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Resumo 

 

  O presente artigo analisará a evolução das Indicações Geográficas (IGs) para 

produtos agroindustriais e artesanais enfatizando a questão sobre o potencial das IGs como 

instrumento de desenvolvimento territorial e dinamizador da atuação das cooperativas de 

agricultores familiares na percepção de confiabilidade e alto grau de inovação no 

MERCOSUL, por meio do estudo de casos da carne ovina da região Patagônica e da 

bovina do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional. Pretende-se investigar os aspectos 

fundamentais no MERCOSUL envolvendo consumidores e fornecedores brasileiros e 

argentinos através da identificação dos desafios no desenvolvimento de estratégias 

competitivas em busca de mercados para suas ofertas, resultantes de políticas públicas e 

produtos de valor comercial, cultural e simbólico, destacadamente como o caso da 

agricultura familiar. A metodologia adotada será revisão de literatura, análise dos 

resultados apoiados em entrevistas de campo em torno de sinais de qualidade dos produtos 

e serviços, e por fim, o levantamento de dados secundários em outras fontes impressas e 

eletrônicas e análise de prospectos publicitários, considerando nas análises a diversidade 

cultural dos territórios em questão.  

 

Palavras-chaves: Propriedade intelectual. Desenvolvimento territorial. Indicações 

Geográficas. Procedência de origem. Denominações de origem. 

 

PARTICULARS OF THE ORIGIN AND NAMES ORIGIN AND 

DEVELOPMENT TERRITORIAL IN MERCOSUR 

 

  This article will examine the evolution of Geographical Indications (GIs) for agro-

industrial products and craft emphasizing the question of the potential of GIs as a tool for 

regional development and to foster cooperative actions of farmers in the perception of 

reliability and high degree of innovation in MERCOSUR through case studies of the 

region Patagonian lamb and beef from the Pampas Gaucho Southern Campaign. It is 

intended to investigate the fundamental aspects in MERCOSUR involving consumers and 

suppliers in Brazil and Argentina by identifying the challenges in developing competitive 

strategies in search of markets for their jobs as a result of public policies and products of 
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commercial value, cultural and symbolic, notably as the case of family farming. The 

methodology adopted is a literature review, analysis of results that are based on field 

interviews around for signs of quality products and services, and finally, the survey of 

secondary data in other print and electronic sources and analysis of prospectuses, 

considering the analyzes the cultural diversity of the territories in question. 

 

Keywords: Intellectual property. Territorial development. Geographical Indications. 

Origin of origin. Designations of origin. 

 

Introdução  

 

Nos mercados globais contemporâneos, apenas alguns produtos oriundos de 

determinadas regiões ou países possuem uma nítida vantagem sobre seus concorrentes 

resultantes da certificação de indicação de procedência e de denominação de origem. 

Estabelecendo, para esses fins, regras e princípios que sirvam para a aplicação dos direitos 

de propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de procedência e 

denominação de origem, normatizada pelo Conselho do Mercado Comum
1
 e aprovada pelo 

Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade Intelectual no MERCOSUL em 

matéria de Marcas, Indicações de Procedência e Denominações de Origem, contemplando 

um seleto grupo de produtos que são únicos e diferenciados.  

Existem consumidores esclarecidos sobre as virtudes encontradas nos produtos 

certificados, devido as suas características distintas em suas formulações, que estão 

dispostos pagar um preço diferenciado para se beneficiarem das qualidades dos mesmos, 

como ocorre com o vinho do Porto que é produzido somente em uma região de Portugal; o 

mesmo vale para a verdadeira champagne francesa, garantindo ao consumidor um produto 

genuíno, obtidos com base em controles e critérios especiais de produção e de qualidade.  

O presente artigo terá como objeto a análise da evolução das Indicações Geográficas (IGs) 

para produtos agroindustriais e artesanais enfatizando a questão sobre o potencial das IGs 

como instrumento de desenvolvimento territorial e dinamizador da atuação das 

                                                
1 Baseado no art. 13 do Tratado de Assunção, o Conselho do Mercado Comum – MERCOSUL/CMC/DEC – 

emitiu em 05 de agosto de 1995, a Decisão n°. 4/91 e a Resolução n°. 39/94 do Grupo Mercado Comum e a 

Recomendação n°.7/94 do SGT n°. 7 sobre as indicações e procedência e das denominações de origem: 

Artigo 19. Obrigação de Proteção e Definições. 1) Os Estados-Partes comprometem-se a proteger 

reciprocamente suas indicações de procedência e suas denominações de origem. 2) Considera-se indicação de 

procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que seja conhecido 

como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado 

serviço. 3) Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de 

seu território, que designe produtos ou serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou 

essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos. 
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cooperativas de agricultores familiares na percepção de confiabilidade e alto grau de 

inovação no MERCOSUL, por meio do estudo de casos da carne ovina da região 

Patagônica e da bovina do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional. Serão examinados os 

aspectos fundamentais no MERCOSUL envolvendo consumidores e fornecedores 

brasileiros e argentinos através da identificação dos desafios no desenvolvimento de 

estratégias competitivas em busca de mercados para suas ofertas, resultantes de políticas 

públicas e produtos de valor comercial, cultural e simbólico, destacadamente como o caso 

da agricultura familiar.  

  Na primeira parte do artigo serão estudadas as dimensões assumidas pelo 

desenvolvimento, em especial o físico-territorial na área rural e o papel das IGs. Na 

segunda parte será mapeado o caso de Indicação Geográfica do Pampa Gaúcho da 

Campanha Meridional do Rio Grande do Sul. Na última parte será examinado o caso da 

Patagônia Argentina e o direito de uso da certificação de indicações de procedência e de 

denominações de origem da carne ovina.  

 

1. Indicações geográficas e desenvolvimento territorial rural 

 

A noção de desenvolvimento que marcou a década de 1950 baseava-se na ideologia 

do desenvolvimentismo, gerando diversos debates acadêmicos sobre suas consequências. 

Florestan Fernandes (1994, p. 174) já questionava o reducionismo do termo tão somente 

para sua dimensão econômica, considerando que 

(...) na civilização contemporânea, “desenvolvimento” equivale às possibilidades 
de realizar ideais de ordem social competitiva ou da ordem social planificada. 

Queira-se ou não, ele significa, no mínimo, diferenciação econômica, com base 

na modernização tecnológica do campo e da cidade, na industrialização, na 

elevação da capacidade de consumo per capita e do padrão de vida das massas.  

 

Todavia, há concepções que defendem que o desenvolvimento apresenta diversos 

aspectos, sendo eles: econômico, social, cultural, ambiental e territorial, político-

institucional e tecnológico. Para Celso Furtado (2000, p. 7) o desenvolvimento é o 

processo “de invenção cultural que permite ver o homem como um agente de 

transformação do mundo”, possuindo o desenvolvimento no mínimo três dimensões:  

(...) a do incremento da eficácia do sistema social de produção, a da satisfação de 

necessidades elementares da população e a da consecução de objetivos a que 

almejam grupos dominantes de uma sociedade e que competem na utilização de 

recursos escassos. A terceira dimensão é, certamente, a mais ambígua, pois 

aquilo a que aspira um grupo social pode parecer simples desperdício de recursos 

a outros. Daí que essa terceira dimensão somente chegue a ser percebida como 

tal como parte de um discurso ideológico. (FURTADO, 1980,  p. 16) 
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No presente trabalho optamos pela adoção de um enfoque territorial para apontar as 

articulações externas, mais amplas e heterogêneas, envolvidas nas redes de relações sociais 

dos atores do rural os quais também não se limitam aos agricultores. É um território 

socialmente construído e de fronteiras fluídas, que não obedecem às demarcações oficiais, 

nem mesmo no que tange ao próprio rural (Veiga et. al., 2001). Adotar uma perspectiva 

territorial significa romper com a setorialidade, integrando uma dinâmica horizontal à 

análise das cadeias produtivas (Abramovay, 2006) e traçar um conceito de 

desenvolvimento territorial rural significa fazer uma abordagem particular de um processo 

de desenvolvimento no contexto rural, que deveria ser visto como complemento do urbano 

(Schneider, 2004). Silvio Caccia Bava (2003, p. 23) observa que 

(...) sob a denominação genérica de experiência de desenvolvimento local se 

abriga uma ampla gama de iniciativas que, em sua maioria, mobilizam escassos 

recursos, buscam incidir tanto na área social quanto na econômica, e ainda estão 
por ser analisadas quanto ao efetivo impacto que produzem no ambiente local. 

Mas mesmo sem essa análise mais acurada de resultados é possível dizer que as 

experiências estudadas não alteram o quadro geral de exclusão social local. 

Caracterizadas muito mais como um experimentalismo difuso, estas iniciativas 

são entendidas como tentativas de inserção de indivíduos nos mercados de 

trabalho e consumo através de projetos de microcrédito, verticalização da 

agricultura, incubadoras, programas de marketing municipal, agências de 

desenvolvimento, consórcios intermunicipais, apoio à agricultura familiar, 

políticas de atração de investimentos, intervenções em cadeias produtivas e 

sistemas locais de produção, capacitação de empreendedores e outros atores, 

criação de infraestrutura e intervenções urbanas. 

 

A indicação geográfica delimita o espaço ou o lugar, mas também o território 

socialmente construído, físico e humano, que se forma e se transforma a partir das 

interações entre os agentes sociais com todas as suas especificidades da palavra terroir de 

origem latina, e derivada de: territorium é que fundamenta a delimitação das indicações de 

origem geográfica. Conforme acentua Casabianca (2005, p. 5). 

Un terroir est un espace géographique délimité, où une communauté humaine, a 

construit au cours de l’histoire un savoir intellectuel collectif de production, 
fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un 

ensemble de facteurs humains, dans lequel les itinéraires socio-techniques mis en 

jeu, révèlent une originalité, confèrent une typicité, et engendrent une réputation, 

pour un produit originaire de ce terroir 2. 

 

Destaca-se entre os argumentos sobre o potencial das Indicações Geográficas como 

ferramenta de desenvolvimento territorial rural o: estimulo à ação cooperada; valorização 

                                                
2 Tradução livre sugerida pelo autor; “Um território é uma área geográfica delimitada, onde uma comunidade 

humana, construída na história da produção do conhecimento intelectual coletivo, baseado em um sistema de 

interações entre o ambiente físico e biológico, e um conjunto de fatores humanos no que as rotas 

sociotécnicos envolvidos, revelam uma originalidade, conferem tipicidade e criar uma reputação de um 

produto deste solo”. 
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dos produtos locais; proteção dos produtores contra competição desleal; agregação de valor 

e aumento da renda dos produtores; valorização dos conhecimentos tradicionais; 

competitividade e ampliação dos mercados; valorização econômica das propriedades 

rurais; preservação da biodiversidade; estimulo à multifuncionalidade do meio rural; 

transformação das áreas rurais em local de consumo; crescimento de serviços associados 

ao turismo etc. (Lagares, Lages, Braga, 2006; Sautier, 2006; Mascarenhas, 2008; Tonietto, 

2005; Dias, 2005; Dullius et al., 2008, entre outros). 

Tanto não está claro seu papel, que ainda existe uma notável resistência às 

Indicações Geográficas por uma parcela significativa do segmento da agricultura familiar, 

justamente o segmento social que, em tese, seria um dos seus principais beneficiários 

(Dias, 2005). Como nota Flores (2007, p. 135) em relação ao Vale dos Vinhedos, 

(...) há uma grande insegurança entre os diferentes atores sobre as possibilidades 

de que os impactos proporcionados pela nova configuração institucional possam 

representar o fortalecimento socioeconômico do conjunto dos atores locais. As 

mudanças indicadas por esses atores, como parte dos impactos promovidos pela 

implementação de uma indicação de procedência, não são percebidas da mesma 

forma pelo conjunto dos atores locais. Principalmente, como se observou pelas 

entrevistas, grande parte dos agricultores não percebe vantagens econômicas 
para a sua atividade. 

 

Quanto a isso cabe notar a singularidade do caso brasileiro em virtude da forte 

polarização entre o setor do agronegócio e a agricultura familiar, o que tem gerado uma 

situação particularmente complexa, seja pelas cisões internas a estes segmentos, seja pela 

sua justaposição (Wilkinson, 2008). Como nota Cerdan (s.d., p. 4) “de forma global, o 

surgimento da temática das IG no Brasil é marcado por uma dupla especificidade: uma 

grande afinidade que o tema dos produtos típicos e indicações geográficas possuem para 

com a noção de agricultura familiar”; e um movimento de criação de um diferencial para 

os produtos do agronegócio, que Chaddad chama de Agronegócio das especialidades 

(Chaddad, 1999). 

A competitividade brasileira no mercado de commodities tem levado diferentes 

grupos a se posicionar contra estratégias fundadas em formas outras de competitividade 

que não o custo (Dias, 2005). Mesmo no segmento da agricultura familiar este tipo de 

discurso possui sustentação, o que revela o equívoco de certas oposições maniqueístas 

estabelecidas entre este segmento e o agronegócio. Cativos ao modelo produtivista herdado 

do período de modernização, muitos movimentos da agricultura familiar reafirmam a 

competitividade desta no mercado de commodities, o que muitas vezes se dá à custa do 

incentivo a outras formas de inserção mercantil, entretanto o desenvolvimento de mercados 

de nicho tem feito com que em ambos os setores da agricultura familiar e do agronegócio, 
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com uma expansão de estratégias baseadas em qualidade, abrindo espaço para as 

Indicações Geográficas.  

O caso da Indicação Geográfica da carne do Pampa Gaúcho brasileiro revela 

precisamente como um setor dos agronegócios de commodities incorporou estes atributos 

de qualidade (Cerdan et al., 2008; Malafaia, Barcellos, Camargo, 2008). Porém, isto não 

parece suficiente para o amplo reconhecimento das Indicações Geográficas como 

ferramenta de desenvolvimento, pois existem críticos que, baseados nas experiências 

recentes do Brasil, alegam ter encontrado elementos satisfatórios para afirmar que as 

Indicações Geográficas constituem um mecanismo excludente que, em virtude das 

condições para sua obtenção e do tipo de mercado que permitem acessar, estaria quase 

inerentemente voltado a determinados grupos do setor de agronegócio ou quando muito à 

chamada agricultura familiar capitalizada.  

A inexistência de uma política pública específica no âmbito do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário reflete o modo precário como este tipo de estratégia tem sido 

apropriado pelos agricultores familiares. Mesmo sendo responsável pelas políticas de 

desenvolvimento territorial rural e abrigando uma secretaria de agregação de valor a 

produtos agroalimentares, o MDA não possui iniciativas relacionadas a este tipo de 

certificação. O fato é que, como refere Cerdan (s.d., p. 3) “até hoje, a situação brasileira se 

caracteriza pela ausência de consenso, entre os atores privados e as redes de políticas 

públicas, sobre a noção de indicação geográfica”. 

A discussão precedente é acompanhada ainda por outra acerca da possibilidade dos 

agricultores e territórios rurais mais marginalizados apostar em estratégias de valorização 

do tipo IG. Como demonstra a coletânea de artigos organizada por Van de Kop, Sautier e 

Gerz (2006) dedicada ao tema, em que pese às condições restritivas que envolvem o 

contexto da maior parte dos países em desenvolvimento no que se refere ao poder de 

compra do consumidor, governança, regulamentação e segurança alimentar, as Indicações 

Geográficas podem se constituir numa importante ferramenta para a viabilidade dos 

pequenos produtores e deste tipo de território rural. 

No caso dos países desenvolvidos, a França pode fornecer exemplos neste sentido. 

Segundo Allaire (2008), é verdade que, de modo geral, as Indicações Geográficas na 

Europa iniciaram a partir de produtos tidos como produtos de luxo. Porém, está em curso 

uma redefinição deste cenário e, entre outros casos, as áreas de agricultura de montanha na 

França (mais marginalizadas), notadamente a produção de queijos, têm demonstrado que 

as Indicações Geográficas podem se constituir numa alternativa para o desenvolvimento 
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desta agricultura ou deste território menos favorecido.  A própria região de Champagne foi, 

historicamente, uma área pobre e deprimida. Produtores de vinho locais lutaram contra as 

limitações edafoclimáticas da região produzindo um conhecimento coletivo capaz de 

impulsionar formas de inovação, capitaneadas pela IG, que levaram a região ao sucesso 

econômico e fama que possuem atualmente (van de Kop; Sautier, 2006).  

Por sua vez, Ray (1998) nota que alguns territórios rurais marginalizados tem se 

utilizado justamente desta imagem para promover determinados produtos com vistas a um 

grupo cada vez mais expressivo de consumidores empenhados em formas de comércio 

ético/justo em que a figura do “consumidor político” (Stolle, Hooghe, Micheletti, 2003) 

aparece de maneira relevante. Isso não significa que determinadas críticas não dêem razão 

a posições mais céticas em relação ao papel das Indicações Geográficas no 

desenvolvimento territorial rural.  

O nível das exigências do Cahier des Charges pode servir como barreira à entrada 

de determinados atores, sobretudo no caso de agricultores familiares. A IG Carne do 

Pampa Gaúcho é emblemática neste sentido. A rigidez das normas estabelecidas excluiu 

grande parte dos produtores locas. O resultado é a pequena escala da produção, capaz de 

atender somente lojas de especialidades regionais. Alguns autores aludem para a 

necessidade de se pensar a evolução dinâmica das exigências; compreendendo que o 

estabelecimento de uma IG envolve um processo de aprendizado coletivo em que vai se 

subindo gradativamente no nível de exigências (Dias, 2008; Wilkinson, 2008).  

Dentre os principais problemas (Mascarenhas, 2008; Dias, 2008) cita-se: a) o baixo 

grau de organização dos produtores; b) as assimetrias na distribuição de renda e valor 

agregado ao longo da cadeia produtiva; c) o baixo protagonismo dos produtores de 

matéria-prima vis-à-vis os estabelecimentos de processamento; d) a excessiva restrição 

estabelecida por determinados regulamentos; e) as dificuldades de adequação dos 

produtores familiares à legislação; f) o baixo grau de elaboração dos produtos e g) a falta 

de canais de comercialização. 

 Como notam Thiedig e Sylvander (2000) inspirados na “teoria dos clubs”, as 

indicações geográficas podem ter um forte efeito de exclusão. Os ganhos de monopólio 

coletivo proporcionados pela delimitação somente são possíveis pela exclusão da divisão 

destes ganhos de todos que ficam de fora da área delimitada. Mas, mesmo dentre aqueles 

que participam do club, há notáveis assimetrias na distribuição dos ganhos, mais 

precisamente porque nem todos podem arcar com os altos custos de registro e de 

“exclusão”, isto é, os custos de controle para assegurar que não haja usurpação e uso 



8 

 

indevido do selo, o que é particularmente problemático quando a inspeção é privada, como 

é o caso exemplificado pelos autores da IG criada para o pão de gengibre de Nuremberg. 

Consideram Thiedig e Sylvander (2000, p. 134)
3
 que 

The benefit of selling ginger bread with a PGI increases with the extent of 

export. Exporters are in general larger producers. They have supported the 

application as a PGI and thus benefit the most from the protection. Local 

handicraft producers, although having founded the reputation of the indication, 

are now involuntary members of the PGI club. Inspection costs have to be paid 

and the private inspection body is not likely to charge small bakers less when 

they claim to take only low profit in using the geographical name. A small baker 

has three options: to leave the club by abandoning the use of the indication, to 
pay the inspection fee or to be a free-rider.  

 

A questão que precisa ser mais bem considerada é a grande diversidade de cenários. 

Sylvander e Allaire (2006) têm apontado para a enorme heterogeneidade de sistemas de 

indicação geográfica em todo o mundo, os quais envolvem diferentes redes de produtos e 

produtores, formatos institucionais de mercados e esquemas de políticas de promoção e 

proteção.  

No Brasil, as propostas de Indicações Geográficas têm se diferenciado em distintos 

aspectos, seja no que tange ao tipo de produto, produtor e nível de organização, seja no que 

diz respeito aos mercados e à estrutura legal e institucional. As experiências até agora 

construídas demonstram que a indicação geográfica é uma ideia genérica que faz sentido 

para diferentes contextos e atores sociais. Não existe uma única forma de IG. Pelo 

contrário, sua fortaleza reside justamente no modo flexível com que permite aos atores 

sociais mobilizar as diferentes tradições, recursos e reputações dos territórios. Além do 

mais, há que se considerar neste sentido a coexistência de atores diferenciados no mesmo 

território, o que implica em negociar a constituição da IG atentando para os diferentes 

papéis que ela pode cumprir para estes atores (Sautier, 2006). 

Podemos afirmar, seguindo Sylvander (2003), que a qualificação proposta pela IG é 

validada pela noção de “sucesso”. No entanto, este “sucesso” é extremamente difícil de 

mensurar uma vez que depende dos objetivos dos atores envolvidos, os quais podem ser os 

mais diversos e não necessariamente econômicos. Como nota o autor  “ l'objectif  

développement rural , pour ne retenir que celui-ci, ne s'accompagne pas d'éléments faciles 

                                                
3 Tradução livre do texto do autor: “O benefício de venda de pão gengibre com um IGP aumenta com o grau 

de exportação. Os exportadores são, em geral, grandes produtores. Eles apoiaram o aplicativo como um IGP 

e, assim, beneficiar o máximo da proteção. Produtores de artesanato local, apesar de ter fundado a reputação 

da indicação, são agora membros involuntários do clube IGP. Custos de inspeção tem que ser pago e o 

organismo de controlo privado não é susceptível de cobrar pequenos padeiros menos quando eles pretendem 

tomar apenas o lucro baixo no uso do nome geográfico. Um padeiro pequeno tem três opções: deixar o clube 

ao abandonar o uso da indicação, para pagar a taxa de fiscalização ou para ser um piloto livre”. 
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à définir ni d'indicateurs ou de moyens de vérification clairs” (Sylvander, 2003, p. 137). É 

necessário delimitar de modo quase normativo as dimensões a partir das quais se pode 

avaliar o impacto das Indicações Geográficas em termos de desenvolvimento territorial 

rural.  

 

2. Mapeamento do caso da Indicação Geográfica do Pampa Gaúcho da Campanha 

Meridional do Rio Grande do Sul 

 

  O caso do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional foi à terceira indicação 

geográfica nacional e refere-se à indicação de procedência para o produto carne bovina e 

seus derivados, sob registro IG 200501, concedida em 12 de dezembro de 2006, essa 

certificação é inédita na América Latina, sendo adotada no continente europeu.  

A região do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional está situada no sul do Brasil, 

no Estado do Rio Grande do Sul, na divisa com o Uruguai. Região de clima temperado, 

com temperaturas médias de 18°C, formada por basicamente por coxilhas (relevo plano, 

levemente ondulado) onde se situam os campos de produção pecuária e por várzeas que se 

caracterizam por áreas baixas e úmidas. A região sul do Brasil tem, na pecuária, uma 

tradição que teve início com a colonização do Brasil, onde os campos naturais ofereceram 

o suporte para o desenvolvimento desta atividade, em especial no Rio Grande do Sul. São 

poucas regiões no mundo que apresentam uma diversidade de espécies campestres como as 

encontradas no “Pampa Gaúcho da Campanha Meridional”. 

As pastagens naturais ainda representam a base da exploração pecuária no 

subtrópico brasileiro, somando 66% do total das áreas destinadas à pecuária. Esta 

participação é mais importante no Rio Grande do Sul (RS) (91%), especialmente na região 

do Pampa Gaúcho da Campanha Meridional. Os campos no RS ocupam uma área de 

aproximadamente 40% da área total do estado, tendo a sua maior área concentrada junto à 

fronteira da Argentina e Uruguai. 

A área delimitada para esta indicação geográfica intitulada “Pampa Gaúcho da 

Campanha Meridional” encontra-se dentro da área de maior proporção de campos naturais 

preservados do Brasil, um dos ecossistemas mais importantes do mundo, conforme 

Nabinger (1998). 

O projeto da indicação geográfica começou a ser desenvolvido no início de 2005 e 

é de responsabilidade da associação de criadores da região, a Associação de Produtores de 

Carne do Pampa Gaúcho (Apropampa), Federação da Agricultura do Estado do Rio 
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Grande do Sul (Farsul) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE/RS). 

Recentemente, a Apropampa, Farsul e SEBRAE/RS assinaram um protocolo de 

intenções com o frigorífico MERCOSUL, que é um tradicional exportador da região. 

Somente os rebanhos das raças Hereford ou Angus e suas cruzas podem buscar o selo de 

certificação. Para isso, precisam ser criados em condições de pasto e solo específicas, além 

de seguirem regras técnicas de produção, como a rastreabilidade. Atualmente, 40 

pecuaristas participam do projeto, mas a tendência é que o número aumente, uma vez que 

existem cerca de 600 mil produtores na região que abrangem uma área de 500 (quinhentos) 

mil hectares. A Carne dos Pampas irá abrigar rebanhos alimentados apenas com pastagens 

típicas da região - mais fina e que se adapta bem às raças britânicas. O objetivo, explicam 

os organizadores do projeto, é diferenciar a carne gaúcha daquela produzida no Centro-

Oeste do País - quase toda da raça Nelore. 

 

3. O Caso da Patagônia Argentina: o direito de uso da certificação de indicações de 

procedência e de denominações de origem da carne ovina 

 

Da mesma forma que o vinho do Porto ou a champagne francesa se firmaram 

nacional e internacionalmente, as empresas argentinas da região patagônica buscam fixar 

suas marcas associando-as com a procedência. Uma dessas experiências foi relatada no 

estudo de caso “Cordero Gran Sur: Del pastizal Patagonico a la mesa gourmet” (Õrdonez; 

Saenz, 1994), apresentado e discutido no seminário de 1994 do Programa de Estudos dos 

Negócios do Sistema Agroindustrial (PENSA), da Universidade de São Paulo. 

O estudo relata, especificamente, o caso da empresa argentina La Agropecuária 

S.A., que pretendia fixar parte de seu grupo e a imagem de carnes ovinas à marca Cordero 

Gran Sur, de carnes ovinas procedentes da região patagônica. Essa unidade cria, 

desenvolve, abate ovinos e processa essa carne na Patagonia Argentina. A Cordero Gran 

Sur também é responsável pela distribuição desses produtos em supermercados e 

restaurantes selecionados de Buenos Aires e arredores. Assim, a marca conquistou o direito 

de uso da certificação de indicações de procedência e de denominações de origem 

patagônica de acordo com a lei argentina. 

Trata-se, como Õrdonez e Saenz (1994) chamam a atenção na abertura do estudo de 

caso, de empresa localizada na Patagônia, um ecossistema natural ainda não contaminado e 

prestigiado pelos ambientalistas. Nesse contexto ambiental e empresarial, o estudo de caso 
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apresenta os desafios encontrados pelos executivos da marca Cordero Gran Sur ao 

avaliarem as possibilidades e desafios associados à expansão de mercados e à gestão da 

cadeia produtiva/distributiva da marca. 

Õrdonez e Saenz (1994) contextualizaram a situação porque o processo de 

denominação do produto era ainda recente naquela época, tornando-se viável com as 

mudanças na legislação argentina. Tais alterações foram introduzidas em maio de 1993, 

abrindo oportunidades para os empresários argentinos, particularmente para produtores de 

carnes ovinas localizados na região patagônica. De acordo com esses autores a legislação 

SAGYP 286/93 da Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca da Argentina e as Leis 

17011 e 22195, permitiram a exploração e o desenvolvimento de uma nova área da 

economia com itens certificados por região. Registremos que essa possibilidade e a atenção 

da legislação argentina nos primeiros anos da década de 90 (possibilitando uma 

diferenciação de produto com a sua origem geográfica) haviam sido pouco exploradas em 

países da América do Sul, embora fosse um conceito conhecido e praticado em países de 

outros continentes, particularmente europeus. 

Õrdonez e Saenz (1994) ressaltam que a indicação de procedência criada na 

Argentina atendeu à preocupação de se proteger produtos regionais frente a outras 

alternativas e práticas não verdadeiras, permitindo a diferenciação de produtos com o 

necessário suporte jurídico. A vantagem era garantida por essa legislação específica 

possibilitando a associação de produtos regionais, reconhecidos pela origem, e a indicação 

de procedência “Carne Ovina Patagônica”. Com essa legislação a certificação passou a ser 

considerada como parte da propriedade intelectual da marca e do produto, conferindo 

direitos e assistência a quem a detivesse. 

Naquela época, chamam a atenção os referidos autores, os empresários da 

Patagônia sofriam os impactos negativos de uma crise, provocando significativas baixas na 

rentabilidade de seus negócios. Os produtores ovinos sofriam uma crise adicional com a 

baixa nos preços internacionais da lã, importante item da pauta de produtos da região. 

Assim, as possibilidades de certificação nas carnes ovinas apresentavam-se uma 

interessante alternativa para lidar com o lado negativo dos preços decrescentes, associados 

com a crescente comoditização das carnes. 

A indicação de procedência aplicada nas carnes ovinas produzidas na Patagônia 

despontava como uma saída atrativa para as autoridades federais argentinas. Esse respaldo 

jurídico do Estado argentino aos produtores anunciava um novo papel do governo: 

estimular a construção de vantagens comparativas para os produtores argentinos. Ademais, 
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era uma nova oportunidade de negócios para a região e, em especial para os produtores de 

carnes ovinas. 

Õrdonez e Saenz (1994) afirmam que, com essa ação de certificação de indicações 

de procedência e de denominações de origem, o governo passou a oferecer para a 

comunidade empresarial e para a população a segurança jurídica necessária, abrindo novas 

perspectivas e um feito inédito para a jurisprudência e negócios locais. Ademais, permitia 

uma oportunidade de negócios a partir da propriedade intelectual das indicações 

geográficas. Com isso, criava-se no início dos anos 90, um ativo intangível acessível aos 

pecuaristas e proprietários de frigoríficos da Patagônia que optassem pela criação de 

ovinos para a produção de carnes certificadas. 

Alguns anos depois, ainda na década de 90, revelam Õrdonez e Saenz (1994), o 

setor de carnes em geral da Argentina sofre profundas modificações associadas com o 

surgimento do novo Estado e dos novos hábitos de consumo dos argentinos. O setor passou 

a ser submetido a rígidos controles sanitário e fiscal, em busca de maior eficiência. É 

salientado o fato de que a cadeia de frio, de grande importância para o setor de carnes, e os 

impostos incidentes na operação assumiram importância ainda maior para os elos da cadeia 

produtiva e distributiva do setor. 

Adicionalmente, os consumidores argentinos exigiam produtos diferenciados e de 

qualidade superior. Com isso, as carnes em geral e, em particular, as carnes de ovinos 

evoluíram, passando a serem comercializadas de forma mais sofisticada (com marcas, 

apresentação mais detalhada, cortes especiais, esfriadas e acondicionadas em modernas 

embalagens a vácuo). 

A partir da experiência do “Cordero Gran Sur: Del pastizal Patagonico a la mesa 

gourmet” foram localizados dois relatórios mais recentes abordando a temática da 

legislação argentina sobre denominação de origem: um criado pelo próprio pesquisador 

Õrdonez (2001) e outro elaborado pela pesquisadora Jatib (2001), ambos agora do corpo 

acadêmico da Universidad de Buenos Aires. Ademais, como revelado no documento “Plan 

Comercial Carne Ovina Patagônica Santa Cruz” (Õrdonez, 2001) as experiências 

anteriores de certificação dessa carne oriunda da Patagônia proporcionaram três 

importantes ativos: o prestígio do produto ovino da Patagônia, tanto no País como no 

exterior, um conjunto de resoluções de secretarias e órgãos argentinos responsáveis por tais 

decisões (o que fortaleceu as bases para a situação atual) e os distintos projetos da Ley de 

Denominação de Origem que acabaram se transformando na Lei 25.380/00, a ser 

comentada adiante neste trabalho. Dessa forma, o regime legal para as indicações de 
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procedência e denominações de origem de produtos agrícolas e alimentícios, na Argentina, 

é tratado na Lei n. 25.380, publicada no Boletin Oficial no. 29.565, 1º seccion de 

12/01/2001. 

As disposições gerais dessa lei esclarecem dois conceitos centrais de interesse desta 

pesquisa: a) identificação de procedência: é o nome geográfico de um país, região, 

província, localidade ou área de um território que seja conhecido como centro de extração, 

produção, fabricação de um produto ou alimento; b) denominação de origem: é o nome de 

uma região, província, distrito, localidade, zona ou área do território argentino 

devidamente registrada, que serve para designar um produto dela oriundo, cujas qualidades 

ou características se devam essencialmente ao ponto geográfico, envolvendo seus fatores 

naturais e humanos. 

Os pedidos preliminares para adoção de uma denominação de origem (DO), 

conforme estabelece o artigo 5º dessa lei, poderão surgir da iniciativa individual ou 

coletiva dos produtores, sempre que estes desenvolvam suas atividades na área 

correspondente à futura denominação de origem. Tal pedido prescreve o dispositivo legal 

deverá ser apresentado para a Autoridade de Aplicação num estudo abordando seis pontos 

essenciais: a) antecedentes históricos da região e limites geográficos da área de produção; 

b) características gerais da região, seus fatores climáticos, relevo e recursos naturais e 

homogeneidade dos fatores de produção; c) os produtos que se beneficiarão da DO, os 

fatores ou elementos que acreditam serem possuídos pelos produtos como sendo originário 

da zona indicada; d) descrição detalhada do processo de produção do produto (matéria 

prima, métodos de produção, técnicas de acondicionamento ou processamento e etapas de 

produção); e) identificação dos produtores interessados no reconhecimento; f) o nome 

proposto para a DO. 

Uma vez aprovado o pedido preliminar será constituído um Conselho de 

Denominação de Origem com a atribuição de redigir e aprovar coletivamente o 

regulamento criando uma personalidade jurídica. Essas atividades deverão ser realizadas 

num prazo máximo de 180 dias. 

Verifica-se, assim, que na referida lei argentina, estão presentes os três marcos da 

vantagem diferencial apresentados anteriormente pelos pesquisadores australianos Sharp e 

Smith (1991), no relato do caso francês da champagne: a) o território produtor do referido 

produto, que compreende as condições climáticas e o solo da região; b) o método de 

produção utilizado pelos fabricantes que resulta de tecnologia e conhecimento a ser 

descrito em documento próprio; c) proposta de medidas de controle que certificam a 
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origem do produto e avaliam sua qualidade delimitando a área de produção e 

processamento da carne ovina e controlam a qualidade nos empresários engajados na 

proposta da área. 

Comparativamente à experiência de certificação francesa relatada por Sharp e 

Smith verifica-se uma diferença fundamental: a tradição. Ainda assim, bem distante do 

método champenoise de produção, utilizado pelos fabricantes franceses, com tecnologia e 

conhecimento acumulados ao longo de mais de 200 anos de tradição. 

Embora possam existir experiência e tecnologia dos produtores da região argentina, 

caberá aos produtores interessados em obter a denominação de origem para a carne ovina 

patagônica, apresentar evidências e argumentos convincentes que revelem esses 

importantes elementos. 

Ademais, na proposta de Õrdonez (2001) para a carne ovina patagônica oriunda de 

Santa Cruz, província argentina da região da Patagônia, estão presentes outros elementos 

de interesse desta pesquisa. Na proposta, o pesquisador apresenta o marco conceitual, 

breve descrição neste artigo, principais atividades a serem desenvolvidas detalham 

aspectos relacionados com o desempenho institucional, organizacional, tecnológico e 

comercial e, por fim, apresenta as conclusões. O referido projeto contempla as atividades 

necessárias para difundir, capacitar e prover assistência técnica em quatro frentes distintas: 

institucional, organizacional, tecnológica e comercial. Na frente institucional, argumenta 

Õrdonez (2001) está a garantia jurídica da lei sobre Denominação de Origem anteriormente 

comentada. Nessa mesma frente, esse pesquisador ressalta ainda o importante papel da 

cultura, hábitos e tradições característicos da região patagônica. 

Na dimensão organizacional está o potencial dos grupos associativos. O proponente 

ressalta o interesse detectado entre os agentes locais em busca da coordenação de ação 

coletiva, a favor da carne ovina produzida na Província de Santa Cruz. 

Õrdonez (2001) menciona que as instituições representam as regras do jogo, 

enquanto as organizações se constituem os jogadores. Ele afirma que no marco legal estão 

os meios, e no ambiente organizacional estão os fins. Esses fatores estimulam os 

empreendedores da região, enquanto a estratégia associativa de diferenciação de produto é 

o elemento que permitirá a agregação de valor à carne ovina advinda dessa região. 

A definição de padrões de procedimento, tanto para os processos como para os 

produtos, é o grande desafio na dimensão tecnológica do trabalho desenvolvido por 

Õrdonez (2001). O foco, afirma ele, deverá ser o do consumidor, a quem caberá esclarecer 
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sobre suas necessidades e anseios. Ademais, esses padrões deverão ainda conter 

características distintas que garantam a denominação de origem. 

As atividades comerciais, quarta e última frente mencionada no trabalho de 

Õrdonez (2001), deverão ser concebidas a partir da origem patagônica e centradas na 

qualidade da carne ovina dessa região argentina. Essas características se constituem o 

arcabouço da estratégia das denominações de origem. As atividades comerciais previstas 

na proposta relatada pelo pesquisador argentino deverão ser dirigidas tanto para o 

consumidor potencial como para a opinião pública. 

O pesquisador argentino revelou ter produzido dois trabalhos recentes contendo 

novas experiências argentinas na temática da Denominação de Origem, foco deste 

trabalho. Esses dois trabalhos foram divulgados em 2002 pela Universidad de Buenos 

Aires: “Origin and quality assurance in emerging economies” (Õrdonez e Jatib, 2002) e 

“Aportes metodologicos de estudio e intervención en los agronegócios” (Õrdonez, 2002). 

Esses trabalhos serão comentados a seguir. 

No primeiro deles, “Aporte metodologicos de estudio e intervención en los 

agronegócios”, Õrdonez (2002) trata das abordagens metodológicas utilizadas em 3 

experiências recentes da Argentina: a) o caso das Estâncias da Patagônia enfocando os 

desafios associados com a  cadeia de abastecimento; b) a proposta do Consórcio Pampas de 

Salado onde são avaliados os desafios de coordenação da cadeia produtiva; c) o Consórcio 

de Azeite de Oliva da Catamarca enfocando os distritos de abastecimento que fornecem a 

matéria prima para o consórcio. 

Especificamente de interesse deste artigo, o caso apresentado nesse trabalho foi a 

das “Estâncias da Patagônia”, analisado sob a ótica do modelo das cadeias de 

abastecimento proposto por Van Dalen (1997, apud Õrdonez, 2002). Segundo a proposta 

adotada, a cadeia de abastecimento é caracterizada pelo conjunto de relações entre distintas 

unidades organizacionais que adotam, de forma integrada, um enfoque comum de ação. 

Com esse enfoque, os produtores da Estância se propõem a coordenar toda a cadeia de 

abastecimento de cordeiros, desde o campo até os vários supermercados argentinos e, na 

arena global, o distribuidor na Espanha faria esse papel. 

Õrdonez destaca as principais características do empreendimento: a) Missão: 

produzir, processar e distribuir carnes ovinas de alta qualidade, diferenciadas pelo seguinte 

conjunto: origem, identidade preservada e certificação de qualidade; com o objetivo de 

trabalhar os mercados escolhidos, satisfazer os consumidores e criar valor para os 

produtores da região patagônica e, com isso, alcançar a proposta de desenvolvimento 
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sustentável da Patagônia; b) Origem: a partir dos elementos básicos da identidade 

assegurada e da certificação da qualidade, os acionistas da Estância se comprometem a 

conceber e implementar os sistemas de informações que possibilitem a agregação de valor 

à produção e que satisfaçam os clientes; c) Quantidade assegurada: os acionistas darão 

garantias de entrega assegurada nos volumes e nos tempos combinados, cumprindo 

fielmente os contratos assumidos; d) Confidencialidade e ética nos negócios: os acionistas 

se comprometem a respeitar, com o necessário sigilo e ética sobre estratégias, ações e 

operações dos negócios a que tiverem acesso de aliados da cadeia de negócios. 

Õrdonez (2002) aponta ainda que os desafios que a Argentina vem enfrentando nos 

últimos anos acabaram se transformando em importantes ameaças para esse projeto. Esses 

acontecimentos comprometeram em muito os planos originais desses empreendedores. 

Adicionalmente, um fator que agrava ainda mais a situação desse projeto e setor produtivo, 

alerta Õrdonez, envolvem as importações subfaturadas do Chile e Uruguai. Segundo esse 

pesquisador, tais importações alteram substancialmente a formação de preços no setor. 

Apesar dos desafios globais na economia da Argentina, Õrdonez (2002) observou 

que na safra 2001-2002 o empreendimento vem retomando ativamente os negócios de 

exportação. Simultaneamente, o mercado argentino é abastecido de forma 

progressivamente satisfatória. O grupo comercializa as carnes por meio de um importante 

hipermercado local, líder na região em que atua, com carne ovina da Patagônia e com 

padrão de qualidade superior. 

Nas conclusões do trabalho, sintetiza que, considerados os aspectos teóricos, os 

modelos escolhidos para estudo dos casos e a análise dos três projetos selecionados, chega-

se a um desfecho sombrio: existe um potencial para se conceber e implementar novas 

alternativas operacionais e de gestão nos agronegócios argentinos, com resultados 

promissores no curto prazo, embora o contexto argentino atual seja de sustentabilidade 

precária. As perspectivas de longo prazo, todavia, são desfavoráveis. Para ele, a 

manutenção da sustentabilidade criada no curto prazo é complexa e incerta. 

No que tange aos objetivos deste artigo, depreende-se que as experiências recentes 

analisadas e relatadas pelo estudioso argentino sugerem existir coerência conceitual, 

ocorrendo o mesmo com o suporte legal que ampara essas iniciativas. Todavia, esses 

empreendimentos, concebidos satisfatoriamente a partir das premissas conceituais e 

teóricas, ao entrarem em ação produzem resultados promissores no curto prazo, com 

dificuldades de sustentar ganhos no longo prazo. As boas intenções dos produtores da 

região patagônica da Argentina se contrapõem aos enormes desafios associados com o 
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contexto argentino e, no setor das importações subfaturadas de carnes ovinas, ao contexto 

de países vizinhos da Argentina. Esses fatores conjugados causam impactos e danos para 

os interessados e acabam por comprometer a sustentabilidade dessas iniciativas. 

É apresentado, em trabalho elaborado por Õrdonez e Jatib (2002), um caso 

relacionado à certificação de indicações de procedência e de denominações de origem e 

carnes ovinas da Patagônia. Desta vez, o suporte analítico utilizado pelos pesquisadores é o 

da análise institucional comparativa, desenvolvido por North (1990, apud Õrdonez e Jatib, 

2002) e a análise estrutural discreta proposta por Williamson (1996, apud Õrdonez e Jatib, 

2002). A partir dessa base conceitual os autores estudaram as características relevantes de 

projetos agroindustriais argentinos em três dimensões: institucional, organizacional e 

ambiental. 

Segundo as bases conceituais de North (1990) e Williamson (1996), citadas por 

Õrdonez e Jatib (2002), existiria um paradoxo na avaliação de projetos escolhidos no 

contexto argentino: alternativas viáveis coexistem mesmo que enfrentem desafios e 

implementações tardias. Esses pesquisadores então identificaram as principais 

características de três projetos argentinos. O projeto que interessou a este trabalho vem 

sendo desenvolvido desde meados dos anos 90, envolvendo criadores de ovinos da região 

da Patagônia, as Estâncias de Patagônia. Nesse empreendimento, um grupo de produtores e 

processadores de carcaças e cortes ovinos exporta para clientes europeus. 

Essa estância foi concebida adotando-se um esquema organizacional coletivo em 

que os participantes que respeitassem os quesitos exigidos pela proposta e respeitassem os 

protocolos de qualidade e origens pudessem usar a marca “Estâncias de Patagônia”. Com a 

adoção desse esquema os produtores obtiveram várias vantagens competitivas 

comparativamente à situação anterior de atuação independente, inclusive de canais de 

distribuição selecionados de Buenos Aires como da Espanha, Grécia e Bélgica. Õrdonez e 

Jatib (2002) revelam que supermercadistas reagiram favoravelmente aos produtos 

oferecidos pelo empreendimento, os membros da organização "Estâncias da Patagônia" 

conquistaram a confiança e o interesse pelos produtos oferecidos com a marca oriunda da 

Patagônia Argentina. Todavia, um lamentável incidente no final de 2001 fez com que a 

“Estâncias da Patagônia” tivesse que interromper as exportações. 

Naquela época, uma doença surgiu entre os ovinos da região do Pampa argentino, 

fazendo com que fosse banida a exportação de carnes em toda a Argentina. Com isso, as 

vendas das “Estâncias da Patagônia” sofreram forte redução, tendo que concentrar sua 

atuação no mercado doméstico argentino. 
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A análise desta experiência e de duas outras permitiram as seguintes conclusões: a) 

a crise nacional da Argentina, principalmente dos anos 2001 e 2002, decorreu de um 

processo complexo e longo, não aconteceu de um dia para o outro; b) as regras econômicas 

e o estado legal da Argentina sofreram muito ao longo dos anos e decresceram 

progressivamente; c) nesses contextos econômicos, legais e sociais a consolidação e 

formalização de experiências a partir de ações coletivas, ainda que inovativas e com 

suporte legal, passou a ser cada vez mais impossível e distante da realidade. 

A conclusão alcançada indica enormes dificuldades para esse tipo de iniciativa, 

embora os três casos analisados apresentem características conceituais semelhantes: 

criação de valor para produtores e consumidores. Entretanto, apesar dos resultados 

negativos frente à crise Argentina, os casos permitem concluir que experiências 

inovadoras, como essas de certificação de indicações de procedência e de denominações de 

origem e qualidade assegurada, criam vantagens competitivas para os produtores 

despertando o interesse de consumidores exigentes, tanto locais como internacionais. 

Paradoxalmente, fortes restrições de ordem institucional, organizacional e tecnológica 

provocaram impactos altamente negativos, sugerindo que a baixa integração entre os 

envolvidos seja a causa principal dos fracos resultados alcançados. Segundo esses 

pesquisadores, a ausência de regras claras, advindas com a forte crise da Argentina, talvez 

explique a situação dessas inovadoras e promissoras experiências. Percebem ainda que esse 

contexto de crise continuada provoca impactos negativos na cultura do povo argentino e se 

constituem enormes desafios para o desenvolvimento de agronegócios fundamentados na 

certificação de indicações de procedência e de denominações de origem e nos princípios da 

qualidade assegurada. 

Os pesquisadores finalizam o estudo reconhecendo que essas experiências, 

características de um mundo paradoxal, frente às enormes restrições presentes na 

Argentina, conferem elevado grau de imprevisibilidade para a implementação de propostas 

dessa natureza no agronegócio argentino. Os ganhos potenciais, ainda que possíveis como 

revelam os casos argentinos analisados ao longo dos anos, não serão facilmente obtidos. 

Para esses pesquisadores, embora os fundamentos básicos estejam presentes, 

tenham sido respeitados e apresentem potencial de uso no agronegócio argentino, fica 

pendente a efetivação desses projetos. De fato, para eles, essas iniciativas inspiradas na 

ação coletiva, certificação de indicações de procedência e de denominações de origem e 

qualidade assegurada, ainda que com suporte legal, ficam prejudicadas, pelo menos, em 

agendas de curto e médio prazos. 
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Conclusões 

 

 

Os resultados obtidos com a pesquisa bibliográfica sobre estudos Efeitos no País de 

Origem (EPO) permitiram algumas conclusões parciais que, certamente, serão de valia 

para orientar a parte exploratória da pesquisa com profissionais interessados em explorar 

essa estratégia de diferenciação de produtos, sejam eles produtores, sejam eles 

distribuidores: a) o mercado brasileiro dispõe de casos com potencial sucesso de produtos 

associados a um país ou origem; b) as empresas, em busca da sua diferenciação no 

mercado, devem emitir claros sinais relacionados com a origem de seus produtos; c) no 

mercado, agentes e consumidores devem perceber que esses produtos são melhores do que 

outros; d) os produtos associados à região de origem podem: d.1) estimular o 

aprimoramento de sua qualidade com regras mais rígidas de plantio, de manuseio, de 

produção e de distribuição; d.2) facilitar a identificação do produto por parte dos 

distribuidores e consumidores; d.3) incentivar maiores investimentos na região de 

produção; contribuindo para o desenvolvimento regional; d.4) facilitar a identificação do 

produto por parte do consumidor final; d.5) facilitar a comercialização dos produtos, por 

meio do uso de marcas conhecidas; e) os profissionais percebem a importância estratégica 

da existência de produtos associados à região em que são produzidos. 
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