio exclusivo de um

local, muitas vezes determinante na superação de seus concorrentes, uma vez que

gera um vínculo de credibilidade com o consumidor.

Definiu-se imagem como sendo uma simplificação de idéias, informações e

associações que o indivíduo tem sobre objetos, pessoas ou locais, funcionando como

um agregador de conceitos, que facilita o processamento mental de informações

sobre objetos, pessoas ou locais, contribuindo para que o possuidor da imagem possa

fazer inferências a respeito desses elementos.

Do ponto de vista da administração da imagem, os locais podem ser comparados a

empresas, possuindo gestores, clientes, produtos e concorrentes. A imagem do

país/região relaciona-se à venda de produtos fabricados nesses locais através do

chamado "Efeito País de Origem" (EPO), que designa a influência do atributo

extrínseco "País de Origem" (PO) no comportamento do consumidor. O PO

geralmente é identificado nos produtos pela expressão "made in" ou por selos de

procedência.

Embora existam fortes evidências de que o PO tem influência no comportamento do
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consumidor, não existe consenso sobre quais dimensões desse comportamento

(formação de crenças, atitudes, comportamento de compra) são preponderantemente

influenciadas. A literatura sugere que o EPa é influenciado por diversas variáveis

relacionadas ao produto (preço, marca, tipo, risco), por variáveis econômicas, sociais,

políticas e culturais do país de procedência do produto e por sua imagem de expertise

na produção de um bem. As pesquisas indicam que o prestígio do varejista e as

garantias por ele concedidas interferem nas escolhas dos consumidores em relação

aos produtos. Por último, as variáveis pessoais do consumidor (sexo, idade,

educação, nacionalismo, familiaridade com o produto, "auiareness" quanto ao país de

origem), bem como as variáveis econômicas, políticas e sociais de seu país/região

completam o rol de variáveis intervenientes no constructo EPa.

Para a análise do papel da imagem na obtenção de vantagens competitivas, viu-se

que estas baseiam-se nas competências distintivas (o que o local/região faz melhor

que seus concorrentes, devido a habilidades ou recursos, físicos ou humanos,

específicos). a conceito de vantagem competitiva enfatiza o ponto de vista do

consumidor e seria, no caso dos locais, o que distingue favoravelmente o

local/região ou seus produtos aos olhos desse agente.

Quanto à viabilidade e manutenção das vantagens competitivas, FAHEY (1986)

elencou algumas questões que precisam ser respondidas pelas empresas. Essas

indagações devem ser cuidadosamente analisadas pelos produtores interessados em

obter vantagens baseadas na origem de seus produtos.

~ Quais são as dimensões (se existem) sobre as quais o local/ região tem vantagens

competitivas? Por que são vantagens? Quão importantes elas são?

~ Suas competências distintivas são consistentes? Em relação aos concorrentes, quão

fortes elas são?

~ Quanto custará manter as vantagens atuais e desenvolver novas?
---:...-

~ Como os concorrentes responderão?
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~ Podem ser copiadas?

~ A vantagens competitivas são sustentáveis?

~ Até quando suas vantagens competitivas serão importantes?

Do ponto de vista de um país/local, suas vantagens competitivas podem se basear

nas seguintes competências distintivas:

~ Existência de mão-de-obra com know-how de fabricação;

~ Excelência da matéria-prima devido a condições geográficas ou edafo-climáticas;

e

~ Domínio de tecnologias especificas.

Sob a ótica dos países/regiões, viu-se que os dusters constituem uma nova forma de

vantagem competitiva baseada nas potencialidades locais. De acordo com PORTER

(1998), o duster é um conjunto de empresas e outras entidades com atividades

relacionadas, dentro de determinado setor. Segundo ele, o duster possibilita uma

melhor sinergia entre os diversos elos da cadeia produtiva, podendo propiciar

diversos benefícios.

Além disso, o autor ressalta o papel do ambiente em que o duster está inserido,

notadamente quanto aos sistemas legal e tributário, a instituições de pesquisa, como

universidades, e à atuação governamental.

PORTER (1998) também destaca o papel a ser desempenhado pelas associações

comerciais, que, entre outras funções, devem servir como fóruns para a discussão

dos problemas do duster.

Foram vistos alguns mecanismos que possibilitam a utilização da procedência para

agregar valor aos produtos, as chamadas indicações de origem, que se dividem em

duas modalidades:

~ indicações geográficas ou indicações de procedência, que são simplesmente o

atestado de que o produto provém de um determinado local; e
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~ denominações de origem, que, além de avalizar a origem do produto, garantem

que seu cultivo ej ou elaboração obedeceram a métodos e padrões próprios da

região, conferindo a esse bem características de exclusividade e diferenciação,

além de assegurar um padrão de qualidade preestabelecido.

A implantação de um sistema de denominações de origem demanda medidas para

evitar a "burla", ou seja, para proteger os direitos de seus detentores contra possíveis

fraudes. No modelo francês, o sistema é amparado por uma estrutura específica com

esse objetivo.

Outro componente integrante da iniciativa das denominações de origem é a presença

de um órgão responsável pela demarcação das regiões com denominações e pelo

acompanhamento da qualidade final dos produtos, visando garantir a idoneidade do

sistema.

A França é o país onde o sistema de DOCs encontra-se mais desenvolvido, com

destaque para o setor vinícola, tendo servido como modelo para sistemas de

denominações de outros países. O sistema francês existe em função de três

elementos: o produto, o terroir e o saooir-faire. Seu funcionamento pressupõe a

existência:

~ de entidades organizadas de produtores que tomam a iniciativa de pleitear as

denominações para seus produtos;

~ de um organismo gerenciador (INAO), que homologa as denominações e

monitora a produção, além de coordenar ações para a proteção das DOCs; e

~ dos chamados comitês interprofissionais, compostos por produtores e negociantes

de vinho, que funcionam como fóruns de conversações entre os agentes da cadeia

produtiva.

A realização da revisão bibliográfica também trouxe contribuições importantes para

o entendimento das experiências francesas da Champagne e da Borgonha, regiões

consagradas mundialmente pela produção vinícola. Esse tópico será discutido na

conclusão desta dissertação.
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CAPÍTULON

METODOLOGIA
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Neste Capítulo apresenta-se o delineamento da pesquisa realizada nesta dissertação

e os referenciais teóricos clássicos que suportam as escolhas metodológicas.

Em virtude do caráter recente do tema, sobretudo quanto à aplicação dos conceitos

relativos ao assunto em casos brasileiros, adotou-se o estudo exploratório como

método, propondo-se a esclarecer conceitos e estruturar idéias sobre o papel da

imagem do local de procedência dos produtos na obtenção de vantagens

competitivas. Neste trabalho, não existiu a preocupação de propor e testar hipóteses

sobre o assunto.

o trabalho compreende, além da revisão bibliográfica sobre o tema proposto, um

estudo de caso objetivando verificar, à luz da literatura identificada, a possibilidade

de aplicação de práticas e estratégias bem-sucedidas nas experiências francesas ao

caso dos cafés especiais de São Paulo.

A revisão bibliográfica foi realizada com base em livros, jornais, periódicos nacionais

e estrangeiros, sites da internet, leis, normativos, dissertações, teses, relacionados ao

assunto investigado e que puderam contribuir para um melhor entendimento de

conceitos, sistematização de idéias e esclarecimento de questões relacionadas ao

tema.

Foi realizado um estudo de caso sobre as regiões paulistas produtoras de cafés

especiais. Considerou-se que essa seria a técnica mais adequada para a análise do

--tema, uma vez que permite um maior detalhamento de informações e uma maior

profundidade de análise, favorecendo a investigação proposta nesta dissertação. O

levantamento dos dados foi feito de duas maneiras: coleta de dados primários,

através de entrevistas pessoais realizadas pela própríà Tpesquísadora junto a

profissionais selecionados; e secundários, através de pesquisas em livros, periódicos,

dissertações, e outras fontes.

Assim, para a elaboração do estudo de caso, foram entrevistados profissionais de

diversos segmentos da cadeia produtiva do café paulista envolvidos com o processo

de certificação do "Café de São Paulo". Esses profissionais foram escolhidos através

de amostragem não-probabilística, mediante a orientação do sr. Nathan
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Herszkowicz, coordenador do processo de certificação do "Café de São Paulo",

presidente da Câmara Setorial de Café de São Paulo e do SINDICAFÉ (Sindicato da

Indústria de Café), e da srta. Eliana Relvas de Almeida, profissional do Centro de

Preparação de Café do SINDICAFÉ e membro do Grupo de Trabalho de Certificação

do Café de São Paulo.

4.1) DELINEAMENTO DA PESQUISA

Entre os diversos autores que propuseram formas para o delineamento de pesquisas,

adotou-se, nesta dissertação, o plano metodológico apresentado por AAKER e seus

colegas (1995), que será detalhado nos itens subseqüentes.

No que se refere ao método do estudo de caso, foram utilizados os conceitos e

recomendações propostos por YIN (1988). Complementarmente, as orientações de

outros autores foram consideradas para as escolhas relativas à parte metodológica

deste trabalho.

4.1.1.) Estudo Exploratório

o enfoque de pesquisa escolhido para a realização deste trabalho foi o estudo

exploratório. Ao discorrer sobre esse tipo de pesquisa, AAKER e seus colegas (1995)

comentam que o estudo exploratório:

"[...] é usado quando se procuram 'insighis' sobre a natureza geral do problema,

as alternativas de decisões possíveis e as variáveis relevantes que precisam ser

consideradas. Tipicamente há pouco conhecimento prévio para se basear." (p.

73)

Para BOYD & WESTFALL (1984), o estudo exploratório presta-se a descobrir idéias e

relações novas, contribuindo também para elaborar explicações prováveis para

determinados fenômenos.

Dessa forma, a pesquisadora julgou pertinente a escolha do estudo exploratório,

dado o caráter investigativo desta dissertação e a escassez de trabalhos sobre o tema

aplicados a casos brasileiros.
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Referendando tal opção, cabe ressaltar a contribuição de MATTAR (1993) sobre essa

modalidade de pesquisa:

"a pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior conhecimento

sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, é apropriada

para os primeiros estágios de investigação quando a familiaridade, o

conhecimento e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são,

geralmente, insuficientesou inexistentes." (p. 84)

4.1.2) Pesquisa Qualitativa

De acordo com o esquema metodológico exposto por AAKER et al. (1995), a etapa

seguinte do delineamento da pesquisa é a definição da forma de coleta dos dados.

Neste estudo, a autora fez uma opção pela pesquisa qualitativa por julgá-la mais

apropriada à análise do tema proposto.

Conforme sugerem AAKER e seus colegas (1995),nesse tipo de pesquisa:

"Existe uma maior e mais flexível relação com o respondente, assim os dados

resultantes têm maior profundidade e maior riqueza de contexto - o que

também significa um maior potencial para novos insights e perspectivas."

(AAKER et al., 1995,p. 174)

4.1.3) Estudo de Caso

Continuando o delineamento exposto no arcabouço de AAKER et al. (1995), julgou-

se o método do estudo de caso o mais adequado para a execução desta pesquisa.

Na visão de YIN (1988), o estudo de caso é a técnica apropriada para o pesquisador

que se propõe a examinar um fato atual, inserido no contexto real, onde as fronteiras

entre o fato e o contexto não são claramente delimitadas e onde são necessárias

várias fontes de evidência. Complementando sua explanação, o autor esclarece que o

estudo de caso é apropriado à pesquisa de caráter explicativo, que propõe questões

do tipo "por que" e "como". Esse tipo de questão remete à articulação e ao

encadeamento, ao longo do tempo, de fatos relativos a eventos atuais e sobre os
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quais o investigador não tem qualquer controle e que requerem o levantamento e

exame de várias fontes de evidência.

o estudo de caso pressupõe uma pesquisa intensiva e aprofundada de um número

reduzido de casos que possam contribuir para o avanço no entendimento de um

problema ou fenômeno.

De acordo com BOYD e WESTFALL (1984):

"A ênfase é dada na obtenção de uma descrição e compreensão completas das

relações dos fatores em cada caso, sem considerar o número envolvido." (p. 71)

A proposta do estudo de caso, no âmbito desta dissertação, foi conhecer mais

profundamente os aspectos relacionados ao agroneg6cio dos cafés especiais paulistas

e explorar as chances desse setor beneficiar-se da consolidação do atributo "local de

origem" como um elemento abonador e diferenciador de sua qualidade, garantindo

uma vantagem competitiva ao produto.

Durante a realização deste estudo foram observados os critérios de qualidade de

estudos de caso apontados por YIN (1988), bem como foram tomados os cuidados,

comentados pelo autor, relativos à coleta e análise dos dados.

A coleta de dados para a elaboração do estudo de caso teve como fontes as sugeridas

por AAKER et alo (1995), quais sejam: entrevistas com pessoas envolvidas com o caso

estudado e análise dos dados secundários disponíveis.

Entrevistas Semi-Estruturadas

Para a realização do estudo de caso, além da coleta de dados secundários, optou-se

pelo uso de entrevistas em profundidade que, de acordo com AAKER et alo (1995),

são aquelas desenvolvidas diretamente com o respondente, durante as quais o

assunto investigado é analisado detalhadamente.

As vantagens desse tipo de entrevista-são apontadas por SELLTIZ et alo (1974), ao se

referirem à possibilidade de uma cobertura mais profunda sobre o tema em questão.

Além disso, os autores acrescentam que:
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"[...] a maior duração e a situação interpessoal também poderão ajudar o

entrevistador a desenvolver um melhor rapport com o entrevistado." (p. 20)

A modalidade escolhida foi a entrevista em profundidade individual semi-

estruturada, na qual o entrevistador procura cobrir uma série de tópicos que podem

contribuir para a elucidação do assunto estudado. Aspectos como o tempo de

duração e a construção das perguntas são deixados ao arbítrio do entrevistador

(AAKER et al., 1995).

Esse tipo de entrevista mostrou-se adequada ao público investigado, pois presta-se a

abordagens junto" a executivos ocupados, experts técnicos e formadores de opinião"

(AAKER et al., 1995, p. 176).

4.2) UNIVERSO DA PESQUISA DE CAMPO E AMOSTRAGEM

o universo da pesquisa foi composto pelas regiões paulistas produtoras de cafés

especiais. Foram entrevistados profissionais que detêm conhecimentos relevantes

sobre as características desse setor do agronegócio paulista e, por essa razão, podiam

contribuir para a elucidação das questões levantadas nesta dissertação.

o tipo de amostragem escolhido para a seleção dos entrevistados foi o não-

probabilístico. MATTAR (1993)define essa amostragem como:

"[...] aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a

amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador ou do

entrevistador no campo. Não há nenhuma chance conhecida de que um

elemento qualquer da população venha a fazer parte da amostra." (p. 282)

A amostragem não-probabilística é adequada aos objetivos de um trabalho

exploratório, onde a preocupação não é fazer generalizações sobre o assunto, mas

avançar no conhecimento sobre a matéria estudada (MATTAR, 1993).

o tipo de amostragem não-probabilística utilizado nesta dissertação foi o intencional

(ou por julgamento), de acordo com a classificação de MATTAR (1993). A

amostragem intencional é feita através do julgamento do pesquisador, que escolhe os

elementos a serem incluídos na pesquisa, de forma a reunir uma amostra satisfatória
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que atenda aos objetivos do estudo.

A lista de pessoas a serem entrevistadas foi elaborada com a ajuda da srta. Eliana

Relvas de Almeida, profissional do Centro de Preparação de Café do SINDICAFÉ e

membro do Grupo de Trabalho de Certificação do Café de São Paulo, e do sr.

Nathan Herszkowicz, presidente da Câmara Setorial de Café de São Paulo e do

SINDICAFÉ, ambos indicados pelo sr. Marcelo Vieira, presidente da Specialty

Coffee Association do Brasil.

Foram realizadas, pela própria pesquisadora, 13 entrevistas e uma consulta, entre os

meses de janeiro e setembro de 1999, nas cidades de São Paulo, Campinas, Santos,

Espírito Santo do Pinhal e Monte Belo. A relação das pessoas entrevistadas encontra-

se no Anexo I. Os contatos iniciais com esses profissionais foram realizados pela

própria pesquisadora, através de telefonemas e por e-mails.

o rol de entrevistados compreendeu profissionais da COOPINHAL (Cooperativa

dos Cafeicultores da Região de Pinhal), do SINDICAFÉ, do ITAL (Instituto de

Tecnologia de Alimentos), da P&A Marketing Internacional, da ACS (Associação

Comercial de Santos), do IAC (Instituto Agronômico de Campinas), do IEA (Instituto

de Economia Agrícola da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de

São Paulo), da ASSICAFÉ (Assessoria e Consultoria Agrícola Ltda.), da Specialty

Coffee Association do Brasil e varejistas que comercializam cafés de origem.

Buscou-se também contatar profissionais com sólidos conhecimentos sobre o

produto que pudessem fornecer suas impressões a respeito da imagem dos cafés

especiais produzidos em São Paulo. No caso, trata-se do sr. Aldir Alves Teixeira,

considerado um dos maiores especialistas mundiais em qualidade de cafés

(ZYLBERSTAJNe NEVES, 1993), da ASSICAFÉ,representante, no Brasil, da Illycafé,

torrefadora italiana de cafés de alta qualidade.

Dado o pequeno número de estudos sobre as características do café produzido nas

diversas regiões paulistas e a conseqüente dificuldade de identificação dos tipos de

bebidas de cafés produzidas nessas regiões, consultou-se o sr. Guillherme Cortez,

especialista em qualidade de café do Ministério da Agricultura. Os contatos foram
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feitos por telefone e por e-mail.

Complementarmente, foram ouvidos proprietários/gerentes de estabelecimentos

que comercializam cafés especiais para que se pudesse ter noções, ainda que de

forma exploratória, sobre como o mercado avalia os cafés de origem.

o roteiro das entrevistas, elaborado a partir dos conceitos comentados no referencial

teórico, encontra-se no Anexo 11desta dissertação.

4.3) FONTES DE DADOS

4.3.1) Dados Primários

Foram coletados junto a profissionais de cooperativas, institutos tecnológicos, centros

de pesquisa agronômica, empresas de marketing, associações comerciais, empresas

de consultoria de café e do SINDICAFÉ, além de especialistas no ramo e

proprietários/ gerentes de estabelecimentos comerciais que vendem cafés de origem.

4.3.2) Dados Secundários

Os dados secundários para a realização deste trabalho foram levantados através de

livros, jornais, revistas, publicações de órgãos setoriais e outras entidades,

dissertações e teses, base de dados ABI (Abstract Business Index), atas das reuniões

do Grupo de Trabalho de Certificação do Café de São Paulo e documentos do Grupo

de Trabalho de Comunicação e Marketing, ambos da Câmara Setorial de Café de São

Paulo. O acesso a essas fontes foi obtido junto aos acervos das seguintes entidades:

~ Fundação Getúlio Vargas (FGV);

~ Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São

Paulo (FEA/USP);

~ Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo

(FFLCH/USP);

~ Universidade Federal de Lavras (UFLA);
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~ Instituto de Tecnologia de Alimentos (!TAL);

~ Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do

Estado de São Paulo (IEA);

~ PENSA - Programa de Estudos ~os Negócios do Sistema Agroindustrial da

FEAjUSP; e

~ SENACjCETH-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem ComercialjCentro de

Educação em Turismo e Hotelaria).
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CAPÍTULO V

o ESTUDO DE CASO DOS CAFÉS ESPECIAIS
DE SÃO PAULO



5.1) O PRODUTO

o cafeeiro é uma planta pertencente ao gênero Coffea, cujas espécies foram agrupadas

em diversas seções, sendo a mais importante, por conter as espécies mais cultivadas,

a EucoJJea. Esta, por sua vez, é dividida em diversas subseções, entre as quais a

ErythrocoJJea, que contém as espécies CoJJea arabica e CoJJea canephora, entre outras

(FERNANDES, 1986).

Mundialmente, cerca de 75% do café comercializável é da espécie arábica,

considerada de qualidade superior, do ponto de vista do aroma e do sabor, e com

grande aceitação junto aos consumidores. Os outros 25% dos cafeeiros pertencem à

espécie canephora, genericamente chamada robusta (FERNANDES, 1986), que

propicia um café mais "áspero", com maior teor de cafeína, maior rendimento e

menor custo.

A espécie arábica, da qual se originam os cafés de melhor qualidade, possui diversas

linhagens, como Mundo Novo, Catuaí Amarelo, Catuaí Vermelho e Bourbon

Amarelo, sendo que parte considerável delas foi desenvolvida pelo IAC - Instituto

Agronômico de Campínasê". No Brasil, as linhagens do arábica mais utilizadas são a

Mundo Novo e a Catuaí (FERNANDES, 1986).

O café robusta representa 10% dos cafeeiros brasileiros, produzindo café de bebida

inferior e preços baixos, sendo muito utilizado na indústria do solúvel. A produção

brasileira de robusta concentra-se principalmente no Espírito Santo (FERNANDES,

1986).

O aumento da preocupação com a qualidade do produto é uma tendência destacada

por MORICOCHI e seus colegas (1997) ao comentarem a existência de prognósticos

indicando que o café pode vir a ter uma classificação assemelhada à do vinho.

"[...] para um apreciador da bebida, o café não deve ser tratado como uma

commodity convencional. As qualidades organolépticas relacionadas com a

39 Esse instituto tem tradição na pesquisa agronômica do café, tendo lançado diversas variedades
plantadas no Brasile em outros países. Há alguns anos, o IAClançou uma nova variedade resistente
à ferrugem, a Icatu, cujo cultivo está se expandindo.
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acidez, aroma, bouquet, etc., são bem diferenciadas em função da origem e dos

cuidados dispensados ao produto em todas as fases do processo produtivo e

comercialização." (p. 14)

A qualidade de bebidas? do café depende de uma ampla gama de variáveis ligadas

aos fatores edafo-climáticos da região produtora (principalmente clima e altitude) e

dos cuidados dispensados à colheita (antes, durante e depois).

Particularmente importante para a qualidade são a temperatura e a pluviosidade na

época da colheita. Regiões de altitudes elevadas, com ausência de chuvas e

temperaturas amenas durante a colheita propiciam o amadurecimento uniforme do

café e dificultam a proliferação de microorganismos responsáveis pela fermentação

durante o preparo dos grãos (separação de impurezas, secagem, armazenamento),

preservando suas qualidades intrínsecas. Isso é válido para o café preparado pelo

método natural, ou "via seca"41,empregado no Brasil.

o processo de determinação da qualidade do café é complexo. O café é classificado

por suas características físicas, entre elas o número de defeitos, a peneira (tamanho

dos grãos) e a cor dos grãos. As classificações de acordo com esses critérios

encontram-se no Anexo IH.

Além da classificação física, outras classificações referentes às características

intrínsecas, reveladas depois do produto torrado e moído, são necessárias. Para a

40 "Bebida" é a terminologia utilizada para designar as qualidades intrínsecas do café, como sabor,
aroma, corpo e acidez. A classificação por "bebida" é feita através da "prova de xícara", degustação
realizada por técnicos que determinam seu enquadramento em diversas categorias, que são
apresentadas no Quadro 11.

41 No método da "via seca", o fruto seca ainda com a casca. É um sistema mais dependente das
condições climáticas e sujeito a variações de qualidade. Por outro lado, esse processo permite que os
açúcares presentes na casca migrem para os grãos, fazendo com que o café adquira 11corpo". No
chamado café de "via úmida", ou lavado, utiliza-se água em seu processamento e o café é
despolpado (despolpamento é a retirada da casca do grão e parte da mucilagem, que constitui um
ambiente adequado à proliferação de microorganismos responsáveis pela fermentação, prejudicando
a qualidade do café). Obtém-se um produto de qualidade média superior, de característica suave,
propício à elaboração de bebidas finas. É um método menos dependente de variações climáticas e,
por isso, utilizado por países onde ocorrem chiivas na época da colheita, como Colômbia e Quênia. O
método de via úmida pode gerar problemas ambientais, uma vez que contamina as águas fluviais.
Esse aspecto é apontado como uma possível vantagem a ser explorada pelo café brasileiro,
considerado 11 ecologicamente correto", pois pode ser um apelo significativo junto aos consumidores
estrangeiros, bastante atentos a essa questão.
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classificação por categoria de bebida, técnicos realizam a "prova de xícara" ou

degustaçãov. Essa classificação é apresentada no quadro a seguir:

Quadro 11- Classificação Oficial do Café pela Bebida

Bebidade sabor suave,
Bebidadesabor su.ave,acentuado e adocicado.

RioZona .Bebidade sabor e odor intoleráveisao e ao olfato.

Bebidacom sabor adstringente, gosto áspero.
Riada Bebidacom leve sabor de iodofôrmioou ácidofênico.
Rio Bebida com saborforte e desagradável, lembrando iodofórmio ou

ácido fêníco .

Fonte: BÁR1HOLO, G. F. et aloCuidados na Colheita, no Preparo e no Armazenamento do Café.
Informe Agropecuário. Ano 14, n. 162. Belo Horizonte: EPAMIG. 1989, p. 44.

Das etapas do cultivo e tratos pós-colheita, destacam-se algumas práticas

importantes para a obtenção de bebidas de alta qualidade, que estão descritas no

Anexo IV.

A qualidade da bebida final do café também depende dos cuidados com a torra,

moagem e preparo da infusão (CARVALHO et aL, 1987).

5.2) A DEFINIÇÃO DE cAFÉs ESPECIAIS

A nomenclatura referente aos cafés especiais diverge entre os autores. O estudo de

ZYLBERSTAJN, FARINA e SANTOS (1993) divide os cafés especiais em gourmets,

misturas tipo premium e descafeinados. Já a Associação dos Produtores de Cafés

Especiais do Brasil considera como café especial o café fino, ou de qualidade, com os

gourmets ocupando o topo dessa classificação. O diferencial de qualidade desses

42 Trabalhos de alguns pesquisadores investigam a possibilidade de analisar quimicamente as
qualidades intrínsecas do café. Seus resultados têm indicado uma relação positiva entre a qualidade
de bebida e a presença da enzima polifenoloxidase. Se a análise química comprovar sua eficácia,
pode representar uma maior confiabilidade na classificação de bebidas de café, ao diminuir os
componentes subjetivos da degustação. (CARVALHO et al., 1997). No entanto, dispensar o "teste
humano" é ainda uma questão polêmica. Existem aqueles que defendem que a segurança da prova
de xícara pode ser aumentada se for realizada por uma equipe de provadores (em vez de apenas um)
e se houver um grande número de repetições. Outros entendem que a prova química pode ser um
teste a ser utilizado complementarmente à degustação, não podendo substitui-lo.
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cafés é associado às características edafo-climáticas da região produtora, à variedade

cultivada e aos tratos pós-colheita do produto (TROCOLLI, 1997).

De acordo com os dados da Coffee Intemational File 1995-2000, apresentados por

TROCOLLI (1997), para o mercado norte-americano, os cafés de melhor qualidade

seriam os gourmets, subdivididos nas categorias especial e premium.

Como mostra o estudo de SAES e JAYO (1998) para o PENSA - Programa de

Estudos de Negócios do Sistema AgroindustrialjFEAjUSP, a respeito do Sistema

Agroindustrial do Café, o processo de produção também é responsável por um tipo

de café especial cujos atributos não dependem exclusivamente das características

físicas da região onde o produto foi cultivado, nem dos tratos pós-colheita a que

tenha sido submetido. Como exemplo, cita os cafés aromatizados, o cappuccino, os

descafeinados eo expresso. De acordo com o estudo, a diferenciação do café também

pode surgir de locais especiais de venda do café, as chamadas coffee shops.

Tendo em vista os objetivos desta dissertação, relacionados à vinculação dos

produtos a seu local de procedência, o enfoque do estudo de caso atem-se aos cafés

especiais entendidos como os cafés verdes de alta qualidade e preços diferenciados,

cujos atributos distintivos são intrinsecamente ligados à origem e que, conforme

esclarece a Specialty Coffee Association of Ameriarê, destacam-se em uma ou mais das

seguintes características: sabor, acidez, corpo ou aroma. Essa definição inspira-se na

que foi proposta no Projeto de Desenvolvimento do Potencial do Café Gourmet, da

Organização Internacional do Café. Utiliza-se, alternativamente, nas próximas seções

a expressão /I cafés de qualidade" para designar esses cafés.

Embora não façam parte do objeto deste estudo, utiliza-se a terminologia /I cafés

diferenciados" ou speciaities, para designar os cafés cujos atributos distintivos devem-

se preponderantemente ao modo de fabricação ou ao local de venda, como, por

exemplo, os cafés expresso, cappuccino, aromatizados e descafeinados.

43 Endereço eletrônico: http://www.scaa.org, visitado em 29/09/99.
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5.3) O PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DO cAFÉ

GOURMET

A Organização Internacional do Café (OIC) desenvolve atualmente o Projeto de

Desenvolvimento do Potencial do Café Gourmet, financiado pelo Fundo Comum de

Produtos Básicos da Organização Mundial do Comércio. O projeto tem por objetivo

desenvolver estratégias sustentáveis para a exploração do café gourmet pelos países

participantes: Brasil, Burundi, Etiópia, Papua-Nova Guiné e Uganda. O projeto

inclui tanto os aspectos de qualidade como os mercadológicos (OMC, 1998).

No Brasil, o projeto contempla áreas com potencial de produção de cafés de

qualidade: quatro regiões de Minas Gerais e a região da Mogíana, em São Paulo.

Segundo informações obtidas nas entrevistas, estão sendo analisadas as

características que devem ser incentivadas de forma a se oferecer um benefício real

ao consumidor. Pretende-se promover, por exemplo, a baixa acidez, o corpo e a

doçura do café brasileiro, bem como o fato de seu sistema de produção ser ecológica

e socialmente correto. O "método natural", ou "via seca", utilizado no Brasil acarreta

menor agressão ao meio ambiente, quando comparado ao método da "via úmida". O

país também propicia condições de vida aos agricultores bastante diferenciadas em

relação a alguns concorrentes, contando com um sistema legal e trabalhista

estruturado.

5.4) COMENTÁRIOS SOBRE A QUALIDADE DO cAFÉ

Neste ponto, cabe levantar um aspecto relevante acerca da qualidade do café. Como

visto, aceita-se que a qualidade do produto relaciona-se às características físicas dos

grãos e às características de bebida detectadas na degustação. No entanto, os gostos e

hábitos dos consumidores podem eventualmente determinar preferências por tipos

de bebidas normalmente classificadas como menos favoráveis.

Como esclarecem VEGRO e seus colegas (1997), não existe consenso a respeito da

classificação das bebidas rio e riada como sendo de baixa qualidade, dada a

preferência que alguns mercados manifestam em relação a essas categorias de

bebida, principalmente as regiões Mediterrâneas e o Golfo Pérsico. Assim, de acordo
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com os autores, uma possibilidade seria valorizar os atributos de cada tipo de

bebida, respeitando gostos e preferências de cada segmento do mercado.

A mesma situação ocorre em relação às diferenças de preferências entre

consumidores brasileiros e estrangeiros, como os americanos, por exemplo, no que se

refere ao ponto de torra do café44• Os consumidores americanos preferem a torra

mais clara, que possibilita a preservação dos óleos, dos aromas e dos açúcares

existentes no café. Muitos consumidores brasileiros rejeitam a torra menos

acentuada, que produz uma bebida mais clara, considerada fraca, o chamado

"chafé".

Existem aqueles que defendem que o produto de qualidade é o que se adapta aos

desejos do consumidor, entre eles, Guilherme Cortez, especialista em tipos de bebida

de café do Ministério da Agricultura, consultado durante a elaboração desta

dissertação. Em sua opinião, a qualidade do café relaciona-se à adequação a um

propósito (fitness to purpose). Assim, o café de qualidade seria aquele que consegue

entregar ao consumidor as características que este espera, sem, contudo, negligenciar

a presença de defeitos.

Por outro lado, existem os que pensam que o consumidor deveria ser "educado" de

forma a "perceber" as características qualitativas dos cafés especiais. No caso

brasileiro, isso implicaria a utilização de torra mais clara, o que contrasta com as

características da bebida que a maior parte da população habituou-se a consumir em

seu dia-a-dia. A tradição de torra escura está relacionada a tempos passados, quando

esse ponto de torra era promovido para mascarar os efeitos de substâncias

desagradáveis ao paladar oriundas da baixa qualidade do café disponibilizado no

mercado interno. No entanto, a torra escura carboniza os açúcares contidos nos grãos

e provoca a perda de alguns componentes aromáticos, tornando o café mais amargo,

requerendo maior adição de açúcar.

De fato, parece existir espaço para uma maior divulgação das bebidas finas (embora

essa expressão já encerre uma juízo de valor preconcebido) junto ao consumidor

44 O 11 ponto de torra" refere-se à intensidade de exposição dos grãos à torra.

106



nacional, para o qual pouca diversidade de opções é disponibilizada.

5.5) O BRASIL E O cAFÉ: BREVES COMENTÁRIOS

A agricultura cafeeira tem constituído, ao longo de mais de dois séculos, um dos

mais tradicionais setores do agronegócio brasileiro. O país é o maior produtor

mundial, alcançando 31,2 milhões de sacas de 60kg na safra 98/99 (EMBRAPA)45.

Desse montante 18,5 milhões destinaram-se ao mercado externo (FAS/USDA)46,

gerando US$ 2,47 bilhões em divisas no período (MDIC).

No entanto, a participação relativa do Brasil como exportador de café vem

decrescendo nas últimas décadas (USDA, citado por SAES e JAYO, 1998). De acordo

com SAES e JAYO (1998), a perda da participação no mercado mundial está.

relacionada ao sistema de regulamentação imposto ao agronegócio até o início da

década de 1990. Essa regulamentação relacionava-se aos AICs (Acordos

Internacionais do Café), que estabeleciam sistemas de cotas aos países exportadores.

Do ponto de vista das regras internas, vários órgãos foram responsáveis pela

regulamentação do agronegócio, sendo o IBC (Instituto Brasileiro do Café), que

atuou de 1952 até o início dos anos 90, a última entidade reguladora (SAESe JAYO,

1998).

O estudo de SAES e JAYO (1998) aponta os efeitos perversos que a tutela do IBC

gerou para a competitividade do produto brasileiro. A política da entidade baseava-

-se na restrição de quantidades e na garantia dos preços, o que acabou

desestimulando a produção de cafés de qualidade, levando à "commoditização" do

café brasileiro e à deterioração da sua imagem. Conforme relatam os autores:

"O Brasil é reconhecido como um produtor de quantidade e, dificilmente, o

consumidor sabe que está comprando ou tomando um café brasileiro, ao passo

que a marca Café da Colômbiaou de outros países que produzem os chamados

cafés suaves está identificadanas lojas de cafés (coffee shops) ou nas embalagens

do torrado e moído." (p. 157)

4S Dados obtidos no endereço eletrônico: http://coffee.com.br, visitado em 01/10/99.
46 Dados obtidos no endereço eletrônico: http://coffee.com.br, visitado em 01/10/99.
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o referido estudo acrescenta que tal fato ocorre a despeito do café brasileiro fazer

parte de blends de cafés finos consumidos no mercado externo, sobretudo dos cafés

expresso.

SAES e NUNES (1998) alertam para a dificuldade de coordenação dos agentes do

agronegócio do café para a adaptação à nova realidade competitiva apresentada ao

setor, marcada pelo aumento da demanda por cafés de qualidade superior. Para os

autores, essa adaptação à nova realidade do mercado passa pelo desenvolvimento de

Uinstrumentos alternativos de coordenação", que seriam:

Pagamento pela qualidade

Na opinião deles, entre os produtores e os intermediários existe assimetria de

informações. Tal assimetria dificultaria uma remuneração maior aos produtores de

café de qualidade superior, ficando com os intermediários os ganhos adicionais. Em

suas palavras:

1/[ ••• ] o sistema resulta na falta de incentivo aos produtores para adotarem

práticas que melhorem a qualidade da bebida. [...] o mercado funciona como se

todo o produto transacionado tivesse as características de uma bebida 'média'

para compor os blends das grandes torrefadoras." (SAESe NUNES,1998,p. 11)

Para esses pesquisadores, à medida que o Brasil passar a ser visto também como um

produtor de cafés de qualidade, e o próprio mercado começar a demandar cafés de

diferentes regiões, ocorrerão mudanças no relacionamento entre esses agentes,

podendo incentivar os produtores a se preocuparem mais com a qualidade do

produto.

Mostrar qualidade para o consumidor

Como exemplo de ação mercadológica bem-sucedida, no que se refere à sinalização

de qualidade para os consumidores, os autores citam o caso da Colômbia que, entre

1960 a 1995, investiu mais de US$100 milhões em marketing, fazendo com que o seu

produto passasse a ser extremamente valorizado pelos consumidores de diversos

países.
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Assim, SAES e NUNES (1998) mostram a necessidade de adoção de uma estratégia

de marketing para o café brasileiro e alertam para a dificuldade de definição de

"quem vai pagar a conta", já que existe a possibilidade de que mesmo aqueles que

não dividirem os custos das ações mercadológicas venham a se beneficiar delas.

A oportunidade de execução de estratégias mercadológicas para os cafés brasileiros

de qualidade é lembrada também por outros autores e pessoas ligadas ao

agronegócio, como VEGRO et aI. (1997), SILVA JR (1998), JORGE (1998), ARANHA

NETO (1998)e SAES e JAYO (1998).

Oferta regular

Os fatores climáticos e a bianualidade da cultura cafeeira no Brasil concorrem para a

existência de problemas de suprimento regular, contribuindo para a perda de market-

share. Nesse sentido, o setor divide-se entre aqueles que são contra a formação dos

estoques, entre outros motivos, por julgarem que essa atitude reduziria os preços, e

os que defendem os estoques, seja para garantir a renda do sistema, seja para

garantir a regularidade da oferta (SAESe NUNES, 1998).

As decisões sobre as políticas de estoques, bem como sobre as estratégias

mercadológicas para o produto, dependem de amplas articulações entre os agentes

do agronegócio (SAESe NUNES, 1998).

5.5.1) Áreas Produtoras Brasileiras

A produção cafeeira do Brasil está concentrada, principalmente, nos estados de

Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Paraná. Sua distribuição pode ser

visualizada no quadro abaixo:

Quadro 12 - Distribuição da Produção do Café no Brasil

M~~:~i~~':,:'SãÓ'P.t(d9:'~~rilis';\;.:~~~;)}:~p~tdSatttQ'Wutri;~:Btà&i1.:
':[~1í6~'Cl:t~~/~~';Y29,9% 9,6% 51,6% 6,3% 2,6% 100%
'?~,t7t},~~~Z$n~':i38,1% 15,8% 37,4% 6,4% 2,3% 100%
';>79t8trai~·:88jj9'n. 28,2% 31,5% 17,7% 15,8% 6,8% 100%
(>'89.i~at:ê·;~m:,; 16,9% 46,2% 8,2% 18,1% 10,6% 100%
Fonte: EMBRAPA/USDA, dados obtidos no endereço eletrônico: http://coffee.com.br, visitado em
01/10/99.
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5.6) COMENTÁRIOS SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DOS cAFÉs ESPECIAIS

Como exposto, o Brasil é visto tradicionalmente como um produtor de café

commodity, sendo recente a preocupação com a qualidade do produto. Dada a

escassez de trabalhos voltados especificamente para o segmento de cafés especiais,

utiliza-se nesta seção os trabalhos existentes sobre a cadeia produtiva do setor como

um todo, para tentar delimitar a ação dos agentes envolvidos na produção e

comercialização dos cafés especiais. Esses agentes encontram-se esquematizados na

figura a seguir, adaptada do estudo de SAES e JAYO (1998):
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Figura 5 - A Cadeia Produtiva dos Cafés Especiais
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implementos

Indústria de

máquinas e
implementos

-----------------------------
\

Produtores de mudas

Indústria de
defensivos e
fertilizantes

Produção
primária

t Produtores de t
cafés de alta
qualidade

Primeiro
processamento

Segundo
processamento

Vendedores
nacionais

Compradores
internacionais

Varejo nacional
e internacional

Cooperativas t Empresas t Exportadores t Empresas t Lojas de café
--------------------- torrefadoras --------------------- torrefadoras ------._-------------

Produtores nacionais Cooperativas internacionais Bares e
e central de restaurantes
cooperativas

j

Fonte: Elaborado pela autora a partir de SAES, M. S. M., e JAYO, M. Competitívidade no Agribusiness Brasileiro: Sistema Agroindustrial do Café. São Paulo:
PENSAjFIAjFEAjUSP.1998.



Do ponto de vista do elo produtor, cabe relembrar a problemática anteriormente

mencionada a respeito do desestímulo para a produção de cafés de qualidade

oriunda da política de tutela do IBC, que garantia preços praticamente iguais para

cafés de qualidades diferentes. Como relatam SAES e JAYO (1998), referindo-se ao

café brasileiro:

"[ ... J a imagem do café no mercado internacional foi piorando, no momento em

que o novo paradigma de produção passou a ser baseado em uma padrão de

concorrênciaque privilegia a qualidade." (p. 13)

No entanto, o Brasil reúne condições para satisfazer à demanda, tanto interna como

externa, por cafés de qualidade. De acordo com as entrevistas realizadas, as regiões

mais citadas como produtoras de cafés de qualidade foram: a região da Mogiana, em

São Paulo, e as regiões do Cerrado e Sul, em Minas Gerais.

o primeiro processamento ou beneficiamento é realizado pelas cooperativas ou pelos

próprios produtores. O elo processador propriamente dito é formado pelas

torrefadoras sediadas tanto no Brasil como no exterior, sendo que as primeiras, sob a

ótica do mercado de cafés especiais, têm atuação ainda tímida. O crescimento da

demanda por cafés especiais em âmbito nacional representa uma oportunidade para

as pequenas empresas. Enquanto no mercado de commodities sua atuação fica

comprometida devido à necessidade de grandes escalas para a concorrência por

custos, na atividade processadora de cafés de qualidade a concorrência é dada pela

diferenciação, com menores quantidades e produtos de maior valor agregado (SAES

e JAYO, 1998).

Quanto ao segmento exportador brasileiro, tradicionalmente vendedor de café

commodity, considera-se que pode apresentar dificuldades para atender à crescente

demanda por cafés especiais. Apesar da possibilidade de fornecimento do produto,

as ações do segmento exportador seguem ainda distantes dos produtores e

compradores do segmento especial. Como relatam SAES e JAYO (1998):

"Tal mercado, praticamente inexplorado pode, entretanto, viabilizar a existência

de pequenas empresas exportadoras direcionadas a pequenas torrefadoras ou
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boutiques de cafés internacionais em que o comércio de quantidade não esteja

interessado." (p. 102)

No que se refere ao varejo, nota-se, internacionalmente, uma tendência de expansão

das coffee shops. Como expõe MEGIDO (1998), lojas atrativas, criativas, com

atendentes especializados e fornecimento de cafés de origem têm, cada vez mais,

feito o papel de ponto de encontro dos consumidores.

Nos EUA, a Starbucks Coffee Co. - cujas vendas tiveram um incremento de 575% no

período de 1992 a 1995, com um faturamento de US$ 700 milhões - é um exemplo

dessa expansão. Entre seus pontos-de-venda encontram-se boutiques de café,

quiosques, livrarias, restaurantes sofisticados e supermercados (TROCOLLI, 1997).

Outra iniciativa de sucesso são os cybercaJés,lojas onde, além de cafés diferenciados,

computadores com acesso à internet são disponibilizados aos consumidores

(MEGIDO, 1998).

A tendência de diferenciação no varejo também é sentida na Europa. Como

exemplos europeus, MEGIDO (1998) cita o Art of Coffee, na Holanda, onde os

consumidores degustam os cafés apreciando quadros de Van Gogh acessados através

de computadores, e o Costa's Coffee and Cafés, na Inglaterra, que disponibiliza

diversos cafés de origem, como o Medellin Supremo from Colombia, o San Marcos de

Costa Rica e o Sumatran Blue Listong.

Em resumo, o autor comenta que:

"[...] a demanda decadente na Europa e na América do Norte passa a ser

enfrentada com a imagem do café como estilo de vida. O café como um agente

capaz de revelar no consumidor seu eu ideal, romântico, intelectual, cibernético,

sensual, macho, fêmea, artístico, ecológico, carinhoso, revoltado, pai de família,

mulher independente etc." (p. 54)

De acordo com SAES e JAYO (1998), no varejo nacional verifica-se um aumento do

número de coffee shops, que ainda não têm uma participação expressiva na

distribuição de cafés. Nessas lojas ainda existe pouca diversidade de oferta de
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produtos.

5.7) MERCADOS PARA OS cAFÉs ESPECIAIS DO BRASIL

5.7.1) O Mercado Externo

A exportações brasileiras de café verde representaram 18,5 milhões de sacas na safra

98/99 (FAS/USDA)47. Como comentado anteriormente, a participação do Brasil na

venda mundial de café vem apresentando queda, imputada à política de

regulamentação, que impôs cotas ao produto brasileiro, gerando acumulação de

estoques. Isso fez com que políticas de erradicação das lavouras fossem colocadas em

prática. Apesar do fim da regulamentação, a tendência de queda permaneceu

inalterada, em virtude da diminuição das áreas das lavouras e dos problemas

oriundos das geadas de 1994 que destruíram parte dos cafeeiros (SAES e JAYO,

1998).

As exportações de cafés torrados e moídos são oscilantes e pouco representativas.

Dados de janeiro de 1998 indicam que os principais importadores foram Bolívia,

Paraguai e EUA (SAES e JAYO, 1998). Nesse setor existe grande capacidade ociosa

(VEGRO et al., 1997), inclusive nas pequenas empresas familiares, presentes em

grande número nesse segmento da cadeia (SAES, 1995, citada por VEGRO et al.,

1997).

Os Mercados Consumidores Internacionais

A demanda mundial de café tem mostrado fraco crescimento, com exceção do

segmento dos especiais, única categoria que apresenta aumento de vendas ao longo

dos últimos anos, além de excelentes perspectivas de incremento futuro. De acordo

com dados do estudo de SAES e JAYO (1998), a Specialty Coffee Association of America

(SCAA) pretende aumentar o consumo do produto nos EUA de 18 para 31,5 milhões

de sacas até 2022, prevendo que, desse montante, 30% corresponda à parcela relativa

aos cafés especiais.

47 Dados obtidos no endereço eletrônico: http:/ / coffee.com.br, visitado em 01/10/99.
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Embora o Brasil conte com grande potencial de produção de cafés de alta qualidade,

esse mercado ainda é pouco explorado e a expansão do segmento, não somente nos

EUA mas também na Europa e em outros mercados emergentes, representa uma

grande oportunidade para os produtos brasileiros.

Os principais compradores do café brasileiro são apresentados a seguir.

Quadro 13 - Exportações Brasileiras de Café Verde por Destino (Safra 98/99)

453 18,4%

225 9,1%

208 8,4%

Total dos Países Acima 1368 %
Demais Países 1102 44,6%

Total 2470 100%

Fonte: MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, publicados no
endereço eletrônico: http://www.mdic.gov.br. visitado em 15/02/2000.

~ Estados Unidos

O trabalho de MORICOCHI et al. (1997) mostra que o mercado americano

apresentou queda no consumo do produto nos anos 60 e 70, apresentando-se estável

nas últimas décadas. Entre os motivos para essa queda na demanda americana

destacam-se:

• a baixa qualidade do produto vendido no passado;

• a concorrência dos chamados 50ft drinks;

• a tendência ao consumo de bebidas geladas, em detrimento das bebidas

quentes; e

• a preferência por bebidas prontas, sem a necessidade de preparação prévia.

O declínio do consumo tem sido parcialmente compensado pela chamada

"Revolução do Specialty Coffee". Estimou-se que as vendas de cafés diferenciados no

mercado norte-americano, que foram de US$ 75 milhões em 1990 e chegaram a US$
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2,2 bilhões em 1996, alcançassem US$ 3 bilhões até o final da década (STURDIVANT,

1997, citado por MORICOCHI et al., 1997). Desse total, aproximadamente 25%

seriam cafés de origem puros e 15% blends (MORICOCHI et al., 1997, baseados em

dados de HEDLEY, 1996).

Entre os cafés de origem no mercado norte-americano, destacam-se o colombiano, os

centro-americanos e os de algumas regiões africanas, sendo a participação brasileira

ainda pouco significativa devido, sobretudo, à ausência de divulgação

(MORICOCHI et al., 1997).

~ Alemanha

o mercado alemão representa uma exceção dentro do mercado europeu, tendo em

vista sua preferência por blends de cafés lavados colombianos e outros suaves.

Observa-se, no entanto, um aumento discreto nas importações alemãs de cafés

brasileiros, em virtude de elevações no preço do produto colombiano (VEGRO et al.,

1997).

O país é o maior consumidor europeu (VEGRO et al., 1997), com perspectiva de

consumo de 11 milhões de sacas no ano 2000 (MORICOCHI et al., 1997). Alguns

autores, como NAGEN (1997), citado por MORICOCHI et alo (1997), prevêem

aumento do consumo no país devido à possibilidade de incremento do uso do

produto no leste alemão e também em virtude do crescimento do segmento dos

- instantâneos aromatizados, de forte apelo junto ao público jovem.

~ Itália

A importância da Itália no mercado de cafés deve-se naosomente ao consumo

interno, da ordem de 4,6 milhões de sacas em 1995, mas também ao fato de ser um

referencial em termos de preparo da bebida, O·segmento do café expresso é um dos

grandes impulsionadores do mercado italiano (MORICOCHI et al., 1997), sendo o

país um grande reexportador de cafés processados (LODDER, 1997, citado por

MORICOCHI etal., 1997).
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~ Outros Mercados Europeus

Outros países representativos no consumo de café-são: a França, onde se detecta a

possibilidade de ampliação do consumo, principalmente no segmento expresso; a

Espanha; e o Reino Unido, onde o café enfrenta a concorrência da bebida nacional

tradicional, o chá (MORICOCHI et al., 1997).

Outra questão relativa ao mercado europeu de cafés diz respeito à crescente

preocupação social dos consumidores em relação aos países produtores. Nesse

sentido, existem certificados de "comércio justo" como os da organização não-

governamental holandesa Max Havelaar, que certifica o produto cujos cafeicultores

foram justamente remunerados (VEGROet al., 1997).

~ Japão

O Japão é o terceiro maior importador mundial de café (VEGRO et al., 1997).

Verificou-se, no período compreendido entre 1965 e 1994, um aumento de 1000% no

consumo do produto no país, fruto de investimentos em propaganda realizados pela

Organização Internacional do Café e por empresários locais (MORICOCHI et al.,

1997), em um processo de ocidentalização dos hábitos de consumo japoneses

verificado no pós-guerra, incluindo a substituição do chá pelo café (VEGRO et al.,

1997).

O mercado japonês conta com uma eficiente estrutura de distribuição do café, na

qual se utiliza um grande número de máquinas automáticas. Outra peculiaridade

desse mercado é a disponibilidade de diversas formas de apresentação do produto,

com destaque para o enlatado gelado, bem recebido pelo público jovem

(MORICOCHI et al., 1997).

~ Países Emergentes

De acordo com MORICOCHI et al. (1997), existem boas perspectivas de aumento do

consumo nos países deste grupo, sobretudo nos asiáticos. No período de 1989 a 1994,

78% do incremento do consumo mundial de café deveu-se aos países emergentes.

Além disso, destacam-se os esforços que a Organização Internacional do Café
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pretende empreender para aumentar o consumo em países como a Rússia e a China.

Concorrentes

Conforme o exposto na seção sobre o produto, a qualidade do grão de café depende

de diversos fatores que envolvem condições ambientais e tratos pós-colheita. Dessa

forma, embora existam locais mais aptos para a produção de cafés de qualidade,

estes podem ser produzidos em diversas regiões do globo, com maior ou menor

esforço, dependendo das caraterísticas edafo-climáticas dos locais.48

A seguir, são feitas algumas considerações acerca da produção dos países que hoje

detêm participações expressivas nos mercados de cafés de qualidade:

~ Colômbia -

Segunda maior produtora mundial e primeira em termos de café de qualidade, a

Colômbia destacou-se pela produção de cafés "colombianos suaves", amplamente

promovidos através de vultosos investimentos em marketing. Esse esforço

mercadológico permitiu que seu nome, do ponto de vista dos consumidores

estrangeiros, sobretudo dos europeus e americanos, fosse diretamente associado aos

cafés especiais.

A Colômbia desenvolveu competências no gerenciamento de sua imagem no

mercado internacional, bem como na articulação de mecanismos garantidores de

seus interesses (MORICOCHI et al., 1997). Foi responsável, em 1993, por 18% do

mercado americano de cafés especiais com certificados de origem, seguida pela

Guatemala (10%),Sumatra (9%), Quênia (8%) e Costa Rica (8%) (LEVIN, 1996, citado

por MORICOCHI et al., 1997).

48 No entanto, cabe lembrar que, em geral, os cafés de qualidade pertencem à espécie arábica, o que
restringe a participação de países predominantemente voltados para o cultivo do robusta nesse
segmento.
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Como comentam VIEIRA e HOWELL (1997), a Colômbia, assim como os produtores

centro-americanos, soube se posicionar no segmento de cafés de qualidade,

ocupando o espaço deixado pelo Brasil, mundialmente conhecido como produtor de

café commodity padrão "Santos". No caso da Colômbia, o esforço mercadológico

realizado junto ao consumidor enfatiza que a altitude em que o café é plantado e seu

processo de produção artesanal são as características singulares do "Café 100%

Colombiano" .

A análise de HEUMAN (1999)mostra que a produção do país é mais estável que a

do Brasil, mais exposto a problemas climáticos. Atualmente a Colômbia tenta

aumentar o volume produzido, mas enfrenta o desafio de combater doenças que

atacam seus cafeeiros, o que já vem sendo feito pela Federação Colombiana do Café.

Nas paIavras do autor:

"Estima-se que a produção de café da Colômbia provavelmente aumentará

pouco nos próximos 4 ou 5 anos enquanto o Brasil tem a oportunidade de

produzir 40milhões de sacas se todas as condiçõesclimáticasforem favoráveis."

(p.39)

~ América Central

Destacam-se na produção de cafés especiais a Guatemala, maior produtora da

América Central, e a Costa Rica (USDA). Enquanto na primeira a área cultivada

permanece estável, na última está havendo uma diminuição das áreas de produção

de café. Os países da América Central vêm enfrentando problemas no que se refere

aos custos de produção e à escassez de recursos financeiros (MORICOCHI et al.,

1997).

~ África

Embora o continente africano seja associado ao café robusta, alguns países destacam-

se na produção de cafés finos, como o Quênia, a Tanzânia e a Etiópia (MORICOCHI

et aI., 1997). Esse último país tem a maior produção entre os três, com arábicas de

qualidade razoável fazendo parte de diversos blends. O Quênia produz cafés que se

enquadram na elite dos cafés especiais do mundo, opinião compartilhada por
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diversos membros da indústria cafeeira. Tem uma produção estável, sem

perspectivas de crescimento significativo nos próximos anos. A Tanzânia, que

produz cafés de boa qualidade, vem superando seus problemas políticos e

expandindo sua área de produção (HEUMAN, 1999).

» Ásia

Nesse continente, o maior produtor é a Indonésia, seguida pelo Vietnã (USDA)49.A

primeira tem obtido alguns cafés de alta qualidade e está tentando expandir sua área

de produção. O Vietnã, líder mundial na produção do robusta, tem procurado

aumentar o cultivo do arábica, mas, embora possua condições ambientais favoráveis,

estima-se que não se tome um grande produtor de arábicas de qualidade no curto

prazo. (HEUMAN, 1999).

5.7.2) O Mercado Interno

De acordo com artigo do VIII Seminário Internacional Pensa de Agribusiness,

realizado em 1998, o consumo interno de café na década de 80 chegou a 2,3 kg per

capita, demonstrando grande declínio quando comparado ao consumo da década de

60, que perfazia 4,7 kg per capita.

Essa diminuição do consumo é atribuída ao ressentimento do consumidor brasileiro,

para o qual era disponibilizado o produto não absorvido pelo mercado externo. De

fato, a regulamentação do setor cafeeiro levou à competição por custos e gerou

desinteresse pelo investimento em tecnologia.

"O tabelamento de preços, por sua vez, ao fixarum preço único que os varejistas

deveriam obedecer, além de descapitalizar as empresas, impediu a adoção de

estratégias de segmentação e diferenciação, incentivando a concorrência por

preço baixo." (PENSA,1998, p. 3)

Com a priorização dada à redução de custos, parte das empresas passou a adicionar

outros produtos ao café torrado e moído, como milho, centeio, cevada, caramelo e

49 Dados obtidos no endereço eletrônico: http://coffee.com.br, visitado em 01/10/99.
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palhaw, Dessa forma, a desconfiança do consumidor em relação à qualidade do café

ofertado era justificada. Uma pesquisa da Vox Populi - Mercado e Opinião, realizada

em 1988, detectou que 67% dos consumidores brasileiros achavam que o café

vendido no Brasil era de má qualidade e que os melhores cafés eram exportados

(PENSA, 1998).

Com o declínio da demanda interna, a ABIe (Associação Brasileira da Indústria de

Café), que desde 1973 reúne indústrias de torrefação e moagem, propôs um

Programa de Autofiscalização para garantir a pureza do produto comercializado,

que, em 1988, foi aceito pelo !BC (pENSA, 1998).

Criou-se, assim, o Programa do Selo de Pureza ABIe, que trazia a inovação de

transferir a responsabilidade da fiscalização do produto final para uma entidade

representativa do setor privado. Estava prevista, inclusive, a denúncia das empresas

participantes que estivessem praticando a adulteração do produto. Esse programa

proporcionou uma maior projeção da ABIe no panorama do agronegócio do café,

aumentando o número de empresas afiliadas'" e trazendo recursos para iniciativas

de marketing e pesquisa do setor (PINAZZA e ALIMANDRO, 1998). Em 1988, a

entidade representava 220 empresas, que passaram a ser 532 em 1997 (ABIe, citada

por PENSA, 1998). O sucesso da iniciativa superou as expectativas da própria

associação e tornou-se um parâmetro para outras entidades interessadas nesse tipo

de ação, como, por exemplo, a ABIMA (Associação Brasileira da Indústria de Massas

Alimentícias), além de despertar o interesse de entidades internacionais ligadas ao

café (pENSA, 1998). De acordo com alguns profissionais entrevistados durante a

realização desta dissertação, uma parte dos consumidores acredita que o Selo de

Pureza ABIC representa um aval de qualidade, no entanto, sua função é apenas

garantir que não existe adição de outros produtos ao café.

À conjunção dessa iniciativa com o advento do Plano Real relaciona-se o incremento

do consumo interno, que passou de 6,4 milhões de sacas em 1985 para 11,5 milhões

50 Na época, surgiu uma mistura denominada café "milhorado": 80% de milho e 20% de café!
(PENSA, 1998).

51- A ABIC perdeu de seus quadros a maior torrefadora nacional, a Cia. União, que lançou uma marca
de café que incluía açúcar em sua composição (pINAZZA e ALIMANDRO, 1998).
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em 1997 (pENSA, 1998). O consumo per capita passou de 2,9 quilos em 1992para 3,6

em 1997 (SAESe JAYO, 1998).

SAES e JAYO (1998) mostram que as marcas de maior preço (5% superior ao preço

médio do mercado) tiveram um incremento em seu market-share, enquanto as mais

baratas (preço 5% menor que o preço médio) apresentaram diminuição de sua

participação. Os autores inferem que o mercado interno dos produtos de qualidade

está.aumentando, a exemplo do que vem ocorrendo no mercado norte-americano.

O mercado de cafés especiais representa ainda uma parcela reduzida do consumo

total. A pesquisa da InterSdence, encomendada pela ABIC em 1997, mostrou que o

segmento gourmet respondia por 0,5% dos cafés consumidos, enquanto os

diferenciados, representados pelo cappucino e pelo expresso, representavam 3 e 5%,

respectivamente, do mercado total de cafés (SAESe JAYO, 1998).

Do ponto de vista da distribuição dos cafés diferenciados, nota-se o aumento do

número de boutiques de café, sobretudo nas grandes cidades, servindo como local de

encontro para os consumidores e divulgando o expresso e os blends (VEGRO et al.,

1997). As coffee shops ainda são responsáveis por uma parcela muito reduzida das

vendas totais. Cabe notar que, com poucas exceções, essas lojas disponibilizam

limitadas opções de cafés diferenciados, alguns dos quais encontrados em pontos-de-

venda tradicionais, como supermercados (SAES e JAYO, 1998). Essas lojas de café

estão concentradas sobretudo no estado de São Paulo. Em outras regiões, como no

Nordeste, a difusão do café expresso é muito limitada, sinalizando uma

oportunidade para investimentos de torrefadoras e varejistas (VEGRO et al., 1997).

Em resumo, constata-se que o consumidor brasileiro passou a valorizar os cafés de

melhor qualidade, abrindo um novo nicho a ser explorado. Segundo SAES e JAYO

(1998), essa tendência do mercado interno tem duas conseqüências: a oportunidade

para as empresas pequenas, com condições de competir nesse nicho; e a mudança na

dinâmica da competição. Dessa forma, enquanto no mercado tradicional ainda

prevalece a concorrência por custos, no novo segmento compete-se através da

diferenciação.
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5.8) O cAFÉ EM SÃO PAULO

o café foi, por muitos anos, o grande propulsor da economia do país. Foi o

responsável, entre outras contribuições, pela ocupação de extensas faixas de terra,

pelo grande contingente de imigrantes que ingressaram no Brasil para trabalhar nas

lavouras, pela formação de um mercado consumidor interno, além de ter

incentivado a ampliação dos sistemas de comunicação e o processo urbanizador de

diversas cidades (SOUZA, 1976). Talvez nenhum outro estado brasileiro tenha

sentido tanto esses efeitos e tenha sua história tão intimamente ligada à cultura

cafeeira como São Paulo.

Na visão de GONÇALVES (1997): "O café constituiu-se como atividade

estruturadora da economia paulista [...] nas suas franjas ergueu-se a indústria

nacional [...]" (p. i). A cultura delineou as fronteiras agrícolas no estado,

primeiramente no Vale do Paraiba, com a utilização de mão-de-obra escrava, e, em

seguida, devido à exaustão das terras e à falência do modelo escravocrata, rumou

para oeste, englobando as regiões de Campinas a Ribeirão Preto, já com mão-de-obra

livre (DOMINGUES e LEITE, 1983). Anos mais tarde, o café continuou sua trajetória

para oeste passando pela chamada Alta Paulista até chegar ao norte do Paraná

(GONÇALVES,1997).

5.8.1) As Regiões Produtoras

-Como visto anteriormente, a aptidão das diversas regiões para a produção de café é

determinada por vários fatores ambientais, principalmente o clima (sobretudo a

temperatura e o regime de chuvas).
..-.~._-'- -

Em um trabalho relacionando o clima das diferentes regiões produtoras de café do

Brasil e a qualidade de bebida, CAMARGº e_seuscolegas comentam as aptidões das

regiões produtoras de cafés. Nesse trabalho, classificam as regiões paulistas da

seguinte forma:

~ Regiões de Bebida Mole - altiplanos de clima mais frio, com temperatura média

_entre 18 e 20 graus, e pouca precipitação na época da maturação e colheita. Ex.:
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Alta Mogiana (cidades de Tapiratiba, Pedregulho, Franca, São Sebastião da

Grama), que produz café de pouca acidez.

~ Regiões de Bebida Dura - quentes e relativamente úmidas, com precipitações

moderadas e temperaturas médias entre 20 e 22 graus. Devido ao clima quente

durante a maturação, pode aumentar a incidência de grãos defeituosos,

colaborando para o surgimento de uma bebida dura, com alguma adstringência.

Ex.:Média Paulista (cidades de Marília, Gália, Tupã).

~ Regiões Quentes de Bebida Dura - climaticamente marginais para o cultivo do

café arábica em virtude das temperaturas elevadas, situadas sobretudo no

extremo noroeste de São Paulo, produzindo café 11duro encorpado". Ex.:

Araraquarense (cidades de Catanduva, São José do Rio Preto, Votuporanga, Jales).

~ Regiões de Bebida Dura a Rio - ao sul do Planalto Paulista, com umidade elevada

durante a maturação e colheita dos grãos, favorecendo a obtenção de bebida Rio.

Ex.:Média Sorocabana (cidades de Avaré, Assis, Ipauçu).

Assim, as regiões produtoras paulistas e as bebidas predominantemente produzidas

podem ser resumidas no quadro a seguir:

Quadro 14 - Regiões Produtoras Paulistas e a Qualidade de Bebida

··"'i,:"B~bidás;;;';?;i,q
Mole
Dura

Dura

Dura a Rio
Fonte: Adaptado de CAMARGO, A. P. et alo Aptidão Climâtica para Qualidade da Bebida nas Principais
Regiões de Arábica no Brasil. Anais do Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira de Araxá, p. 73-74.

5.8.2)A Atividade Cafeeira no Estado

A produção paulista é insuficiente para atender à demanda do estado e conta com

uma estrutura que vem sofrendo mudanças ao longo da década de 90. Essas

mudanças relacionam-se à redução do número de produtores em virtude dos baixos

preços, sobretudo na primeira metade da década. De 49.028 produtores em 1990/91,
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passaram a ser 34.197 em 1994/95, representando uma queda de 30%52(VEGRO et.

al.,1997).

A preocupação com a qualidade vem, pouco a pouco, ganhando espaço na agenda

do agronegócio do café paulista. Por iniciativa da Câmara Setorial de Café de São

Paulo, foi desenvolvida uma campanha de qualidade que envolveu a preparação e

impressão de 35.000 manuais e 2000 cartazes, visando atingir todos os produtores

paulistas. A campanha foi divulgada através de palestras em Marília, Espírito Santo

do Pinhal e Franca e do treinamento de 50 agrônomos da CATI (Coordenadoria de

Assistência Técnica Integral) e de cooperativas.

Os principais concorrentes nacionais do estado de São Paulo na produção de cafés

especiais encontram-se em Minas Gerais, sobretudo na região do Cerrado e no Sul.

Nessas regiões, principalmente no Cerrado, iniciativas de articulação entre os

produtores têm conseguido bons resultados na divulgação do produto local.

Quanto ao segmento processador, baseados em dados do Plano Diretor da

Cafeicultura Paulista, VEGRO et al. (1997) mostram que, em 1994, o segmento de

torrefação paulista contava com 365 empresas, processava 45% do produto

consumido no mercado interno, gerando 40.100 empregos diretos e indiretos. No

que se refere ao café solúvel, São Paulo detinha 30% das exportações e 80% do

abastecimento nacional, gerando 10.100empregos diretos e indiretos.

De acordo com o estudo desses autores, o estado é o maior mercado consumidor

interno de café torrado e moído, o que o coloca como o maior mercado brasileiro,

com volume maior que o de alguns países europeus e asiáticos. Estima-se que o

consumo no estado esteja aumentando, beneficiado pelo incremento de iniciativas

recentes como as boutiques de café.

Completando esse quadro, no que se refere à comercialização, São Paulo é o maior

pólo exportador do produto, sendo o Porto de Santos responsável por cerca de 2/3

52 Cumpre destacar o alerta dos autores de que o número de produtores deve ser visto com cautela,
uma vez que considera áreas abandonadas ou que se dedicam ao extrativismo do café, fazendo com
que o número real de cafeicultores no estado possa ser ainda menor.
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do café brasileiro enviado ao exterior. (pONOANO, 1995, citado por VEGRO et al.,

1997)

Com base nesses dados, VEGRO et alo (1997) sintetizam: "Essas características, em

conjunto, fazem do Estado o locus estratégico de interação entre os atores e a

agregação de valor no agronegócio café [...]" (p. 14). Assim, diagnosticam:

"[...] possuindo o maior parque processador e exportador de café do país, São

Paulo tem a possibilidade de implementar ações, de longo prazo,

impulsionadoras de eficiência no comércio nacional e internacional desse

produto" (p. 69).

No entanto, elencam alguns itens fundamentais para a dinamização da economia

cafeeira do estado que devem constar na agenda do setor. Entre esses tópicos, listam-

se, a seguir, aqueles mais diretamente relacionados ao esforço de produção de cafés

de qualidade, âmbito de interesse desta dissertação:

~ Retomada dos investimentos em pesquisa tecnológica, contida nos compromissos

da ABECAFÉ (Associação Brasileira dos Exportadores de Café) e da Câmara

Setorial;

~ Instituição de prêmios de qualidade para os cafés produzidos nas diversas regiões

paulistas; e

~ Rearticulação da PAULICAFÉ - União das Cooperativas de Cafeicultores do

Estado de São Paulo=, tendo em vista o importante papel que as cooperativas

podem desempenhar no que se refere à difusão da cultura da qualidade.

53 A criação da PAULICAFÉ, em 1991, foi uma iniciativa das cooperativas para aglutinar esforços e
valorizar o produto do estado. No entanto, não surtiu os efeitos esperados, encontrando-se, hoje,
praticamente paralisada. (VEGRO et al., 1997).
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5.8.3)Atividades de Apoio

Logística: O Porto de Santos

o Porto de Santos é o maior escoadouro da produção cafeeira brasileira, sendo

responsável pelo embarque de quase 70% do café exportado (SAES e JAYO, 1998).

No entanto, VEGROe seus colegas (1997)alertam para a necessidade de melhoria da

infra-estrutura do porto, sendo premente a elaboração de políticas com o objetivo de

modernizá-lo.

Pesquisa

De acordo com VEGRO et al. (1997): "O Estado de São Paulo manteve,

historicamente, a liderança mundial no campo da pesquisa cafeeira - sobretudo na

pesquisa genética - e no lançamento de novas variedades" (p. 52). De fato,

GONÇALVES (1997) cita o desenvolvimento, na década de 50, de uma nova

variedade de café pelo IAC - Instituto Agronômico de Campinas, a Mundo Novo,

que permitiu que a cultura se expandisse para solos menos férteis. Além disso, é de

responsabilidade do IAC a introdução de outras variedades citadas na seção sobre o

produto.

5.9) O PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO DOS cAFÉs ESPECIAIS DE SÃO

PAULO

Nesta seção serão apresentados os principais aspectos do projeto de certificação dos

cafés paulistas, que se iniciará pelos cafés de qualidade superior. Utilizam-se como

fontes: as atas das reuniões da Câmara Setorial de Café de São Paulo e do Grupo de

Trabalho de Certificação do "Café de São Paulo"; documentos= elaborados pelo

Grupo de Trabalho de Comunicação e Marketing, da Câmara Setorial; e as

entrevistas realizadas com diversos integrantes do agroneg6cio envolvidos no

projeto.

54 Foram utilizados dois trabalhos produzidos pelo Grupo de Trabalho de Comunicação e Marketing:
documento relatando as propostas mercadológicas para o café paulista, discutidas por esse Grupo
em 16 de setembro de 1997; e "Café de São Paulo: Uma História de Sucesso".
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5.9.1) A Câmara Setorial de Café de São Paulo

As Câmaras Setoriais do estado de São Paulo foram reorganizadas pela Secretaria da

Agricultura e Abastecimento (SAA), em julho de 1997, com o objetivo de dar suporte

à elaboração e execução de políticas visando ao aumento de produtividade dos

agroneg6cios do estado. Foram constituídas Câmaras Setoriais para 22 agronegócios,

entre eles o café, compostas por integrantes dos diversos elos da cadeia produtiva

(SAA, 1997). Em junho de 1998, a coordenação dos trabalhos dessas câmaras foi

transferida à CODEAGRO - Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios.

Em sua primeira reunião, ocorrida em 22 de agosto de 1997, os integrantes da

Câmara Setorial de Café de São Paulo buscaram fazer um diagnóstico da cafeicultura

do estado e relacionar os principais entraves ao desenvolvimento desse setor.

Nesse diagnóstico inicial, enfatizaram que São Paulo detém o maior mercado

consumidor e o maior parque industrial do país, estrutura portuária responsável

pela maior parte do escoamento das exportações do produto, liderança nas pesquisas

agronômicas e capacidade de produção de cafés de alta qualidade. Apesar disso,

verificaram que o setor enfrenta desafios para seu desenvolvimento, entre eles, do

ponto de vista da melhoria da qualidade e da sinalização ao consumidor, destacam-

se:

~ Ausência de políticas de marketing para o café paulista;

~ Carência de um sistema de certificação de origem dos cafés de São Paulo; e

~ Falta de recursos para pesquisa, sobretudo para estudos voltados à qualidade do

produto.

A partir da constatação dessas e de outras carências, foram estabelecidos grupos de

trabalho com o objetivo de delinear ações visando ao atendimento das diversas

demandas levantadas pelos agentes do agronegócio. Foram formados seis grupos de

trabalho:

);> Certificação;
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~ Pesquisa;

~ Expansão da Lavoura Cafeeira e Pequenas Propriedades;

~ Exportação e Logística;

~ Comunicação e Marketing; e

~ Atividade Industrial.

Desses grupos, dois relacionam-se diretamente à obtenção de vantagens

competitivas com base na origem paulista: Grupo de Trabalho de Comunicação e

Marketing e Grupo de Trabalho de Certificação.

5.9.2) As Ações do Grupo de Trabalho de Comunicação e Marketing

No início de suas atividades, o Grupo de Comunicação e Marketing propôs-se a

funcionar não apenas como um divulgador do agronegócio, mas também como um

elemento identificador de tendências e oportunidades do mercado (Câmara Setorial,

1997).

Esse grupo discutiu as diretrizes básicas a serem seguidas no Plano de Marketing do

Café de São Paulo. Para norteá-Io, definiu-se que a missão da Câmara Setorial seria:

"Promover o negócio do Café de São Paulo". Estabeleceu-se como principais

objetivos a serem contemplados no Plano de Marketing:

~ "conscientização sobre o porte e importância do negócio Café de São Paulo;

~ incentivar o consumo e promover a venda de Café de São Paulo;

~ expandir a cafeicultura paulista, inclusive promovendo o plantio familiar e a

implantação da variedade robusta em determinadas regiões;

~ identificar origens e certificá-las;

~ buscar fundos para pesquisas." (Câmara Setorial, 1997, p. 1)

o Plano de Marketing do Café de São Paulo foi planejado para ser executado em três
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fases, cada uma contemplando públicos-alvo específicos:

Quadro 15 - Fases do Plano de Marketing do Café de São Paulo

Conscientizar atores do setor, lideranças do
estado e o público em geral da dimensão do
agronegócio "café" dentro da vida econômica e
social do estado.

Incentivar o consumo e divulgar o negócio "Café
de São Paulo".

o universo consumidor Passar da .filosofia institucional para a ação
de café: nacional e comercial com a finalidade de incentivar o
internacional. consumo.

Fonte: Elaborado pela autora com base em documentos do Grupo de Trabalho de Comunicação e
Marketing da Câmara Setorial de Café de São Paulo (1997).

Pretendia-se, primeiramente, recuperar a confiança e o orgulho dos próprios agentes

do setor da cafeicultura paulista para, em seguida, mostrar ao Brasil que São Paulo

tem uma atividade cafeeira dinâmica. Numa etapa posterior, intencionava-se partir

para iniciativas comerciais, através da divulgação do Café de São Paulo junto aos

mercados consumidores nacionais e internacionais. A estimativa inicial era de que o

Plano de Marketing levasse de 3 a 5 anos para ser implementado.

Dentro desse esforço mercadológico, o Grupo de Trabalho de Comunicação e

Marketing elaborou uma imagem e uma mensagem para o café paulista, criando o

conceito "Café de São Paulo".

A criação dessa imagem materializou-se na idealização de um logotipo simbolizando

todo o agronegócio do café no estado.

No que se refere à mensagem, buscou-se divulgar informações demonstrando a

dimensão e importância do negócio. O resultado desse esforço foi a elaboração de

um folheto (ver Anexo V), em português e em inglês, no qual estão representados os

diversos agentes do agronegócio: produção, com ênfase no potencial de incremento

de oferta de cafés de qualidade e na alta produtividade; indústria, destacando que o

estado tem o maior parque industrial de torrefação e moagem e hegemonia na

produção do café solúvel; e comercialização, enfatizando o dinamismo do setor

exportador. O folheto apresenta, ainda, as atividades complementares, com destaque
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especial para a pesquisa, citando o IAC (Instituto Agronômico de Campinas) e

diversas outras entidades voltadas para a pesquisa cafeeira. Também estão incluídos

os programas de extensão e assistência tecnológica, sob a coordenação da CATI

(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral), a indústria de insumos e

equipamentos, o porto de Santos ~ o papel da BMF - Bolsa de Mercadorias &

Futuros - nos negócios do café.

o folheto de divulgação, cujo slogan é "Café de São Paulo, um negócio de 5 bilhões

de reais que gera 500mil empregos", foi lançado oficialmente em 26 de novembro de

1998 em um café da manhã no Palácio dos Bandeirantes com o Governador do

estado, reunindo lideranças da cafeicultura brasileira e contando com a divulgação

da mídia (Câmara Setorial, 1998).

Paralelamente, a Câmara Setorial de Café de São Paulo empreendeu várias

iniciativas que podem ser entendidas como complementares ao Plano de Marketing.

Entre elas destacam-se:

~ Desenvolvimento da Campanha de Qualidade, tentando divulgar a cultura da

qualidade entre os produtores;

~ Articulação, bem-sucedida, para incluir a região da Mogiana no projeto do Café

Gounnet, da OIC, que só contemplava regiões produtoras de Minas Gerais.

Considera-se este um passo importante para o reconhecimento de São Paulo como

uma das regiões produtoras de cafés especiais do mundo;

~ Participação do "Café de São Paulo" no 12°Seminário Internacional de Café de

Santos, que contou com a presença de grandes compradores internacionais de café

cru, o que deu visibilidade à marca "Café de São Paulo"; e

~ Participação na Feira da Specialty Coffee Association, na Filadélfia, juntamente

com outras origens brasileiras.

Conforme comentários do coordenador do Grupo de Comunicação e Marketing, sr.

Carlos Henrique Jorge Brando, as duas primeiras fases do Plano de Marketing, que

não demandaram recursos expressivos e que utilizaram recursos da iniciativa
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privada, foram superadas mais rapidamente que o previsto, fazendo com que os

desafios vinculados à terceira fase fossem antecipados.

Na terceira fase, para a divulgação do produto de São Paulo junto aos públicos

interno e externo e a implantação do programa de certificação de origem, prevê-se a

necessidade crescente de recursos e esta é uma questão fundamental a ser enfrentada

pela Câmara, que não conta nem com um orçamento governamental, nem com a

garantia de provisões da iniciativa privada.

5.9.3) As Ações do Grupo de Trabalho de Certificação

o grupo encarregado do projeto de certificação de origem do café de São Paulo é

composto por profissionais de cooperativas, de órgãos de pesquisa e tecnologia, da

indústria torrefadora e de solúvel, do segmento exportador, de empresas de

marketing e da BMF.

Alguns dos tópicos comentados a seguir ainda não foram definitivamente acertados, existindo

aspectos que podem sofrer alterações até a conclusão dos trabalhos do Grupo de Certificação.

A primeira reunião do grupo ocorreu em junho do 1998. Na ocasião, foram formados

três subgrupos, numa tentativa de estudar mais profundamente os temas inerentes

ao processo de certificação. Dessa forma, os subgrupos ficaram incumbidos de

pesquisar e discutir os seguintes tópicos:

--~ O que certificar;

~ Quem realizará a certificação; e

~ Outras experiências de certificação.

Subgrupo 1: O Que Certificar

Para nortear o processo de certificação de origem do café de São Paulo, este

subgrupo estabeleceu como conceitos fundamentais: simplicidade, credibilidade e

viabilidade comercial.
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Dentro do conceito de simplicidade, o grupo decidiu reduzir para quatro o número

de regiões paulistas produtoras para efeito de certífícação=.

~ Mogiana

~ Paulista

~ Sorocabana

~ Oeste

Ainda visando à simplicidade, optou-se por um sistema de classificação de bebida

com apenas quatro categorias: estritamente mole, mole, duro e riado. Essa

sistemática, além da simplicidade, tem a seu favor o fato de que, provavelmente,

será a escolhida para os cafés brasileiros no projeto do Café Gourmet, da Ole, ao qual

pretende-se harmonizar o processo de certificação de São Paulo.

Decidiu-se começar o processo pelo mercado externo de specialties, certificando as

categorias mole e estritamente mole. O mercado interno não é objeto do programa de

certificação neste primeiro momento, podendo vir a ser contemplado

posteriormente.

Outra linha básica definida pelo subgrupo é a necessidade de uma empresa de

auditoria independente, buscando atender ao princípio da credibilidade que se quer

associar ao projeto. Esse aspecto será comentado mais adiante, quando forem

relatadas as atividades do subgrupo 2.

No que se refere à viabilidade comercial, existe grande preocupação em

compreender e atender à demanda do cliente/consumidor final, atestando a

qualidade do produto e facilitando a operacionalização do processo.

Outra questão fundamental é que existe consenso a respeito de que a certificação do

café de São Paulo deve se basear em um padrão de qualidade, e não somente na

55 Inicialmente haviam. sido listadas nove regiões como sugestão para o zoneamento: Alta Mogiana,
Média Mogiana, Paulista, Alta Paulista, Araraquarense, Noroeste, Sorocabana, Bragantina e São
ManueljBotucatujJaú.
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origem, para que, dessa forma, possa agregar valor ao produto.

A problemática da definição e caracterização das principais origens e qualidades do

café produzido no estado foi discutida. Existe preocupação com o padrão Santos,

muito conhecido no mercado e diretamente associado ao café do Brasil, sem contudo

constituir uma origem, sendo apenas um padrão comercial.

Outro aspecto importante abordado no estudo foi a possibilidade de constar no

certificado não apenas a origem, mas também outros tipos de diferenciação para os

quais os mercados consumidores internacionais estão voltados: a certificação do

produto orgânico e do produto "socialmente correto", no caso, sem utilização de

mão-de-obra infantil. No entanto, o grupo entendeu que esses atributos podem ser

usados como -apelo mercadológico, não sendo elementos certificáveis neste

momento.

Propôs-se que, antes de iniciar o processo de certificação, deve-se discuti-lo com as

entidades interessadas, visando evitar questionamentos posteriores e atrasos na

implantação.

Subgrupo 2: Quem Realizará a Certificação

Os pré-requisitos básicos definidos para a escolha do(s) órgão(s) certificador(es)

foram: neutralidade, credibilidade e competência técnica, além do reconhecimento

nacional e internacional.

Após visitas a diversas empresas e instituições potencialmente aptas a participar do

processo de certificação do café de São Paulo, selecionaram-se três, ainda não

definitivamente escolhidas, que atendiam aos requisitos estipulados: o ITAL

(Instituto de Tecnologia de Alimentos), que desenvolve estudos de monitoramento

de qualidade e conta com recursos laboratoriais e pesquisadores especializados, a

SGS ICS do Brasil e a Saybolt Concremat Inspeções Técnicas. Estas são empresas

estrangeiras, com reconhecimento internacional, contando com infra-estrutura

laboratorial e logística instalada nos portos. Elas já fornecem certificados, a pedido

de produtores ou compradores, atestando que o produto atende aos padrões
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acordados no negócio.

omodelo proposto é formado por um tripé composto por:

~ Um organismo técnico, que fará as análises do produto de acordo com critérios

definidos pelo programa. Ex.: ITAL.

}> Um organismo certificador, que fará outras análises e terá a responsabilidade pela

concessão dos certificados, sob a supervisão da empresa auditora. Ex.: Saybolt e

SGS.

~ Uma empresa de auditoria, que deve ser a responsável pela idoneidade do

processo de certificação e por encaminhar à Câmara Setorial a justificação dos

custo. Ex.: Trevisan Auditores Independentes.

À Câmara Setorial caberiam as tarefas de coordenar as atividades do sistema,

supervisionar o programa e credenciar os organismos participantes.

Subgrupo 3: Outras Experiências de Certificação

Este subgrupo realizou um levantamento das experiências de certificação de alguns

produtos, numa tentativa de detectar os aspectos positivos que podem ser

incorporados ao processo de certificação do café paulista e de evitar problemas que

eventualmente tenham sido encontrados nessas iniciativas.

Foram analisadas, entre outras, as experiências do Selo de Pureza ABIC, Selo de

Qualidade para o morango, da CATI, e Selo de Garantia ABIMA. Discutiu-se

também a experiência mineira da certificação do café através do Programa Mineiro

de Incentivo à Certificação de Origem do Café - CERTICAFÉ.

o subgrupo verificou que a diferença básica entre o programa mineiro e a proposta

para a certificação em São Paulo está relacionada ao foco dos projetos. Enquanto a

experiência mineira enfatiza a origem, propõe-se que em São Paulo deva-se certificar

a qualidade do produto, mencíonandóa origem.
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5.9.4)Comentários sobre a Certificação do "Cafê de São Paulo"

Nesta seção, serão detalhados alguns aspectos relacionados ao processo de criação=

de uma imagem de qualidade para o "Café de São Paulo", bem como expostos os

desafios que se impõem aos agentes desse agronegócio.

Da análise das informações obtidas nas entrevistas e nos documentos, fica claro que

a preocupação com a qualidade do produto certificado é uma constante no

planejamento do programa. Isso é fruto do entendimento de que essa é uma

demanda do mercado, sobretudo dos mercados externos. Atender ou não a essa

solicitação pode determinar a conquista de novos negócios e a penetração em

segmentos não explorados ou a perda da oportunidade de participação em nichos

onde o estado está apto a fornecer o produto demandado.

A seguir, são comentados alguns aspectos da iniciativa de certificação:

Certificação de Qualidade e Origem

A preocupação em não certificar simplesmente a origem "São Paulo", mas os cafés

de alta qualidade do estado, é uma das características mais importantes da proposta

paulista. Existe um entendimento de que certificar cafés do estado com "qualquer

qualidade" não adiciona valor ao produto.

Comentou-se, durante as entrevistas, que se deve certificar os cafés que tenham

"uma diferença na xícara", ou seja, que o consumidor seja capaz de identificá-los

como tendo atributos singulares e se disponha a pagar por isso.

56 Alguns entrevistados entendem que o termo "criação" é inadequado, tendo em vista que o café
paulista já possui uma imagem no exterior, associada, sobretudo, ao "café Santos", que, na verdade,
trata-se de um padrão, não de uma origem. Por outro lado, o "café da Mogiana" é conhecido
internacionalmente pela alta qualidade de bebida. Dessa forma, alguns membros da Câmara Setorial
julgam que a iniciativa atual pretende "resgatar" a imagem do café de São Paulo, associando-o a um
alto padrão de bebida visando obter melhores resultados comerciais.
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Segundo o coordenador do Grupo de Comunicação e Marketing, Carlos Henrique J.

Brando, o café especial tem que possuir quatro atributos do ponto de vista do

mercado: qualidade, escassez, limitação à substituibilidade (por seus atributos

singulares, o consumidor não achará substitutos capazes de fornecer a mesma

satisfação) e uma mística, cujo extremo é o mito. Como exemplo, cita a mística em

torno do café da Colômbia, sinônimo de cafés de qualidade, e o mito do café da

Jamaica, que alcança 40 dólares por quilo, enquanto o brasileiro é vendido por 2

dólares.

A "Educação" do Consumidor

Atualmente, entre as origens paulistas, apenas a Mogiana é conhecida pelos

importadores pela produção de cafés de qualidade.

Assim, a mística em torno do café paulista precisa ser "construída", sobretudo

divulgando os atributos diferenciadores do café do estado, uma vez que os clientes

externos (importadores/consumidores) não estão familiarizados com a origem "São

Paulo".

As Regiões Produtoras

o esforço de certificação do café de São Paulo, pelo menos neste primeiro momento,

está sendo estruturado para atestar cafés de qualidade de todas as regiões

produtoras, não enfatizando os nomes das regiões. No entanto, o próprio logotipo do

café do estado tem uma tarja sob o nome "Café de São Paulo" idealizada para que,

no futuro, os nomes das regiões possam ser incluídos.

Não existe, até agora, a intenção de delimitar legalmente as áreas produtoras do

estado, a exemplo do que foi feito em Minas Gerais, onde as regiões a serem

certificadas foram definidas por uma Portaria do IMA (Instituto Mineiro de

Agropecuária).
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Mecanismos de Proteção da Certificação

Embora muitos detalhes do projeto de certificação ainda não tenham sido definidos,

não existe, até o momento, uma proposta de legislação visando à punição de

produtores de outros locais que, eventualmente, tentem certificar seu produto como

sendo paulista ou de produtores que simplesmente utilizem a expressão "Café de

São Paulo" em produtos que não passaram pelo processo de certificação.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSÕES DO ESTUDO
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A problemática que deu origem a este estudo relaciona-se à investigação de como a

imagem de um local pode ser operacionalizada de forma a constituir um

instrumento singularizador e diferenciador desse local enquanto produtor de um

bem. Assim, tinha-se como objetivo principal analisar o papel da imagem de locais

(países, estados, regiões, cidades, etc.) na agregação de valor a determinados

produtos e na obtenção de vantagens competitivas.

Para tanto fez-se uma revisão da literatura, que trouxe diversas contribuições ao

entendimento do tema, permitindo a formação de um corpo de idéias que

possibilitou atingir esse objetivo.

Além disso, esta dissertação pretendia pesquisar casos de regiões que conquistaram

uma imagem de excelência na fabricação de determinados produtos, identificando

quais seriam os fatores-chave do sucesso dessas iniciativas. Para isso, procurou-se

detalhar os aspectos mercadológicos, geográficos, humanos e históricos específicos

das regiões francesas da Borgonha e Champagne.

Esses dois casos forneceram o embasamento para a análise do segundo objetivo

específico: o estudo de caso dos cafés especiais de São Paulo, buscando investigar a

presença ou não dos componentes de sucesso das experiências francesas no caso do

"Café de São Paulo".

Para a organização do estudo de caso, foram realizadas 13 entrevistas e uma consulta

a profissionais ligados ao agroneg6cio do café paulista, em sua maioria participantes

da Câmara Setorial de Café de São Paulo e integrantes do projeto de certificação de

origem do café do estado.

o estudo forneceu uma visão sobre as características do produto, seus mercados,

interno e externo, e os concorrentes do Brasil na produção de cafés especiais, além de

discutir os aspectos relacionados ao processo de certificação de origem e promoção

do "Café de São Paulo".

A seguir, são apresentados os resultados encontrados.
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6.1) CONCLUSÕES

6.1.1) Objetivo Geral

./ Analisar o papel da imagem de locais. (países, estados, regiões, cidades,· etc.)na

agregação de valor a determinados produtos e na obtenção de vantagens

competitivas.

o exame da literatura permitiu que se analisasse o papel desempenhado pela

imagem dos locais na agregação de valor aos produtos e no estabelecimento,

gerenciamento e controle de vantagens competitivas relacionadas à origem.

A utilização de mecanismos adequados para criar, manter ou fortalecer imagens de

locais pode constituir um elemento agregador de valor à medida que conseguir

conquistar a confiança do consumidor, fazendo com que a origem torne-se um

endosso de qualidade, status, prestígio, singularidade e exclusividade do produto.

Nessa condição, a imagem pode efetivamente representar um "patrimônio" desse

local, caracterizando uma vantagem competitiva difícil de ser sobrepujada pela

concorrência:

Com esses mecanismos consolidados, pode-se obter diversos benefícios para os

produtores de bens vinculados a essa origem:

~ fidelização do consumidor, tornando mais estável a demanda pelo produto;

~ melhor identificação do produto pelo consumidor, distinguindo-o dos

concorrentes;

~ aumento do market-share;

~ obtenção de preços mais elevados; e

~ possibilidade de alcançar maiores margens de lucro, devido à singularidade do

produto.

o processo de fortalecimento da imagem também pode ter o papel de atenuar os

efeitos de preconcepções negativas que os consumidores tenham em relação a uma
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origem, baseadas em características econômicas, políticas, sociais e culturais, tanto da

região de procedência do produto quanto da origem do próprio consumidor.

6.1.2)Objetivos Específicos

./ Pesquisar casos -de regiões que conquistaram uma imagem de excelência na

fabricação de determinados produtos, identificando quais seriam os fatores-chave

do sucesso dessas iniciativas.

Os casos estudados de regiões de comprovado sucesso na obtenção de vantagens

competitivas baseadas na imagem foram o da Borgonha e o da Champagne, cujos

produtos estão intimamente vinculados ao local de procedência. Tal vinculação é

materializada através das Denominações de Origem Controlada (Does).

A França é o país onde o modelo de DOCs encontra-se mais desenvolvido, com

especial destaque para o setor vinícola. O sistema francês existe em função de três

elementos fundamentais: o produto, o terroir, e o saooir-faire. A solicitação de uma

denominação de origem é formalizada por produtores de uma região, organizados

em entidades representativas, que buscam materializar as vantagens geradas pelas

singularidades de seus produtos. Tais singularidades são oriundas de características

edafo-climáticas específicas da região (terroir) ej ou de um conjunto peculiar de

técnicas de produção (savoir-faire).

No entanto, ter um produto "especial" vinculado a uma Denominação de Origem

Controlada não é suficiente para efetivar vantagens competitivas, já que estas

dependem da credibilidade que a Doe transmite ao consumidor. Além disso, uma

vez conquistada tal vantagem competitiva, sua perpetuação depende dos

mecanismos de defesa existentes para essa DOe, salvaguardando os produtores

contra seu uso indevido e protegendo os consumidores contra denominações

fraudulentas.

Dessa forma, o sistema de Does é alicerçado em dois pilares: um aparato
----:.-

institucional e um aparato legal, que devem interagir coordenadamente.
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Na França, o aparato institucional é composto basicamente por três tipos de

organizações:

~ O INAO (Institut National des Appellations d'Origine), coordenador do sistema de

denominações, é o responsável pela homologação das DOCs e pelo

monitoramento da produção, garantindo que os produtos são cultivados e

elaborados de acordo com as regras específicas de cada denominação.

~ Os comitês interprofissionais, compostos por produtores e negociantes de vinho,

que funcionam como fóruns de conversações entre os agentes da cadeia. Ex.: BIVB

- Bureau Interprofessionel des Vins de Bourgogne e CICV - Comitê Interprofessionel du

Vin de Champagne.

~ As organizações de produtores, que tomam a iniciativa de pleitear as

denominações, elaborando o "Caderno de Encargos", documento que detalha as

especificidades do produto e seu respectivo método de elaboração.

O INAO também é responsável pela coordenação do aparato legal. Na França,

existem leis específicas garantindo os direitos dos proprietários de denominações. As

leis delimitam as áreas de produção, restringem as quantidades produzidas e

determinam, no caso dos vinhos, as variedades de uvas a serem empregadas, além

de detalharem os métodos de produção. Essas leis caracterizam um instrumento

formal para combater fraudes contra as denominações. Internacionalmente, o INAO

empreende esforços para articular acordos, bilaterais ou multilaterais, que

salvaguardem as denominações, além de contar com uma infra-estrutura jurídica,

que se encarrega de combater as fraudes contra as denominações francesas.

o esquema a seguir ilustra, em linhas gerais, o mecanismo de agregação de valor e

obtenção de vantagens competitivas baseadas na origem:
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Esquema 2 - A Obtenção de Vantagens Competitivas Através da Imagem do Local de Procedência dos Produtos

! ! !
SISTEMA DE DENOMINAÇÕES

DE ORIGEM CONTROLADA

Fonte: Elaborado pela autora.

1
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A análise dos casos da Borgonha e da Champagne permitiu concluir que o sucesso

dessas regiões vincula-se fortemente à inserção no sistema de Denominações de

Origem Controlada (DOCs). Julgou-se que esse sistema constitui o mecanismo mais

eficiente para agregar valor aos produtos, com base na imagem do local de

procedência, e para estabelecer, gerenciar e controlar vantagens competitivas

relacionadas à origem.

A seguir, são elencados alguns componentes fundamentais de suas receitas de

sucesso. A maior parte desses componentes está diretamente relacionada à

sistemática das DOCs, enquanto outros originam-se das próprias peculiaridades de

cada região.

» Criação de um aparato institucional (INAO, Comitês Interprofissionais, como o

CICV e BIVB, e entidades organizadas de produtores) garantindo o adequado

funcionamento e a credibilidade das DOCs.

» Criação de um aparato legal, visando proteger as denominações e impedir

fraudes.

»Condições edafo-climáticas favoráveis, que tornam essas regiões aptas à

fabricação de vinhos de qualidade superior:

• Clima:

• Solo;

• Disposição do terreno; e

• No caso da Borgonha, pequenas diferenças dentro da mesma região, que

garantem vinhos com características sutilmente distintas, fazendo da

diversidade um grande trunfo.

» Demarcação das terras das denominações. Através de um processo de tentativa e

erro, o cultivo secular das vinhas possibilitou mapear as melhores regiões para a

viticultura.
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~ Existência de um histórico de divulgação do produto - papel inicialmente

exercido pelos duques, no caso da Borgonha, e pelos nobres que consumiam os

vinhos da Champagne - que levou à consolidação de suas imagens.

~ Posição geográfica e estruturas organizadas que historicamente facilitaram o

transporte e a comercialização.

~ Aprimoramento contínuo (combate a pragas, novas tecnologias de produção, etc.).

~ Restrições ao cultivo:

• O sistema de DOCs francês pressupõe que a qualidade é inversamente

proporcional à quantidade. Dessa maneira, cada denominação tem

quantidades máximas permitidas de produção;

• Definição prévia das variedades de uvas para cada denominação; e

• Determinação prévia das técnicas de cultivo específicas para cada

denominação.

~ Técnicas de produção de vinho específicas para cada denominação (ex.: método

champenoise). São definidas características como:

• Teor alcoólico;

• Vinificação curta ou longa; e

• Regras para apresentação dos rótulos.

~ Hierarquia de vinhos (principalmente na Borgonha). O sistema de categorização

das denominações é bastante complexo, pois coexistem a classificação em

Denominações de Origem Controlada (DOCs), Vins Delimités de Qualité

Supérieure (VDQS), Vins de Pay e Vins de Table e a classificação por cru (premier

cru e grand cru). A hierarquia implica preços diferenciados para os diversos

produtores.
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-. . .
". Organizar um estudo de caso sobre os cafés especiais de São Paulo, investigando

a presença ou não dos fatores-chave de sucesso identificados nas experiências

francesas e fornecer sugestões para o setor.

o levantamento das características das experiências francesas teve o objetivo de

fornecer parâmetros para a análise da iniciativa paulista de certificação de cafés

especiais. Não se espera que todos os aspectos relevantes identificados para a

indústria vinícola francesa sejam pertinentes o~ diretamente aplicáveis ao processo

de certificação do café paulista.

Cabe ressaltar que o processo de certificação do café de São Paulo encontra-se em

fase de estudos. Por essa razão, muitas questões ainda não foram definidas e outras

podem vir a sofrer mudanças até a implantação do sistema.

A seguir comenta-se a experiência paulista, comparando seus diversos elementos

com o que foi observado nas experiências francesas.

Criação de um aparato institucional (INAO, Comitês Interprofissionais, como o

BIVBe o CICV, e entidades organizadas de produtores).

- Articulação entre os produtores, através de entidades organizadas, que tomam a

iniciativa de pleitear as denominações para seus produtos.

- Existência de um organismo coordenador, que homologa as denominações,

monitorá a produção, garantindo a credibilidade do sistema.

- Existência dos comitês interprofissionais, compostos por produtores e negociantes

de vinho, que funcionam como fóruns de conversações entre os agentes da cadeia.

São Paulo

A iniciativa do programa de certificação do café paulista foi da Câmara Setorial de

Café de São Paulo, órgão que representa todo o agroneg6cio, funcionando como um

fórum que agrega membros de toda a cadeia produtiva.

A Câmara tenta desenvolver ações para a coordenação do agroneg6cio. Essa
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entidade tem empreendido esforços no sentido de diminuir antagonismos dentro da

cadeia, tentando conciliar interesses e fazer com que as ações possam fluir de

maneira conjunta para promover o setor.

o sistema de certificação do "Café de São Paulo", do ponto de vista institucional,

será baseado em quatro órgãos:

~ A Câmara Setorial, que funcionará como um órgão de coordenação de todo o

programa, verificando se o processo segue suas diretrizes e parâmetros

previamente definidos, além de credenciar os outros organismos envolvidos na

certificação;

~ Um organismo técnico, que fará as análises do produto de acordo com critérios

definidos pelo programa;

~ Um organismo certificador, reconhecido internacionalmente, que também fará

análises, tendo a responsabilidade pela concessão dos certificados; e

~ Uma empresa de auditoria, que deve ser a responsável pela isenção do sistema de

certificação, dando-lhe maior credibilidade.

Avaliação

No estágio atual do programa para a certificação do "Café de São Paulo", a liderança

da Câmara Setorial; como um órgão representativo de toda a cadeia, é um dos

pontos fortes do projeto pois pode levar ao desenvolvimento de um sistema mais

consistente, uma vez que teria todos os interesses representados. Com o sistema já

implantado, a Câmara Setorial deve continuar a ter uma participação ativa, seja pela

capacitação adquirida durante a construção desse sistema, seja pela

representatividade que possui.

A preocupação em credenciar empresas certificadoras com reconhecimento

internacional é acertada, uma vez que pode representar um elemento determinante

na credibilidade do certificado junto a clientes estrangeiros.
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Outro fator importante é a presença do órgão auditor, que pode garantir a isenção do

sistema, contribuindo para a credibilidade do certificado.

A existência de um órgão técnico também é fundamental, pois este pode analisar de

maneira precisa as características dos produtos.
.;

Em suma, o aparato institucional que está. sendo criado parece ser adequado;' aos

propósitos do programa, tendo potencial para garantir o funcionamento e a

credibilidade do sistema de certificação do "Café de São Paulo".

Criação de um aparato legal visando proteger as denominações e impedir fraudes.

São Paulo

Não se pretende, pelo menos na fase de implementação do sistema, estabelecer

multas ou mecanismos jurídicos para evitar o uso indevido do nome "Café de São

Paulo". Acredita-se que o rigor dos critérios para a análise da qualidade do produto,

incluindo as características de bebida peculiares a cada região, seja suficiente para

evitar que produtos de outras regiões ou de qualidade inferior obtenham a

certificação. Alguns entrevistados acreditam que as relações comerciais entre

produtores e compradores já se encontram bastante consolidadas, inclusive no

âmbito das relações pessoais, existindo pouco espaço para o "contrabando" de café

de outras regiões com o objetivo de certificar o produto como "Café de São Paulo".

Avaliação

O fato de não existir preocupação em criar um aparato legal é um ponto fraco do

projeto, podendo constituir um risco considerável para o bom funcionamento do

programa no longo prazo. Cabe lembrar que o processo encontra-se em fase de

implementação, não existindo ainda definições fechadas sobre todos os aspectos.

Existem basicamente três possibilidades de fraudar os certificados de origem. Em

primeiro lugar, pode-se tentar certificar um produto que não esteja de acordo com os

padrões de qualidade determinados pelo sistema. Através das análises rigorosas

previstas para o programa paulista, existem boas chances de que produtos de
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qualidade inferior não consigam a certificação.

Um segundo risco relaciona-se a produtores de outras regiões que tentem certificar

seus produtos como sendo "Café de São Paulo". Esse caso requer mecanismos

apurados de análise do café, capazes de identificar características peculiares a cada

região, o que pode representar problemas, principalmente em regiões fronteiriças,

como a Mogiana e o Sul de Minas.

Uma outra possibilidade de fraude é a simples utilização do nome "Café de São

Paulo" por produtores de quaisquer regiões, tanto brasileiras como estrangeiras.

Nesse caso, a falta de um aparato legal para proteger a certificação pode

comprometer definitivamente o nome "Café de São Paulo".

Condições edafo-climáticas favoráveis, que tomam a Borgonha e a Champagne aptas

à fabricação de vinhos de qualidade.

São Paulo

Algumas regiões paulistas possuem ótimas condições para a produção de cafés de

qualidade, como a Mogiana, cujo produto já tem boa receptividade no exterior.

Avaliação

o estado de São Paulo conta com características ambientais que possibilitam a oferta

de bebidas de alta qualidade capazes de atender à demanda interna e externa.

I Demarcação das terras das denominações.

São Paulo

A demarcação de sub-regiões produtoras de cafés especiais dentro do estado de São

Paulo não está prevista. Pretende-se, no entanto, realizar estudos para mapear a

qualidade de bebida produzida nas diversas regiões paulistas. A certificação do

"Café de São Paulo", sobretudo na fáse inicial, não enfatiza as diversas sub-regiões

produtoras, permitindo que os cafés de qualidade produzidos em todo o estado

possam ser certificados.
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Algumas pessoas prevêem problemas, uma vez que a Mogiana é a região com

tradição de produção de bebidas de qualidade, contando com demandas específicas

para seu produto, principalmente no mercado externo. Assim, existe o temor de que

apenas os cafés da Mogiana estejam aptos a serem certificados, pelo menos nesse

primeiro momento, provocando o desinteresse dos produtores de outras regiões.

Avaliação

Tendo em vista que apenas uma das regiões do estado conta com uma imagem já

estabelecida junto aos importadores, a opção por não enfatizar as sub-regiões

produtoras é acertada, neste primeiro momento, contribuindo para a diminuição de

preconcepções negativas em relação a determinadas sub-regiões, que podem vir a ter

seus cafés de qualidade certificados.

Existência de um histórico de divulgação do produto que levou à consolidação das

imagens da Borgonha e da Champagne.

São Paulo

Algumas origens paulistas possuem imagem destacada junto aos importadores,

como, por exemplo, o café da Mogíana, com tradição de exportação de cafés de

qualidade. Também relacionado ao estado de São Paulo está o padrão "Santos", que

embora não seja uma origem, historicamente está ligado à imagem do café exportado

pelo estado. No entanto, essas "origens" não são conhecidas pelos consumidores

finais.

Avaliação

o esforço de divulgação da qualidade dos cafés paulistas, principalmente junto aos

consumidores finais (nacionais e estrangeiros), e a desassociação da imagem do café

de São Paulo com o padrão Santos ainda precisam ser empreendidos.

Cabe ressaltar que a reconstrução de uma imagem é um processo que demanda

vultosos investimentos, que ainda não têm provisão garantida.

151

\



Posição geográfica e estruturas organizadas que historicamente facilitaram o

transporte e a comercialização.

São Paulo

o estado conta com uma estrutura de comercialização e atividades de apoio

(logística, pesquisa, indústria de insumos) consolidadas e com tradição no

agronegócio.

Avaliação

Este quesito representa provavelmente o maior ponto forte do estado, uma vez que

conta com uma significativa e organizada estrutura vinculada ao agroneg6cio.

Aprimoramento contínuo (combate a pragas, novas tecnologia de produção, etc.).

São Paulo

o estado tem condições de incentivar a melhoria da qualidade dos cafés cultivados,

uma vez que conta com instituições de pesquisa de renome internacional. Iniciativas

recentes da Câmara Setorial vêm sendo empreendidas com a intenção de difundir a

cultura da qualidade junto aos produtores. O estado possui diversos centros de

pesquisa cafeeira, com destaque para a atuação do Instituto Agronômico de

Campinas (IAC), do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), do Instituto de

Economia Agrícola de São Paulo (IEA) e da Coordenadoria de Assistência Técnica

Integral (CATI), sendo a última uma importante difusora de tecnologias agrícolas.

Avaliação

São Paulo tem boas possibilidades de melhoramento da qualidade do café

produzido no estado e boa estrutura institucional para o desenvolvimento e difusão

de novas técnicas de cultivo e de tratos pós-colheita. Cabe frisar que as técnicas de

cultivo para a obtenção de cafés de qualidade encontram-se bem mais difundidas do

que as práticas pós-colheita, embora as últimas tenham grande importância na

qualidade final do café.
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I Restrições ao cultivo.

São Paulo

Não existe previsão de restrição ao cultivo de cafés especiais no estado.

Avaliação

A limitação quantitativa ao cultivo não convém à produção de cafés especiais, neste

momento, tendo em vista a oportunidade representada pelo grande potencial de

expansão desse segmento, tanto do mercado interno como do externo. O aumento do

fornecimento e a constância da qualidade ofertada são altamente desejáveis para a

produção do estado.

Técnicas de produção de vinho específicas para cada denominação.

Não se aplica ao "Café de São Paulo", pois, diferentemente do vinho, no caso do

café, não se oferece o produto final, dependendo este do preparo de torrefadores,

varejistas ou do consumidor final.

I Hierarquia de vinhos.

São Paulo

Nesta primeira etapa, não se pretende estabelecer classificações para os cafés

certificados, uma vez que o objetivo é certificar apenas cafés paulistas de alta

qualidade. Existe preocupação com a simplicidade da certificação, pois assume-se

que classificações complexas, que envolvam diversos critérios, não serão bem aceitas

por parte dos públicos-alvo.

Avaliação

Como a imagem dos cafés de São Paulo ainda precisa ser estabelecida, a decisão por

começar pelo segmento dos cafés especiais parece acertada. A ênfase na simplicidade

também é correta, uma vez que os clientes, sobretudo os importadores

internacionais, lidam com uma ampla gama de procedências, inclusive outras
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brasileiras, e a opção por um sistema complexo de classificação poderia fazer com

que não se atingisse os objetivos pretendidos.

6.1.3)Avaliação do Projeto de Certificação

A análise do projeto para a certificação do "Café de São Paulo" permitiu a

identificação de suas forças e fraquezas, bem com das oportunidades e ameaças ao

produto paulista:

Pontos Fortes

> Preocupação em certificar a qualidade do produto e não apenas indicar a origem.

A suposição implícita é a de que se deve associar a imagem do "Café de São

Paulo" a um alto padrão de qualidade, para conquistar a confiança dos

consumidores.

> Ênfase na credibilidade e isenção do sistema de certificação, traduzida pela

inclusão de um organismo certificador independente, sem interesse comercial no

produto ou ligação com agentes da cadeia, e da presença de uma entidade

auditora, afiançando a idoneidade do processo. Além disso, a busca por entidades

de renome internacional para fornecer os certificados é mais um elemento que

pode facilitar a aceitação e a divulgação da certificação paulista.

> Busca de simplificação, evitando o uso de uma classificação complexa para o café,

-~-~com diversas categorias e subcategorias. Esse aspecto vem ao encontro da

necessidade dos clientes, principalmente os estrangeiros, que precisam lidar com

uma ampla gama de origens distintas.

> Iniciativa abrangente, envolvendo os membros de toda a cadeia, o que pode

contribuir para diminuir antagonismos,. estabelecendo parcerias. Existe

preocupação em discutir todos os aspectos envolvidos no processo, fato que faz

com que o grupo mantenha-se aberto a mudanças e sugestões. O grupo de

certificação conta com profissionais e técnicos com grande experiência no setor,

que demonstram motivação para desenvolver o projeto. Nota-se também uma

consciência muito forte em relação à "necessidade de fazer certo da primeira vez",
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já que se acredita que processos de certificação têm apenas uma chance, ou seja,

uma vez abalada a credibilidade do processo e desacreditado do ponto de vista

dos compradores, o certificado está "queimado", com poucas chances de

recuperação.

~ Capacidade de atender ao aumento da demanda por cafés especiais, tendência

observada mundialmente.

~ Algumas origens paulistas que produzem cafés de qualidade já são conhecidas

internacionalmente, basicamente pelos importadores, como, por exemplo, a

Mogiana.

~ Produção social e ecologicamente correta, com a utilização de mão-de-obra

protegida por um sistema legal e emprego de métodos de preparo dos grãos não-

agressivos ao meio ambiente. Este ponto forte é compartilhado por outras regiões

brasileiras.

Pontos Fracos

~ Os recursos financeiros para o processo de implantação e divulgação do

programa de certificação do "Café de São Paulo" ainda não foram provisionados.

Como visto, as etapas superadas até este momento não necessitaram de recursos

expressivos, diferentemente do que ocorrerá na fase seguinte, na qual devem ser

empreendidos esforços de divulgação do "Café de São Paulo" junto aos

consumidores finais. Espera-se sensibilizar os agentes envolvidos para a obtenção

dos recursos necessários, no entanto, este continua a ser o principal desafio do

projeto.

~ A imagem do café de São Paulo ainda precisa ser desenvolvida, tanto no

mercado interno como no externo. Mesmo com o café brasileiro fazendo parte de

diversos bIends, o consumidor internacional, na maior parte das vezes, não sabe

que está tomando café do Brasil, ou, mais especificamente, do Paraná, de Minas,

de São Paulo, etc. No mercado interno, necessita-se destacar qualitativamente a

origem paulista das demais regiões produtoras brasileiras. Para uma maior
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visibilidade da origem "São Paulo" são necessários acordos com torrefadores

nacionais e internacionais, para a divulgação nas embalagens, e com redes de

coffee shops e restaurantes, para uma maior exposição nos pontos-de-venda.

Promoções diretas ao consumidor final também são necessárias.

~ Falta de canais desenvolvidos nos mercados externos, o que dificulta a

comercialização do produto, uma vez que faltam agentes e escritórios de

representação - "Fica difícil vender um produto que se coloca em exposição em

uma feira no exterior, mesmo quando é bem aceito, pois o endereço para contato é

Espírito Santo do Pinhal."

~ Imagem do país de tradicional produtor de café commodity "padrão Santos", o

que pode gerar resistências difíceis de serem superadas no que se refere aos cafés

especiais oferecidos por origens paulistas.

Ameaças

~ Concorrência com outras origens conhecidas pela qualidade, como a Colômbia,

que tem um nome consolidado no mercado, além de poder oferecer um padrão

constante de qualidade.

~ Nesta primeira fase, na qual o foco da certificação será o produto direcionado

para o mercado externo, existe o risco de que sejam certificados somente os cafés

da Mogiana, região de tradição na produção de cafés "exportáveis". Isso pode

fazer com que os produtores de outras regiões sintam-se desmotivados para

participar do programa de certificação.

~ Existência de processos de certificação em outros estados produtores brasileiros,

o que pode confundir os consumidores. Questiona-se a viabilidade dos

importadores lidarem eficientemente com as diversas origens brasileiras que estão

em processo de certificação: São Paulo (regiões da Mogíana, Paulista, Sorocabana

e Oeste); Minas Gerais (regiões Sul, Montanhas, Cerrado e Jequitinhonha); Paraná,

etc.
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Oportunidades

~ A Revolução do Specialty Coffee, tendência observada principalmente nos EUA,

Europa e Japão. O aumento da demanda por cafés especiais é uma oportunidade

singular para que o estado possa desenvolver uma imagem de produtor de cafés

de qualidade.

~ Potencial de expansão do mercado interno de especiais. A Revolução do

Specialty Coffee já começa a ser sentida no Brasil, sobretudo nas grandes cidades, o

que pode representar uma oportunidade inestimável para o produto paulista.

~ Participação da região da Mogiana no projeto "Desenvolvimento do Potencial

do Café Gourmet", da Organização Internacional do Café, que busca aumentar a

venda de cafés especiais no mercado americano.

~ Preocupação dos consumidores dos países desenvolvidos com os aspectos

ecológicos e sociais dos países produtores, o que pode representar um diferencial

favorável para o café brasileiro quando comparado aos de outras origens.

A seguir, são analisadas, de acordo com o arcabouço proposto por FAHEY (1986), as

potencialidades de que a certificação de origem venha a constituir uma competência

distintiva capaz de conquistar uma vantagem competitiva para o "Café de São

Paulo".

--:;.....-
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Quadro 16 - A Certificação e a Obtenção de uma Vantagem Competitiva para o "Café de
São Paulo"

,consumidor
.::; ..

O programa 'de certificação do "Café de São ,Paulci';, ,
se-encontra rem fase.déimplementação, dificultando a
avaliaçãodeste item. No entanto, a 'ênfase dada até
questãoda credibilidade d~ sistema eà capacidade tPr'nú''''

.para , avaliação 'dos "prbdutos,sugereque, 'h",,,o.dd

.consistêncía..o que.nãoocorre com relação à proteção "
.do ' '

Concorrentes- estrangeiros, como ,'a,' Colômbia, ",ja'
Ín).agensconsolidadas>,serid(),difícÜ superé-loano:
'. . .: ' .
prazo: ,,'
Outrasregíõesbrasíleíras também se encontramem.fase '
,nnplàntaçãodesiste~as:de certificação, de origem,' ,
Minas 'Gerais: A força da certificação de São Paulo depende.í
da 'capacidade '.de :gerenciamento do sistema 'ede
credibilidade; assim corno da habilidade nadivulgação.
, , " :de seu aos consurriidores. '

custo ,é ainda um desafio para o projetodecertífícaçãó]
dos cafés '.de São Paulo, "pois 'ainda não existe
definição a respeito da origem dos recursos
as inicíativas '

Provavelmente por muito tempo, dado que a demandapor
qualídadepareceser perene e a marca "São Paulo" pode'
c'qnsolidarcomo ,um diferencíador em relação
concorrência. 'No .entanto, Outros estados
encontram-se 'com, ,processos' de' certificação
andamento, sendo a, perenidade da possível
competitiva paulista associada à habilidade em destacar-se

Credibilidade e '

Fonte: Elaborado pela autora.
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6.1.4) Sugestões para os Agentes e Possíveis Benefícios

o sucesso da promoção e certificação do "Café de São Paulo" demanda esforços

coordenados dos agentes do agronegócio. Essas ações estão listadas no quadro a

seguir, bem como os possíveis benefícios para cada um desses agentes.
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6.1.5) O Estudo de Caso e a Literatura de Marketing Identificada

A seguir, são comentados alguns tópicos que emergem da investigação realizada no

estudo de caso dos café especiais de São Paulo, analisados aqui à luz da literatura

identificada. Cabe lembrar que se trata de um estudo exploratório, cuja natureza não

permite a generalização dos resultados. Outras limitações também estão presentes,

como a ausência de opiniões dos consumidores, tanto nacionais como estrangeiros.

No entanto, a pesquisa de campo empreendida conseguiu reunir opiniões de

diversos agentes envolvidos nas atividades do agronegócío, bem como obteve

informações relevantes dos tomadores de decisão no que se refere à certificação

paulista. Essas informações permitiram que se formasse um panorama do mercado

de cafés especiais, incluindo as novas exigências para o setor e as demandas dos

consumidores.

Viu-se que alguns autores, como Bobbie GEE (1993), apontam a possibilidade de

agregação de valor ao produto através da imagem. De fato, profissionais diretamente

ligados ao mercado, que foram entrevistados, concordam com a opinião da autora.

GEE (1993) comenta que a imagem é responsável pelos valores altamente

diferenciados atribuídos pelo consumidor a um relógio Rolex ou a um automóvel

Mercedez. Assim, considera-se que a imagem é fator preponderante na diferenciação

do valor percebido entre, por exemplo, cafés colombianos e brasileiros, embora cada

vez mais os "bons" cafés brasileiros venham conseguindo preços diferenciados.

Também foram encontrados indícios que reforçam a proposição de HAN (1989) a

respeito do papel dual do "País de Origem". Segundo profissionais ligados à área

mercadológica, pessoas com maior familiaridade com o café tendem a conhecer os

atributos distintivos de cafés de diversas origens (corpo do café brasileiro, suavidade

do colombiano), fazendo com que o país ou região de procedência funcione como

um 11sumário" de informações previamente armazenadas em virtude da experiência

com o produto. Por outro lado, os que "se iniciam" nos cafés especiais, tendem a

fazer inferências, com base em mensagens anteriormente captadas ("café colombiano

é sinônimo de café de qualidade"), lançando mão do PO como um recurso substituto

para a falta de informações.
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Diretamente relacionada à imagem do PO, está a criação de "marcas" para algumas

regiões, e nesse aspecto, a Colômbia, maior concorrente do Brasil no segmento de

especiais, tem o mérito de haver construído, aparentemente sobre alicerces sólidos,

seu "Patrimônio" ou seu" Ativo Intangível" citados por SHIMP et alo (1993) e KIM e

CHUNG (1997), respectivamente. Essa questão impõe um desafio a todos os

interessados no agronegócio dos cafés especiais de São Paulo, à medida que

precisam desenvolver competências na divulgação da imagem de seu produto e

imprimir credibilidade à certificação, coordenando os esforços da cadeia para que se

possa conquistar esse "Patrimônio" ou "Ativo Intangível" para o estado de São Paulo

enquanto produtor de café.

A habilidade para divulgar as qualidades intrínsecas do seu produto e diferenciá-lo

da concorrência fez com que a Colômbia conquistasse a lealdade de consumidores

de diversos países, como, por exemplo, a Alemanha, estabelecendo um vínculo forte

e difícil de ser sobrepujado pelos concorrentes, o que está de acordo com o proposto

por JOHANSSON (1989)a respeito dos vínculos que podem ser estabelecidos entre o

consumidor e o País de Origem de um produto.

No entanto, o observado no estudo de caso a respeito do mercado de cafés restringe

os efeitos da imagem do local de procedência do produto, devido ao fato de que

muitos consumidores não sabem a origem do café que consomem, seja por falta de

_divulgação na embalagem do torrado e moído e nas coffee shops, seja pelo grande uso

de blends compostos por cafés de diversas procedências.

Adicionalmente, a prática da torrefação em países que não produzem café, mas têm

tradição no processamento do produto final, cujo melhor exemplo talvez seja a Itália,

desafia a possibilidade de obtenção de vantagens competitivas baseadas na origem, à

medida que o produto perde sua associação com a "verdadeira" procedência,

passando a se vincular ao país processador. Assim, a marca da torrefadora pode

obscurecer a importância da região de plantio na avaliação do consumidor. Esse

aspecto reforça a tese de JOHANSSON (1989) sobre o diluição do Efeito País de

Origem para os produtos híbridos.

162



o caso dos cafés colombianos parece ser uma das exceções quanto à tendência de

rejeição a produtos oriundos de países em desenvolvimento, apontada por

PAPADOPOULOS e HESLOP (1993) e CRAWFORD e LUMPKIN (1993).O exemplo

da Colômbia corrobora a tese de BILKEY e NES (1982), baseada na pesquisa de

HAMPTON (1977),que mostra que um país com boa reputação na produção de um

determinado produto, pode conseguir superar eventuais preconceitos contra seu

nível de desenvolvimento econômico, no que se refere à venda desse produto

especificamente.

Finalmente, a pesquisa de THORELLI, UM e YE (1988) sugere alternativas que

podem ser usadas para o "Café de São Paulo", que pode vir a enfrentar problemas

em virtude da associação com o padrão Santos. Esse "preconceito" poderia ser

diminuído através do endosso de varejistas de renome (por exemplo, redes como a

Starbucks) que, através de acordos com produtores/exportadores paulistas,

poderiam divulgar o produto "Café de São Paulo".

163



CAPÍTULO VII

LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES
PARA ESTUDOS FUTUROS



·Este Capítulo aponta as Limitações do Estudo e apresenta as Sugestões para Estudos

Futuros.

7.1) LIMITAÇÕES DO ESTUDO

A pesquisa realizada para a elaboração desta dissertação compreendeu entrevistas

com integrantes da Câmara Setorial de Café de São Paulo, ligados ao processo de

certificação dos cafés paulistas e às ações mercadológicas do agronegócio. Não foram

ouvidos representantes de todas as entidades que fazem parte da Câmara.

o detalhamento da experiência apresenta alguns desafios particularmente difíceis de

serem sobrepujados, sobretudo no que se refere ao entendimento de peculiaridades

intrínsecas ao negócio e ao conhecimento aprofundado da cultura do produto.

Tentou-se apreender os principais aspectos relacionados ao tema sob estudo e

consultar pessoas dos diversos segmentos do agroneg6cio para a obtenção de um

conjunto de informações capazes de contemplar os objetivos pretendidos. No

entanto, a responsabilidade por eventuais imprecisões ou equívocos deve ser

imputada à pesquisadora.

A falta de tradição do mercado interno no segmento de cafés especiais e o fato do

programa de certificação enfatizar o mercado externo, neste primeiro momento,

podem ter contribuído para que a análise estivesse mais voltada para a venda do

produto no exterior.

Outra limitação do trabalho deve-se à escassez de dados sobre o mercado de cafés

especiais no Brasil e sobre as exportações brasileiras relativas a esse segmento

específico.

Um último aspecto refere-se à impossibilidade de consulta aos importadores,

varejistas e consumidores estrangeiros, principais clientes da certificação no mercado

externo, embora a pesquisadora tenha colhido a opinião do representante, no Brasil,

da italiana Illycafé, empresa importadora com tradição no rigor da análise do

produto, e de profissionais do segmento exportador.
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7.2) SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

Os assuntos tratados neste trabalho fornecem insights sobre temas para estudos

futuros. Entre eles, destacam-se:

y' Análise aprofundada da estratégia mercadológica do Café da Colômbia,

identificando as ações empreendidas e as competências desenvolvidas, bem como

analisando o gerenciamento das relações com torrefadores e distribuidores dos

principais mercados consumidores mundiais .

.;' Identificação de outros produtos e regiões brasileiras com potencial para a

implantação de sistemas de certificação de origem .

.;' Elaboração de projetos mercadológicos consistentes para essas regiões e seus

produtos, incluindo não apenas a divulgação dos produtos, mas também

desenvolvendo os canais de comercialização .

.;' Pesquisas de opinião/percepção junto a consumidores estrangeiros a respeito de

produtos brasileiros em geral e de produtos específicos, bem como dos fatores

determinantes dessas percepções.
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ANEXO n- ROTEIRO DAS ENTREVISTAS

Entrevistas com profissionais envolvidos no processo de certificação do "Café de

São Paulo".

1) A Imagem que o país/estado desenvolveu enquanto produtor de café coloca-o

numa posição favorável ou desfavorável junto aos importadores/consumidores

estrangeiros e brasileiros?

2) O agronegócio dos cafés especiais do Brasil pode se beneficiar de uma estratégia

de valorização pela origem? E especificamente os cafés especiais de São Paulo?

3) Existe(m) alguma(s) competência(s) singular(es) que distingue(m) o agronegócio

dos cafés especiais no estado em relação a seus concorrentes

(nacionais/ estrangeiros)?

4) A imagem do estado como produtor de cafés pode agregar valor ao produto?

5) Quais são as perspectivas para o setor de cafés especiais? Existe espaço para o

aumento do market-share do produto brasileiro, em especial do paulista?

6) Quais as regiões (nacionais e estrangeiras) com maior potencial de produção de

cafés de qualidade? Quais se destacam na conquista de imagens favoráveis junto

aos importadores/ consumidores?

7) No estado de São Paulo, quais são as regiões mais aptas à produção de cafés de

qualidade?

8) Quais são os atributos físicos das regiões paulistas (características do solo, clima,

altitude)? Existem diferenças significativas entre as características dessas e de

outras regiões produtoras de cafés especiais? Como essas características afetam a

qualidade do café no Brasil? Existem estudos técnicos a esse respeito?

9) Os cafés produzidos nas diversas regiões paulistas apresentam características

distintivas quanto ao sabor, corpo e aroma?
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10) Existe um esforço de pesquisa e aprimoramento de técnicas de produção e da

qualidade do produto?

11) Essas regiões possuem uma imagem consolidada no mercado? Existem

demandas específicas para cafés oriundos dessas regiões? Como classificar sua

qualidade em relação aos concorrentes internacionais? E em relação aos

concorrentes brasileiros?

12) Se sim, isso seria suficientemente relevante para proporcionar uma vantagem

competitiva frente à concorrência?

13) Os consumidores internacionais reconhecem a marca "Café de São Paulo"?

14) E os consumidores nacionais?

15) O que distingue os agroneg6cio dos cafés especiais de São Paulo do ponto de

vista dos importadores/ consumidores?

16) O consumidor do produto brasileiro processado (torrado, moído) em outro país

tem noção de que está bebendo um produto do Brasil/ do estado de São Paulo?

17)Quem são os consumidores de cafés especiais?

18) Existe diferença entre os consumidores de cafés especiais e os iniciantes na

importância que estes atribuem à origem do cafés?

19) O importador/consumidor (estrangeiro/nacional) está disposto a pagar um

preço premium pelos cafés de qualidade produzidos em determinadas regiões

brasileiros?

20) Qual o papel das coffee shops? Elas podem funcionar com um endosso de

qualidade dos produtos?

21) Como o Brasil tem sinalizado qualidade a seu consumidor? E o estado de São

Paulo?
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22) Existe uma estratégia de marketing bem definida para o café do estado? Quais

ações já foram implementadas?

23) Como e por que surgiu o Programa de Certificação do Café de São Paulo? De

quem foi a iniciativa?

24) Quais são as entidades/profissionais envolvidos no projeto?

25) Quais as iniciativas que já foram tomadas?

26) Quais as próximas etapas?

27) Existe uma proposta de legislação/regulamentação para o agronegócio dos cafés

especiais no estado? Existem mecanismos para coibir os que se utilizam

indevidamente do rótulo de origem?

28) Como se planeja cobrir os custos de divulgação dos cafés especiais de São Paulo e

o próprio programa de certificação de origem?

29) Além da marca "Café de São Paulo", existe previsão de certificação por regiões:

Mogiana, Sorocabana, etc?

30) Existe um monitoramento/ fiscalização das práticas dos produtores participantes

da iniciativa?

~1) Quais os níveis de organização e mobilização dos produtores? E de outros elos da

cadeia produtiva dos cafés especiais?

32) Qual o nível de articulação da cadeia? Predominam antagonismos ou parcerias?
---'._"

33) Existe algum organismo/entidade com capacidade e legitimidade para

coordenar as ações da cadeia?
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Entrevistas com distribuidores especiais.

1) Os consumidores brasileiros de cafés especiais estão atentos ao local de

procedência dos produtos?

2) Qual o perfil do consumidor brasileiro de cafés especiais?

3) Em que medida a venda de cafés especiais confere prestígio/status ao

estabelecimento que os comercializa?

4) O ponto-de-venda pode ser um endosso de qualidade para o produto?

Entrevistas com especialistas em café.

1) No que diz respeito à qualidade, como você classificaria os cafés especiais do

Brasil (São Paulo, Minas Gerais)? Sua qualidade é comparável à dos cafés de

outras procedências (Colômbia, por exemplo)?

2) Quais as principais características quanto ao sabor, aroma e corpo?

3) Existe alguma peculiaridade, uma característica distintiva dos cafés especiais de

São Paulo em relação aos cafés de outras origens?

4) Se existe, essa peculiaridade relaciona-se a algum fator ambiental (solo, clima,

altitude) ou humano (práticas agronômicas) da região de origem?

5) Quais as regiões paulistas que produzem os cafés de melhor qualidade?
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ANEXO IH - CLASSIFICAÇÕES DO cAFÉ

Equivalência dos Grãos Imperfeitos para a Classificação Quanto ao Tipo

1

Uma 5

Uma 2

1

Um coco 1
Uma casca 1
Dois ardidos 1
Dois marinheiros . 1

Duas a três cascas pequenas 1
Dois a cinco.brocados 1
Três chochos 1
Cinco verdes 1
Cinco quebrados 1
Cinco chochos ou mal granados 1

Fonte: BÁRTHOLO, G. F.;MAGALHÃES FILHO, A.A.R.; GUIMARÃES, P.T.G. e CHALFOUN, S.M.
Cuidados na Colheita, no Preparo e no Armazenamento do Café. informe Agropecuário. n. 162. Belo
Horizonte: EPAMIG.1989. p. 43.

Classificação do Café por Tipos de Defeitos

A~!~~J~
2

de 87a 170 defeitos 7

de 13a 26 defeitos

3

Abaixo de 4 defeitos

de 5 a 12 defeitos

4

de 27 a 46 defeitos 5

de 47 a 86 defeitos 6

de 161 a 360 defeitos 8

Fonte: SAES, M.S.M., e JAYO, M. Compeiiiioidade no Agribusiness Brasileiro : Sistema Agroindustrial
do Café. São Paulo: PENSA/FIA/FEA/USP. 1998, p. 43.

"
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Classificação OficiaI do Café Por Peneira

Grão Chato Grosso PeneíraI'Ze maiores (café grande)

Grão Chato Médio Peneiras 15e 16 (café médio). . .

Grão Chatinho Peneiras 12,13 e14({;afémiúdo ou chatinho)
Grão Moca Grosso Peneiras 11 a 13 (moca grande)
Grão Moca Pequeno Peneiras 10 (mocamêdío)
Grão Moquínha Peneiras Se 9 (moca miúdo ou moquinha) .

Fonte: BÁRTHOLO, G. F.; MAGALHÃES FILHO, A.A.R.; GUIMARÃES, P.T.G. e CHALFOUN, S.M.
Cuidados na Colheita, no Preparo e no Armazenamento do Café. Informe Agropecuário. n, 162. Belo
Horizonte: EPAMIG.1989, p. 44.

Classificação de Cores Adotadas para Exportação

Verde
Esverdeada .:

.

Clara

Amarelada

Amarela
Fonte: BÁRTHOLO, G. F.; MAGALHÃES FILHO, A.A.R.; GUIMARÃES, P.T.G. e CHALFOUN, S.M.
Cuidados na Colheita, no Preparo e no Armazenamento do Café. Informe Agropecuário. n, 162. Belo
Horizonte: EPAMIG.1989. p. 44.
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ANEXO IV - PRÁTICAS DE CULTIVO E TRATOS PÓS-COLHEITA PARA A

OBTENÇÃO DE cAFÉs DE QUALIDADE

Das etapas do cultivo e tratos pós-colheita, destacam-se, a seguir, algumas práticas

importantes para a obtenção de bebidas de alta qualidade. Esses comentários

baseiam-se nas contribuições de CARVALHO et al. (1997)e BARTHOLO et al. (1989)

e nas entrevistas com técnicos e pesquisadores, sendo válidos para o café preparado

por via seca, método utilizado no Brasil.

Cuidados Pré-Colheita

~ Escolha da espécie e variedades do café mais adequadas à produção de bebidas

de qualidade (de forma geral, os cafés de qualidade provêm da espécie arábica);

~ Realização da colheita de acordo com o nível de maturação dos grãos, tendo em

vista que, para uma melhor qualidade de bebida, os frutos devem ser colhidos na

fase" cereja", na qual estão em seu ponto ideal de maturação; e

~ Escolha do local de cultivo, evitando locais úmidos que propiciem a fermentação

dos grãos.

Cuidados Durante a Colheita

~ Execução da derriça no "pano", ou seja, cobre-se o chão com um anteparo e em

seguida faz-se a derriça, para evitar que impurezas misturem-se aos grãos e

comprometam sua qualidade.

Cuidados Pós-Colheita

~ Lavagem do café no mesmo dia da colheita, possibilitando a separação de

impurezas e dos grãos em diferentes níveis de maturação;

~ Secagem, que pode ser feita de duas formas: a) em terreiro, com necessidade. de

revolver o café continuamente para que não ocorra a fermentação; b) com

secadores mecânicos; e

~ Armazenagem, etapa na qual devem ser tomados cuidados com pragas, retirada

dos depósitos de produtos cujo cheiro ou gosto possam impregnar-se ao café.
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