INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
IFCE CAMPUS FORTALEZA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO – PROFNIT
MESTRADO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERÊNCIA DE
TECNOLOGIA PARA INOVAÇÃO

MANOEL EVERARDO PEREIRA MENDES

TÍTULO:
A IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CONTEXTO
DAS MARCAS COLETIVAS E DA INOVAÇÃO SOCIAL

FORTALEZA
2020

MANOEL EVERARDO PEREIRA MENDES

TÍTULO:
A IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CONTEXTO
DAS MARCAS COLETIVAS E DA INOVAÇÃO SOCIAL

Dissertação apresentada, à Banca Examinadora Específica,
como requisito parcial para obtenção do título de mestre em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para
Inovação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE). Área de concentração:
Administração/Inovação. Linha de pesquisa: Transferência
de Tecnologia.
Orientadora: Profa. Dra. Tecia Vieira Carvalho.

FORTALEZA
2020

1

MANOEL EVERARDO PEREIRA MENDES

A IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO CONTEXTO
DAS MARCAS COLETIVAS E DA INOVAÇÃO SOCIAL

Dissertação apresentada, à Banca Examinadora Específica,
como requisito parcial para obtenção do título de mestre em
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para
Inovação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE). Área de concentração:
Administração/Inovação. Linha de pesquisa: Transferência
de Tecnologia.

Aprovada em: ____/____/______.
BANCA EXAMINADORA
________________________________________________________
Profa. Dra. Tecia Vieira Carvalho (Orientadora)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
________________________________________________________
Profa. Dra. Joélia Marques de Carvalho
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
________________________________________________________
Profa. Dra. Profª Drª Maria da Glória Almeida Bandeira
Universidade Federal do Maranhão (UFMA)
________________________________________________________
Dr. Francisco Eden Paiva Fernandes
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

2

“Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial
deste Trabalho de Conclusão de Curso intitulado A IMPORTÂNCIA DA PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO CONTEXTO DAS MARCAS COLETIVAS E DA INOVAÇÃO SOCIAL,
autoria de MANOEL EVERARDO PEREIRA MENDES, por processos de fotocopiadoras e
eletrônicos. Igualmente, autorizo sua exposição integral nas bibliotecas e no banco virtual
de dissertações da IES, PROFNIT e da CAPES. ”

Fortaleza, 20 de maio de 2020.

Assinatura: ___________________________

3

A Deus, fonte de toda inspiração.
Aos meus pais, Teresinha (in memoriam) e Caetano, porto seguro em todos os momentos.
À Embrapa, pelo ambiente de trabalho promissor.

4

AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar, a Deus, onipresente, onisciente e onipotente, pela generosidade e
misericórdia infinitas.
Aos meu pais, Teresinha (in memoriam) e Caetano, pelo apoio incondicional, pelo
incentivo e pela dedicação à educação de oito filhos.
Aos meus irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos que, direta ou indiretamente,
contribuíram para a realização desse sonho.
À professora Tecia Carvalho, minha orientadora, pela paciência e pelas preciosas
contribuições. Nossa amizade está mais fortalecida.
À professora Joélia Carvalho, incansável nas orientações metodológicas para manter o
primor do trabalho.
Ao colega Eden Fernandes, que se desafiou em liderar um projeto com incontáveis
desafios. Você conquistou minha admiração quando entendi a dinâmica dos sistemas
agroecológicos observando a realidade. Obrigado pelas valiosas dicas.
À Maíra Vergne, pela criatividade ao traduzir em desenho atributos tão humanos a esta
nova marca coletiva. A leveza dos seus traços deixou este trabalho mais belo.
Minha gratidão a Francisco das Chagas de Souza, o seu Chiquinho, que desde o início
contribuiu significativamente com esse desafio.
Aos professores e colegas do Mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia para a Inovação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará - IFCE campus Fortaleza. Sonhamos juntos e conseguimos!

5

"Todo progresso acontece fora da zona de conforto" – Michael John Bobak.
“Oportunidades não surgem. É você que as cria” – Chris Grosser, fotógrafo.
“Audaces fortuna juvat” (“a sorte sorri para os audaciosos”) – verso de Eneida, de Virgílio.

6

RESUMO
A marca coletiva permite identificar produtos e/ou serviços de um determinado grupo seja
associação, cooperativa ou organização de grupo de produtores, além de indicar a origem
de um produto ou serviço. A inovação social proporciona novas formas de agir e pensar
na relação entre homem, natureza e sociedade, promovendo mudanças paradigmáticas
no desenvolvimento rural sustentável e solidário. O objetivo geral foi avaliar os atributos
de uma marca coletiva e definir as regras do regulamento de uso pela Associação de
Produtores do Pé de Serra Cedro, em Sobral-CE. Foi analisado o potencial de produtos
para certificação, através de marcas coletivas, reunindo as condições em um regulamento
de uso para marca coletiva, definido junto aos produtores da comunidade selecionada.
Iniciou-se o processo de certificação por marca coletiva para os produtos que tiveram
seus potenciais analisados. A pesquisa foi realizada em duas fases. A fase qualitativa
perpassou todo o trabalho e consistiu de um “brainstorming” com os produtores rurais
com o intuito de conhecer os atributos identificadores da marca coletiva. As reuniões em
grupo dentro da Associação também compuseram essa fase. Na segunda fase, a
quantitativa, foi aplicado um questionário para validar os atributos. Os resultados do
estudo são: a maioria dos produtores se encontra na faixa etária de 46 a 60 anos; são
pertencentes ao sexo masculino; não são alfabetizados; ganham até R$ 1.000,00; grande
parte da origem da renda dos produtores é proveniente de produtos agrícolas,
aposentadoria e diárias; a hortifruticultura e avicultura representam grande parte das
atividades agrícolas desenvolvidas pelos produtores; o preço é considerado muito
importante; todos os respondentes foram unânimes em afirmar a importância da
diversidade de produtos que a Marca Coletiva representa; grande parte dos respondentes
consideram muito importante a questão da divulgação da Marca Coletiva; a unanimidade
dos respondentes considerou muito importante a disponibilização dos produtos em feiras
e mercados para a questão da Marca Coletiva; a grande maioria considerou muito
importante a propriedade da marca pelos produtores; e todos os produtores consideraram
a sua organização produtiva como muito importante. Portanto, a marca coletiva
desenvolvida em um contexto de inovação social representa a possiblidade real de
incremento de renda para agricultores e produtores rurais.
Palavras-chave: Propriedade Industrial; Marcas; Inovação; Embrapa.
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ABSTRACT
The collective brand allows the identification of products and / or services of a certain
group, be it an association, cooperative or organization of a producer group, in addition to
indicating the origin of a product or service. Social innovation provides new ways of acting
and thinking about the relationship between man, nature and society, promoting
paradigmatic changes in sustainable and supportive rural development. The general
objective was to evaluate the attributes of a collective brand and define the rules for the
use regulation by the Pé de Serra Cedro Producers Association, in Sobral-CE. The
potential of products for certification was analyzed, through collective brands, gathering
the conditions in a regulation of use for collective brand, defined with the producers of the
selected community. The certification process by collective brand started for products that
had their potential analyzed. The research was carried out in two phases. The qualitative
phase went through all the work and consisted of a “brainstorming” with the rural
producers in order to know the identifying characteristics of the collective brand. Group
meetings within the Association also made up this phase. In the second phase, the
quantitative, a questionnaire was applied to validate the attributes. The results of the study
are: the majority of producers are in the age group of 46 to 60 years; are male; they are
not literate; earn up to R $ 1,000.00; a large part of the producers' income originates from
agricultural products, pensions and daily allowances; horticulture and poultry represent a
large part of the agricultural activities developed by producers; the price is considered very
important; all respondents were unanimous in affirming the importance of the diversity of
products that the Collective Brand represents; most respondents consider the issue of
disclosure of the Collective Brand very important; the unanimity of the respondents
considered the availability of products at fairs and markets to be very important for the
Collective Brand issue; the vast majority considered the ownership of the brand by the
producers to be very important; and all producers considered their productive organization
to be very important. Therefore, the collective brand developed in a context of social
innovation represents the real possibility of increasing income for farmers and rural
producers.
Keywords: Industrial Property; Branding; Innovation; Embrapa.
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1 Introdução
O Marco Legal da Inovação (Lei Nº 13.243, de 11/01/2016), iniciou uma nova etapa
no relacionamento entre a comunidade científica e tecnológica e o setor produtivo, tendo
como objetivo principal a abertura para a chamada “inovação aberta”, com a participação
ativa do setor privado na pesquisa e inovação do país, por entender que o Estado
Brasileiro, atualmente, não consegue, sozinho, prover os recursos que a inovação
tecnológica exige. O regulamento da Lei (Decreto nº. 9.283/2018), bem como todo um
conjunto de mecanismos e instrumentos de incentivo à inovação, patrocinados pelas
principais agências governamentais de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) chancelam
ao país uma ampla e moderna estrutura legal e institucional, cujos resultados já começam
a ser percebidos, especialmente no que se refere à dinâmica das Instituições de Ciência e
Tecnologia (ICT), em direção ao mundo empresarial através dos diversos editais de
subvenção econômica às empresas inovadoras.
No Brasil, a aproximação entre o ambiente da pesquisa e o ambiente empresarial,
proposta pela Lei de Inovação de 2004, e posteriormente pelo Marco Legal da Inovação é,
ainda, bastante nova e necessita de mais sinergia para tornar-se realidade. Enquanto a
missão de universidades e centros de pesquisas é promover a geração de conhecimento,
a da empresa privada é obter lucro, mantendo-se competitiva e assim garantir
sustentabilidade e ampliar sua participação no mercado.
No entanto, um dos grandes desafios para as ICTs consiste na elaboração de
processos de geração de novas tecnologias e o desenvolvimento de produtos e serviços,
que resultem em benefício para as cadeias produtivas dos mais diversos setores a partir
da utilização dessas tecnologias. Assim, a principal dificuldade enfrentada no processo de
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) consiste em transformar conhecimentos
inovadores em produtos e serviços que possam ser incorporados ao processo produtivo,
gerando benefícios para os públicos de interesse. (PIMENTEL, 2000)
Quando se analisa o contexto de forma mundial, nota-se que hoje as grandes
transformações pautam o dia a dia do cenário global, tendo a inovação tecnológica como
sua principal mola propulsora. (BORGES, 2010). Percebe-se que a inovação é um dos
temas de destaque e com forte potencial estratégico para o posicionamento das
instituições públicas e privadas de P, D & I, em seus respectivos mercados.
Desta forma, verifica-se a relevância da gestão estratégica da inovação para
instituições de P, D & I, para que estas conquistem local de destaque, reforcem sua
importância para o desenvolvimento de mercados e melhoria da qualidade de vida das
12

populações, bem como mantenham-se como referência, tanto no âmbito técnico e
científico, quanto no aspecto econômico, nos quais estão inseridas, cumprindo a
importante função social para a qual foram criadas.
O estudo do processo de inovação social faz esse elo entre a missão das
instituições de P, D & I e a aplicação do conceito de inovação em si. A estratégia da
valoração da identidade e mobilização dos atores para compor uma rede territorial,
constitui-se como um esforço para identificar as potencialidades (produtos, serviços,
história, cultura, capital humano, capital social, etc.) do território e construir uma imagem
territorial com a finalidade de diferenciar produtos e serviços.
A construção de uma marca coletiva para distinção de produtos locais, enquanto
parte de uma estratégia de mudança social e econômica com enfoque territorial, promove
a motivação dos atores locais em níveis crescentes de cooperação horizontal e vertical,
que assim passam a compartilhar interesses e objetivos.
Considerando o contexto relatado, o objetivo principal deste trabalho é definir as
regras do regulamento de uso de uma marca coletiva para a Associação de Produtores de
Pé de Serra Cedro, em Sobral-CE.

2 Fundamentação Teórica
A fundamentação teórica abrange a apresentação de definições relacionadas às
principais linhas do trabalho exploradas nesta pesquisa, quais sejam: a inovação social,
as marcas e a marca coletiva, a metodologia Sustentare, o contexto do projeto na
Embrapa e no PROFNIT.
2.1 Justificativa
Este trabalho possui como hipótese a premissa de que as marcas coletivas como
estratégia de certificação são legítimos instrumentos da gestão da inovação com forte
impacto positivo, gerado a partir da identificação de um produto (serviço) ou de uma linha
de produtos (serviços), reconhecidos pela qualidade e pela excelência do modo como são
produzidos, associado a fama e à reputação de uma área geográfica.
O tema escolhido tem total aderência aos objetivos estratégicos da Embrapa,
amplamente discutidos no âmbito interno e externo. A promoção da qualidade de vida dos
agricultores fornecedores de produtos gerados a partir do trabalho da comunidade, e da
13

reputação de um ou mais produtos, atende a um grande desafio da Embrapa, descrito
claramente no documento visão 2014-2034, no Eixo IV de elevado impacto: fomentar
ações integradas para a inclusão produtiva e a redução da pobreza rural, com apoio ao
desenvolvimento tecnológico da agricultura familiar, da agricultura orgânica e da
agroecologia.
A Embrapa reconhece que a expansão e a importância econômica e social da
caprinocultura e da ovinocultura, em todo o Brasil demandam da Unidade uma atuação
diferenciada, vista sob a ótica das redes, visando maior eficiência na geração de
conhecimentos, tecnologias e inovações que contribuam para tornar as cadeias
produtivas relacionadas a caprinos e ovinos mais competitivas. É importante observar a
real apropriação pelo público-alvo daquilo que é gerado na Embrapa, inclusive através de
suas parcerias. (EMBRAPA, 2014)
Considera-se oportuno levar em conta os aspectos culturais e territoriais na
definição da composição alimentar da sociedade, conforme documento da Embrapa
(2014). Para as cadeias produtivas agropecuárias brasileiras, a adequação de produtos e
processos, compatíveis com as exigências específicas de diferentes mercados, é etapa
essencial na inserção brasileira em novos mercados.
A agricultura do futuro deverá ser balizada por conceitos e aplicabilidades
multifuncionais, voltada para a consolidação de sistemas de produção limpos, com
cadeias e arranjos sustentáveis, com inclusão produtiva, especialmente de agricultores
familiares e pequenos produtores (EMBRAPA, 2014). O documento ressalta ainda que o
futuro demandará profissionais qualificados para ações de transferência de tecnologia,
intercâmbio e construção coletiva de conhecimento, considerando o papel da inovação
nas estratégias de desenvolvimento, de forma a identificar oportunidades e gargalos para
o aumento da renda dos produtores rurais e dos atores nos demais elos das cadeias
produtivas.
Portanto, observa-se que o tema proposto para este projeto de pesquisa encontrase em convergência, não somente com os objetivos estratégicos da Embrapa Caprinos e
Ovinos, mas também com a possibilidade de ampliação dos possíveis resultados
institucionais e sociais a serem alcançados com a agregação de valor, provenientes da
exploração econômica sustentável das cadeias produtivas identificadas no contexto
geográfico em estudo.
O trabalho a ser desenvolvido colabora com o alcance da missão da Embrapa
Caprinos e Ovinos de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a
sustentabilidade da caprinocultura e da ovinocultura em benefício da sociedade
14

(EMBRAPA, 2014). Atualmente, esta Unidade em seu IV Plano Diretor, encontra-se em
transição para o cumprimento do estabelecido no documento “Visão 2014-2034: o futuro
do desenvolvimento tecnológico da agricultura brasileira”, que marca o início de um novo
posicionamento estratégico, tomando por base a lógica da visão que evolui, requerendo
uma permanente atualização e validação, dando suporte aos planos e às ações
estratégicas para e Embrapa.
O referido documento apresenta a lógica dos macrotemas e seus potenciais
desdobramentos tecnológicos para a agropecuária brasileira, quer sejam: (EMBRAPA,
2018)
Macrotema 1: Recursos naturais e mudanças climáticas
Macrotema 2: Novas ciências: biotecnologia, nanotecnologia e geotecnologia
Macrotema 3: Automação, agricultura de precisão e tecnologias da informação e
comunicação
Macrotema 4: Segurança zoofitossanitária das cadeias produtivas
Macrotema 5: Sistemas de produção
Macrotema 6: Tecnologia agroindustrial, da biomassa e química verde
Macrotema 7: Segurança dos alimentos, nutrição e saúde
Macrotema 8: Mercados, políticas e desenvolvimento rural
Tema Transversal 1: Agricultura familiar, produção orgânica e agroecológica
Tema Transversal 2: Inovações gerenciais nas cadeias produtivas agropecuárias
Tema Transversal 3: Comunicação e a busca de um novo olhar sobre a agricultura.
A realização desta pesquisa promoverá o cumprimento de um dos objetivos
estratégicos do Macrotema 8, vinculando-o ao tema transversal 1, especialmente no
desenvolvimento de estratégias para a diversificação da renda no campo e para a
ampliação da inclusão produtiva, considerando as diferentes vertentes, inclusive as de
natureza não tecnológica.

Verifica-se a relevância da análise, uma vez que poderá

posicionar a Embrapa Caprinos e Ovinos como uma instituição que busca a melhoria
contínua de seus processos, sua atualização com o contexto técnico, científico e de
inovação, além de servir como referência e auxílio no apoio a outras instituições que
objetivem aprimorar seus posicionamentos e cenários no que diz respeito à gestão
estratégica da inovação tecnológica.
É importante destacar que a adoção, pelos setores produtivos das tecnologias
geradas, traz resultados positivos configurando, assim, a inovação tecnológica. Logo, a
gestão da inovação tecnológica a nível estratégico (tendo sua extrapolação natural para
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os níveis táticos e operacionais da instituição) contribui para que estes indicadores sejam
afetados positivamente, trazendo evidentes ganhos para a sociedade, o ambiente e a
economia.
Este trabalho objetiva analisar o processo de inovação social que favorece o
desenvolvimento de produtos com identidade territorial, no âmbito das marcas coletivas.
Especificamente, elementos importantes serão considerados, como: a organização social,
a favorabilidade do ambiente, os pontos fortes, os pontos fracos, os desafios e as
oportunidades de articular, criar e manter uma Marca Coletiva.
A Embrapa Caprinos e Ovinos, localizada em Sobral-CE, é reconhecida por seu
trabalho junto às comunidades, através do Projeto Sustentare, fases I e II, cujo um dos
objetivos foi fortalecer a autonomia dos produtores rurais, através da descoberta de suas
potencialidades e da construção coletiva de conhecimento, viabilizando a escrita de uma
nova história, valorizando a localidade, gerando renda e empoderando os participantes do
projeto.
Como principais resultados do Projeto Sustentare, podemos destacar:
a) Rede de pesquisa e inovação de base agroecológica formalizada em territórios
cearenses;
b) Conhecimentos disponibilizados sobre redesenho de sistemas agroecológicos
de base familiar;
c) Conhecimentos disponibilizados para o fortalecimento de uma rede de atores
para a construção de canais de inclusão sócio produtiva em mercados
d) Descrição do processo de construção social de mercados
e) Avanço do conhecimento sobre a construção social de mercados
f) Geração de referência sobre tipologias de mercado para agricultura familiar
Nesse contexto, idealizou-se uma pesquisa tendo como referência a dinâmica dos
sistemas agroalimentares como elemento determinante da inovação social observada na
comunidade em estudo. Partindo do princípio que a marca coletiva seja o ativo de
inovação que representa o esforço da coletividade em disponibilizar seus produtos para
os mercados, estabeleceu-se um elo entre a realidade observada na comunidade, o
projeto desenvolvido no âmbito da Embrapa e o universo das marcas coletivas, ativo de
inovação amplamente pesquisado pelo PROFNIT.
Dentre as linhas de pesquisa previstas no PROFNIT consta a propriedade
intelectual como universo de estudo que abrange, dentre outros ativos passíveis de
proteção, a marca coletiva.
16

2.2. Inovação Social
“Inovação é introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou
social que resulte em novos produtos, processos ou serviços. ” (BRASIL, 2016).
Por sua vez, a inovação social proporciona novas formas de agir e pensar na
relação entre homem, natureza e sociedade, promovendo mudanças paradigmáticas no
desenvolvimento rural sustentável e solidário, constituindo-se em elemento basilar para
um novo processo de desenvolvimento, rompendo com a perspectiva linear das
inovações agrícolas, referente ao paradigma da modernização, oportunizando novas
formas de inovações no meio rural (FARIAS, 2014). O mesmo autor afirma que a
inovação social como elemento de transformação do meio, fundamentada em
perspectivas teóricas orientadas aos atores, possibilita aos agricultores familiares a
expressão da capacidade de agência, permitindo a compreensão, construção e
fortalecimento das capacidades locais, resultando em novos domínios e projetos
relacionados à busca constante de autonomia.
A inovação social possibilita alterações nas relações de poder, com os agricultores
sendo as referências para o desenvolvimento, habilitando-os a serem comunicadores,
uma vez que participam ativamente do processo de construção das inovações como
conhecedores dos seus contextos e transformadores de suas realidades. Essa
concretude reforça o pensamento de Freire (2011) quando afirma que só aprende
verdadeiramente aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em aprendizado.
Freire ainda defende a ideia de que a pecuária familiar tem como oportunidade
uma produção exclusiva, bastando para tanto otimizar muitos de seus aspectos
tradicionais. O conhecimento para o manejo dos recursos naturais adquire importância e,
como consequência, a necessidade de se criar “espaços de construção coletiva de
conhecimentos”. Ou seja, a partir do conhecimento em profundidade sobre o
funcionamento dos sistemas naturais é possível aproveitar de forma eficiente o fluxo de
energia e matéria em beneficio de uma produção que seja provedora de produtos
exclusivos em função de seu alto grau de vinculação com as peculiares condições locais
(FREIRE, 2011).
A metodologia de construção coletiva defendida por Paulo Freire tem sua essência
na organização de uma rede social que inicialmente se estabelece em torno da pesquisa
participativa com o intuito de (FREIRE, 2011):
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1. identificar potencialidades, deficiências, oportunidades e ameaças do local;
2. construir coletivamente conhecimentos apropriados ao local;
3. elaborar estratégias de uso sustentável dos recursos naturais locais;
4. exercitar o conceito de “sistemas intensivos em conhecimentos”;
5. monitoramento de indicadores ambientais (solo, fauna, vegetação), sociais
(sucessão familiar, situação da terra, mão de obra) e econômicos (contabilidade,
custos de produção);
6. fortalecer a identidade e a imagem do território;
7. planejamento estratégico (estabelecer situação futura desejada);
8. promover a ação coletiva (cooperação em vistas de objetivos comuns).
As qualidades especificas dos recursos do território, seu manejo durável e todo o
acumulado em termos de evolução das pessoas com seu meio, possibilita que se gerem
produtos com qualidades muito particulares passíveis de diferenciação. Uma estratégia
intencional dos atores locais que inclui organização em rede é a marca coletiva, que
garante acesso a mercados que remuneram os produtos, o que por sua vez incentiva que
se conservem os recursos e se fortaleça a organização social que garantem a qualidade
peculiar dos produtos reconhecidos pelo mercado.

2.3. A Metodologia Sustentare
A metodologia Sustentare (do latim: manter, sustentar, conviver) é parte de um
modelo de inovação social (Quadro 1), que tem em sua essência referências teóricas
sobre o desenvolvimento centrado nos atores. Todas as formas de intervenção externa
interferem na vida dos indivíduos e grupos sociais afetados, sendo mediadas e
transformadas por esses mesmos atores e estruturas locais. Nesse sentido, a
metodologia Sustentare configura-se como uma prática epistêmica, com a finalidade de
apoiar a construção de conhecimentos, a partir de diferentes interações com a finalidade
de fortalecer a autonomia dos agricultores familiares (FARIAS et al., 2015).

Quadro 1: Representação esquemática do modelo de inovação social
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Fonte: FARIAS et al., 2015.

Este modelo de inovação social é caracterizado pelos seguintes princípios (FARIAS
et al., 2015):
1. Abordagem localizada: a referência para a construção de conhecimentos é o local.
Trata-se de um espaço reconhecido por sua própria identidade e uma gama de recursos
(humanos, sociais, culturais, econômicos e ambientais) que constituem seu potencial para
o desenvolvimento.
2. Alteridade: princípio ético que define a capacidade de um indivíduo colocar-se no lugar
do outro. Através da alteridade, constroem-se diálogos e valorizam-se saberes.
3. Dialética: é a arte do diálogo, que cria instrumentos para questionar e apontar soluções,
compreendendo e analisando práticas sociais. É o debate entre ideias diferentes,
buscando um consenso entre conhecimentos.
4. Participação: os atores fazem parte da ação, sendo imprescindíveis para a sua
realização, posicionando-se como protagonistas e corresponsáveis pela execução e pelos
resultados a serem obtidos.
5. Cooperação: os atores executam em conjunto seus projetos e planos para o alcance
de resultados comuns, agindo de forma solidária.
6. Aprendizagem: é a capacidade de aprender e absorver conhecimentos, possibilitando
novos horizontes, harmonizando a tríade homem, natureza e sociedade.
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7.

Protagonismo:

Os

agricultores

são

os

principais

atores

do

processo

de

desenvolvimento, pois se reconhece neles sua capacidade criativa e inovadora na
construção de conhecimentos vinculados à sua realidade local.
8. Controle Social: é caracterizado por uma relação onde os atores controlam as ações,
numa relação de poder horizontalizada e equitativa no processo de desenvolvimento.
A metodologia Sustentare é um instrumento para o modelo de inovação orientado
aos atores, portanto, deve conter e respeitar os fundamentos estruturais descritos, sendo
estes

reconhecidos

como

fatores-chaves

para

a

construção

do

processo

de

desenvolvimento rural sustentável. A metodologia consiste nas seguintes etapas: Gestão
para Autonomia,

Conhecer

para Atuar;

Planejar

para

Fortalecer,

Construir

a

Sustentabilidade Local, Monitorar e Avaliar a Sustentabilidade e Comunicar para o
Desenvolvimento.
A Gestão para Autonomia é uma etapa transversal às demais e corresponde ao
fortalecimento da capacidade de agência dos agricultores, estimulando novos domínios
para a construção de um conhecimento contextualizado às condições locais, e
promovendo a solidariedade e a reciprocidade.
Conhecer para Atuar é uma etapa que tem como estratégias a interação entre os
atores envolvidos no processo de construção de um aprendizado coletivo por meio de
compartilhamento de conhecimentos sobre o modo de vida dos agricultores, a partir do
reconhecimento do contexto local, dos recursos e instituições, entre diferentes atores do
processo, iniciando uma mudança de atitudes em relação ao local.
A etapa de Planejar para Fortalecer deverá iniciar após a elaboração das
demandas e sua priorização, para em seguida serem realizadas a sensibilização e a
problematizações com os diversos atores do processo e, posteriormente, a elaboração de
planos de ação.
A construção da sustentabilidade local refere-se à etapa da construção de
conhecimentos, evidenciando o protagonismo dos agricultores no reconhecimento,
elaboração e execução de ações que corroborem de forma efetiva com os seus meios de
vida.
O objeto do monitoramento e da avaliação desse processo são as inovações que
surgem durante a abordagem e sua repercussão no fortalecimento da autonomia dos
agricultores familiares. Esta etapa deverá colaborar no processo de reconhecimento local;
auxiliar no planejamento com os diferentes atores, no estabelecimento de objetivos
comuns entre os próprios agricultores e técnicos para consolidar processos de
reconfiguração do meio; e avaliar a sua contribuição para o desenvolvimento rural e a
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melhoria na qualidade de vida desses atores.
A etapa de Comunicar para o Desenvolvimento representa o momento de
mediação social do processo de construção de conhecimentos, com uma postura
dialógica, assumindo-se como um elemento de transformação social, no qual os atores
são considerados sujeitos ativos, do processo de inovação. É realizada, semelhante à
Gestão para autonomia, de forma transversal às demais etapas da metodologia.

2.3. Marca Coletiva e Propriedade Intelectual
O surgimento da marca coletiva remete ao estabelecimento das corporações de
ofício, na Idade Média, onde seus membros adotavam a marca relativa à corporação da
qual faziam parte (FARIA, 2011). Segundo este mesmo autor, a marca coletiva permitia
aos seus usuários a defesa de seus direitos e interesses, garantindo a execução da sua
missão primordial, qual seja: assinalar e distinguir os produtos de uma coletividade,
indicando a origem, a excelência, a qualidade e a autenticidade dos seus produtos. Além
disso, a marca desta natureza servia para atestar o modo de produção e fabricação dos
produtos, vinculando-os a uma determinada localidade.
Durante o período medieval, os sinais distintivos foram importantes nas transações
comerciais ao distinguir produtos de determinados fabricantes na Europa, uma vez que
permitiam aos consumidores identificar a procedência das mercadorias e serviam aos
produtores como proteção contra falsificações (RAMELLO, 2006).
O estabelecimento da identidade de origem através do sinal distintivo e sua
consequente relação com o consumidor confere ao titular uma vantagem competitiva
significativa. Isso é justificado com a afirmação de Faria (2009):
“Uma coisa é imitar certos atributos de um produto; outra, bem mais difícil, é
copiar a personalidade de uma marca”.

Por sua vez, Porto (2010) defende que as marcas coletivas cumprem um papel
importante como instrumento de marketing e, também, na formação de uma imagem
coletiva para as organizações de determinada região, sendo de grande utilidade nos
Arranjos Produtivos Locais – APLs.
A marca coletiva deve ser propriedade de uma associação de produtores,
cooperativa ou similar, organização civil de alcance regional que surge por decisão da
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rede de produtores com o objetivo de apoiar e promover a preservação do meio ambiente,
das culturas étnicas e produtivas e do saber fazer.
O direito de uso da marca coletiva é atribuído às associações locais/comunitárias
formalmente constituídas e que assumem a condição de corresponsáveis pela gestão da
marca, ficando ao seu encargo a definição de quais entre seus associados reúnem as
condições para uso. Normalmente o logotipo da marca coletiva remete a cultura
predominante no território e deve provocar associação direta a ele, através de símbolos,
cores e forma de desenho (BRASIL, 2009).
A marca coletiva permite identificar produtos e/ou serviços de um determinado
grupo (associações, cooperativas ou organizações de grupo de produtores). Estes
indicam a origem de um produto ou unidades de produção de serviços que fazem parte
deste grupo e fazem-no em conformidade com as normas aprovadas por seus membros.
Seu registro deve ser requerido por pessoa jurídica, privada ou pública, que se torna dona
da marca, com uso coletivo (BORBA e CHAMPREDONDE, 2014). O elemento
característico do registro é o regulamento de utilização (uso), pois dispõe sobre as
condições e proibições de uso da marca, o qual será integralmente depositado no INPI,
inclusive em suas eventuais alterações (INPI, 2018). Diferentemente das marcas de
produto ou serviço, a marca coletiva não pode ser solicitada por pessoa física (natural).
As marcas coletivas, bem como as indicações geográficas, podem contribuir
significativamente para a valorização de determinado produto ou região, como é
facilmente identificável no agronegócio internacional (França e Itália, por exemplo) ou
ainda, localmente, no Vale dos Vinhedos, primeira indicação geográfica brasileira
reconhecida (BRASIL, 2009). A caracterização do vínculo entre um produto e seu território
é resultado de um processo no qual os atores locais estabelecem acordos sobre como é e
como se obtém o produto típico local.
Sem dúvida, o processo mais oneroso é o do desenvolvimento e valoração da
marca. Por isso, seja por meio de um APL (Arranjo Produtivo Local) ou de uma
cooperativa local, é certo que a ação conjunta reduz os custos, tendo nas marcas
coletivas uma forte ferramenta de divulgação dos produtos produzidos localmente.
Segundo o TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights - Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao
Comércio), a marca coletiva é aquela que visa identificar produtos ou serviços
provenientes de uma determinada comunidade, normalmente organizada como
associação ou cooperativa (PIMENTEL, 2000).
Entre as inúmeras vantagens que uma marca coletiva oferece, podemos destacar:
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a) gera satisfação ao produtor, que visualiza seus produtos comercializados no
mercado com a marca coletiva, valorizando o território e o conhecimento local;
b) facilita a presença de produtos típicos no mercado, que observarão menor
concorrência com outros produtores com valor de mercado e qualidade inferiores;
c) contribui para preservar a diversificação da produção agrícola, as particularidades
e a personalidade dos produtos, que se constituem num patrimônio de cada região
e país;
d) maximiza o valor agregado dos produtos, com ciclo de transformação na própria
zona de produção;
e) permite ao consumidor identificar, perfeitamente, o produto nos métodos de
produção, fabricação e elaboração, em termos de identidade e de tipicidade da
região;
f) melhora e torna mais estável a demanda do produto, pois melhora a confiança do
consumidor que, sob a etiqueta da marca coletiva, encontrar um produto de
qualidade e com características determinadas;
g) estimula investimentos na própria zona de produção (novos plantios, melhorias
tecnológicas no campo e na agroindústria);
h) melhora a comercialização dos produtos, facilitando o acesso ao mercado através
de

uma

identificação

especial,

constatando-se,

especialmente,

junto

às

cooperativas ou associações de pequenos produtores que, comumente, possuem
menor experiência e reconhecimento junto ao mercado;
i) gera ganho de confiança junto ao consumidor quanto à autenticidade dos produtos,
pela ação dos conselhos reguladores que são criados e da autodisciplina que
exigem;
j) facilita o marketing, uma vez que se trata de uma propriedade intelectual coletiva,
com vantagens em relação a promoção baseada em marcas comerciais;
k) promove produtos típicos;
l) facilita o combate à fraude, ao contrabando, à contrafação e às usurpações; e
m) favorece as exportações e protege os produtos contra a concorrência desleal
externa (CERDAN, 2009).
Regalado et al., (2012) acredita que as marcas coletivas podem servir de
ferramenta que auxilia uma coletividade (associação, cooperativa, comunidade) a
promover seu posicionamento no mercado, criar sua reputação e protegê-la da
concorrência desleal, além de estimular a organização da atividade econômica coletiva.
As marcas coletivas podem ser utilizadas por pequenos produtores que, sozinhos, não
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conseguem coexistir no mercado de grandes empresas, mas, em comunidade, se tornam
fortes para competir.
Barbosa e Regalado (2013) afirmam que não basta o registro da marca; ela deve
chegar ao mercado e ter as suas características diferenciadas difundidas entre os
consumidores. E isto só ocorre através de estratégias de propaganda e marketing.
No Quadro 2 foi feito um breve resumo dos principais atributos da Marca Coletiva.
Quadro 2. As principais características de uma marca coletiva

Características

Marca Coletiva

Função

Identificar produtos/serviços da entidade coletiva titular da marca

Titularidade

Entidade coletiva representativa de coletividade

Controle

Especificado pelos próprios produtores ou por quem estes
determinarem

Associação

Obrigatoriedade de ser membro ou associado ao titular

Documento

Regulamento de utilização

particular
Direito de uso

Membros ou associados ao titular

Vigência

Dez anos, passível de renovação

Fonte: BARBOSA e REGALADO (2013).

No Brasil, uma política pública de proteção de produtos para o setor agrícola
começa a ser definida. Além disso, observa-se uma convergência de diferentes
programas, que podem contribuir para a construção de um quadro institucional favorável
ao desenvolvimento das marcas coletivas. A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
e Cooperativismo (SDC), do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA),
tem, entre seus objetivos, contribuir para a formulação da política agrícola no que se
refere ao desenvolvimento do agronegócio. A Portaria nº 85, de 10 de abril de 2006,
formalizou a criação de uma coordenação para planejamento, fomento, coordenação,
supervisão e avaliação das atividades, programas e ações para produtos agropecuários
brasileiros. Desde a sua criação, essa coordenação está apoiada em várias iniciativas que
oferecem capacitação e apoio financeiro para a organização dos produtores e realização
de estudo para a elaboração do pedido de registro de marcas coletivas e indicações
geográficas.
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI possui atribuição legal para
estabelecer as condições de registro das marcas coletivas no Brasil, segundo a lei
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9279/1996. Desde a entrada em vigor da LPI, as marcas coletivas estão previstas em seu
art. 123, inciso III, que as define como “aquelas usadas para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma determinada entidade”. O parágrafo 2º do art. 128
esclarece, por sua vez: “O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa
jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus
membros”. De acordo com os artigos supracitados, apenas pessoa jurídica, de caráter
privado ou público, está legitimada a requerer o registro de uma marca coletiva. Logo,
esta não pode ser de titularidade de pessoa física, pois a marca coletiva, por definição é
um sinal distintivo que indica que um produto ou serviço provém de – ou é prestado por –
uma pessoa, que é membro da associação titular da marca (ÂNGULO, 2006).
O INPI orienta o passo a passo do depósito de uma marca (INPI, 2018). É
necessário seguir as seguintes etapas:
1. Cadastrar usuário. Efetue seu cadastro no e-INPI;
2. Ler o material de referência. Veja se se o sinal pretendido se encaixa nas regras;
3. Efetuar busca na base de marcas. Busca de anterioridades no portal do INPI;
4. Confeccionar a imagem da marca. Elabore em JPG o sinal que pretende registrar;
5. Consultar a lista de produtos e serviços. Disponível no portal do INPI;
6. Emitir e pagar a GRU. Emita a GRU e efetue o pagamento;
7. Acessar o sistema e-Marcas. Após pagar a GRU, acesse o sistema e-Marcas;
8. Preencher o formulário. Preencha o formulário com os dados da marca;
9. Anexar arquivos. Anexe a imagem da marca e os demais documentos em pdf
10. Finalizar. Aceite as declarações do formulário, envie e acompanhe o pedido.
Apesar das marcas coletivas terem alcançado certa visibilidade nos últimos
tempos, por meio de incentivos capitaneados por entidades governamentais além do INPI,
tais como o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA e, ainda, ações
da iniciativa privada, principalmente, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas – SEBRAE, a realidade demonstra que marcas desta natureza ainda são
pouco exploradas.
No Brasil, a partir da análise dos dados fornecidos pelo INPI com relação aos
pedidos de marcas individuais e coletivas nos últimos 18 anos, constata-se que apesar do
crescente número de depósitos de marcas coletivas, este sinal ainda é pouco significativo
se comparado aos pedidos de marcas de produtos e serviços, conforme ilustra a Quadro
3 a seguir.
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Quadro 3 - Depósitos de Marcas por Natureza.
Ano

Produto

Serviço

Certificação

N.A.(1)

Coletiva

Total

2000

56220

51927

35

48

1

108231

2001

52967

48573

21

56

0

101617

2002

48300

45957

29

28

1

94315

2003

48467

47044

28

41

0

95580

2004

46589

47396

29

24

0

94038

2005

48217

51036

31

36

0

99320

2006

46643

49140

30

42

0

95855

2007

50285

53769

61

76

0

104191

2008

56653

64940

96

214

0

121903

2009

51585

60686

217

305

0

112793

2010

58254

68380

360

639

1

127634

2011

67802

83685

496

662

0

152645

2012

66677

84134

234

788

0

151833

2013

71502

92731

271

1109

0

165613

2014

67602

90340

282

1039

0

159263

2015

67001

92419

389

993

0

160802

2016

69756

95202

357

1053

0

166368

2017

75829

108568

419

1287

0

186103

Nota: (1) N.A.: Não avaliados por não identificação da natureza do pedido depositado.

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI (2020)

Verifica-se que, na prática, a marca individual para produtos e serviços é muito
mais utilizada do que a marca coletiva. Esta tendência ocorre mesmo em casos de
marcas individuais com caráter de uso tipicamente coletivo. A opção pelo pedido de
registro da marca individual pode ser devida às exigências peculiares ao regime jurídico
da marca coletiva, considerado muito mais elaborado. Segundo Carvalho (2004), às
marcas individuais não se aplicam limitações quanto à legitimidade para se requerer o
registro, como é o caso das coletivas. Além disso, não há exigência de se juntar ao
pedido de registro de marca individual um regulamento para a sua utilização e a marca
individual pode ser livremente transmitida.
Quanto à titularidade, a marca coletiva pertence à associação ou cooperativa que a
representa, ou seja, é um direito extensivo a todos os produtores ou prestadores de
serviço que estejam na área demarcada e que explorem o produto ou serviço objeto da
proteção (NIEDERLE, 2010).
Utilizando a matriz econômica, é possível fazer uma analogia entre mercados e
territórios. Ambos resultam de formas específicas de interação social, da capacidade dos
indivíduos, das empresas, das instituições e das organizações locais em promover
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ligações dinâmicas, propícias a valorizar seus conhecimentos, suas tradições e a
confiança que foram capazes de construir ao longo da história. Esta analogia se coaduna
com o que afirmam KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN (2010) sobre o mercado como o
ambiente social ou virtual propício às condições para a troca de bens e serviços.
A lógica da construção de marcas coletivas passa pela promoção da interação do
meio rural com novos mercados, com a possibilidade de geração de renda e melhoria da
qualidade de vida, objetivos que vem sendo perseguidos por quem almeja um
desenvolvimento rural sustentável.
O desenvolvimento rural deve ser concebido num quadro territorial, muito mais que
setorial: o desafio será cada vez mais de como criar as condições para que uma
população valorize um certo território num conjunto muito variado de atividades e
mercados. (BRASIL, 2003).
A exploração desta nova dinâmica territorial supõe políticas públicas que estimulem
a formulação descentralizada de projetos capazes de valorizar os atributos locais e
regionais no processo de desenvolvimento.
De acordo com Borba, Trindade e Boavista (2009) é necessário que o local se
reconheça e valorize os seus recursos, garantindo o desenvolvimento de um aprendizado
social, de um conhecimento para uso sustentável dos recursos e tecnologias para
sistemas de produção diferenciados, promovendo ação coletiva, facilitando a interação
entre o local e o mundo, garantindo a livre circulação do conhecimento. Ressalta-se que
com esta capacidade de reconhecer e compreender o local e suas conexões, os
agricultores assumem uma nova postura, considerando-os como sujeitos ativos na busca
constante do fortalecimento de sua autonomia.

3 Objetivos
3.1 Geral
Avaliar os atributos de uma marca coletiva e definir as regras do regulamento de
uso pela Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro, em Sobral-CE.

3.1 Objetivos específicos
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 Analisar o potencial de produtos para certificação, através de marcas coletivas, à
luz dos fundamentos da inovação social;
 Avaliar os elementos que constituem a marca coletiva, desde o desenho ao
significado;
 Reunir as condições em um regulamento de uso para marca coletiva, definido junto
aos produtores da comunidade selecionada;
 Iniciar e estimular o processo de certificação por marca coletiva para os produtos
que tiverem seus potenciais analisados.

4 Metodologia
Foi realizada uma revisão bibliográfica, contemplando o estado da arte sobre os
fundamentos da inovação social que sustentam a criação de marcas coletivas.

A

pesquisa bibliográfica foi feita com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos, pesquisados na base de dados da Capes
(www.periodicos.capes.gov.br), no site da Embrapa (www.embrapa.br) e na biblioteca da
Embrapa Caprinos e Ovinos.
Esta é uma pesquisa exploratória, com uma fase qualitativa que é transversal,
perpassando todo o trabalho. Na fase quantitativa foi aplicado um questionário para
averiguar a importância dos elementos constitutivos para a marca coletiva em estudo.
Foi utilizado o Teste de Evocação de Palavras, que segundo Vergara (2015) é um
método de coleta de dados através do qual o pesquisador pede aos participantes da
enquete que afirmem oralmente ou de forma escrita um número de palavras relacionadas
a uma expressão previamente determinada.
Ainda segundo a mesma autora, esse teste tem sido bastante utilizado nos estudos
nas áreas da administração e psicologia social e é baseado na teoria das representações
sociais (VERGARA, 2015).
O projeto de pesquisa e todos os documentos obrigatórios foram aprovados pelo
CEP (Comitê de Ética em Pesquisa) do IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará) sob o número do parecer 3.648.463.

4.1 Sobre a Região em Estudo
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A pesquisa foi realizada em Sobral-CE, localizado no Noroeste cearense, possui
2.122,98 km2, o clima é tropical quente semiárido e tropical quente semiárido brando,
com precipitação média anual de 820 mm, as chuvas concentram-se nos meses de
janeiro a maio e a estação seca, compreende de junho a dezembro.
A comunidade rural escolhida é uma das que participou da 1ª fase do Projeto
Sustentare: Pé de Serra Cedro.
Esta pesquisa compõe parte do projeto “Redinovagroeco - Espaço rede para
inovação na transição agroecológica no semiárido brasileiro”, cujo objetivo principal é
“aumentar a sustentabilidade na transição agroecológica no semiárido brasileiro através
da estruturação de espaço rede para fortalecimento de nichos de inovação”.
Além da comunidade Pé de Serra Cedro, o projeto atende mais 18 comunidades de
Sobral, Santa Quitéria, Crateús e Meruoca.
A etapa de promoção da organização de agricultores familiares nas trocas
mercantis em circuitos curtos de comercialização na transição agroecológica no semiárido
brasileiro, sendo a contribuição perpassando pela integração social no acesso a
mercados construídos socialmente em circuitos curtos. Para alcance dessa contribuição
se fez articulação com e entre atores, com potencial de compor o espaço rede e uma das
macrorregiões cearenses é o Sertão de Sobral no qual agricultores familiares da
comunidade Pé de Serra Cedro são participantes.
A escolha das pessoas que responderam à pesquisa seguiu os seguintes critérios:
o produtor escolhido deve apresentar um bom relacionamento com a comunidade local,
participar de algum grupo organizado, apresentar pré-disposição para o trabalho de
pesquisa participativa, além disso, a propriedade deve estar localizada em circuitos de
fácil comunicação e deve caracterizar-se pela diversidade dos sistemas produtivos.
Foi proposto a elaboração de um regulamento com as condições e regras para de
uso da marca coletiva, que representa os produtos da comunidade em estudo.
Aproveitamos a ocasião da reunião da associação de produtores, levamos uma proposta
de regulamento de uso, que foi apresentada em powerpoint, votada e aprovada na
referida reunião, ocorrida em 19 de outubro de 2019. Tinha 22 produtores presentes.
Foram apresentadas 4 (quatro) propostas de desenho para Marca Coletiva dos
Produtos da Comunidade Pé de Serra Cedro. (APÊNDICE 3)
4.4. Procedimentos de Coleta de Dados
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A coleta de dados foi realizado em duas etapas. A primeira consistiu de um
“brianstorming” com os produtores rurais na comunidade de Pé de Serra Cedro. Em
reunião realizada no dia 30 de setembro de 2019 com os produtores,
A segunda etapa foi caracterizada pela avaliação da importância dos atributos que
definem a marca coletiva “Pé de Serra Cedro”. O nível de importância dos atributos foi
avaliado mediante aplicação de um instrumento, cujos detalhes estão no tópico seguinte.
Foi realizada uma reunião com produtores da comunidade Pé de Serra Cedro na
qual foram definidos os atributos que justificam a criação da marca, ou seja, palavraschave que remetem ao significado da marca – signo e personalidade.
A partir dos referidos atributos, foi criada uma logomarca, cujo desenho remete às
palavras-chaves relatadas pelos produtores: trabalho em grupo, vínculo, união,
organização social, presença, determinação, alegria, inspiração, semiárido, inclusão
produtiva e geração de renda. Esses atributos foram verbalmente citados em reunião com
os produtores, através da técnica do “brainstorming”.
Posteriormente, e com base nesses atributos, foi elaborado um instrumento de
coleta, tipo survey, no qual é mensurado o nível de importância atribuído a cada um dos
atributos selecionados.
4.5. Análise dos Dados Qualitativos
Os atributos citados pelos produtores foram analisados e serviram de base para
elaboração da logomarca que representa todo o esforço dos produtores ao desenvolver e
disponibilizar determinados produtos. A logomarca é o resultado da análise de diversos
atributos que lembram a marca no plano mental de quem a cria. Os atributos podem ser
os mais diversos possíveis: quente; saboroso; relevante; inesquecível; ecológico; barato;
doloroso (NUNES, 2003).
Foi considerada a quantidade de vezes que o termo foi citado pelos produtores, e
ao final foram repetidos todos os termos para verificar o nível de certeza sobre cada um
dos

atributos

citados.

Foram

analisados

seguindo

a

orientação

metodológica

recomendada por Vergara (2015), na qual ela esclarece que a análise de conteúdo pode
ser realizada com a contagem simples de palavras, por repetição, denotando a ênfase nas
palavras citadas e o ponto de vista grupal, facilitando, dessa forma, a elaboração do
relatório da entrevista grupal ou focus group, utilizando da reconhecida técnica da análise
do discurso.
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4.6. Análise dos Dados Quantitativos
Para uma análise consistente dos dados coletados foi escolhida a técnica mais
adequada: a Distribuição de Frequência, utilizando o Excel, versão 2016. Para isso, foi
realizada uma tabulação organizada de números de respostas de acordo com cada
variável.
A análise é mostrada de forma a sintetizar os dados da frequência constantes nas
tabelas e gráficos, com suas respectivas distribuições percentuais.
Foram relacionados os resultados obtidos em cada uma das perguntas com a
nossa revisão teórica, de forma a corroborar, confirmar ou refutar, baseado na teoria
sobre marcas coletivas, tudo que foi investigado nesta pesquisa.

5 Resultados e Discussão
A base teórica serviu de base para a escolha das condições ou regras que
viabilizaram a elaboração do regulamento de uso da marca coletiva.
A primeira etapa do projeto a de organização dos agricultores resultou em arranjos
institucionais, capacitação e atualização tecnológica e avaliação de impactos das ações
do projeto em rede. Assim alguns dos impactos se referem a ampliar a integração social
de agricultores familiares na mercantilização em circuitos curtos com manutenção e
aumento do valor agregado da produção e aumento e aumento de reciprocidade e trocas
mercantis nos fluxos econômicos e ecológicos de agroecossistemas de base familiar.
Para esses resultados e impactos se propôs a criação de uma marca coletiva.
A abordagem utilizada na escolha dos requisitos da pesquisa possibilitou a
identificação de limitações e potencialidades do contexto local, compreendendo seus
aspectos econômicos, sociais e ambientais. Dessa forma, ocorrendo uma valorização do
meio, que permite a geração e disponibilização de conhecimentos condizentes com a
realidade dos agricultores familiares. Tal reconhecimento implica na melhoria da
capacidade de gestão das unidades produtivas, possibilitando o fortalecimento dos
agricultores familiares e suas organizações, garantindo a segurança alimentar e
favorecendo a inserção em diferentes nichos de mercado.
O regulamento elaborado contempla as mais diversas cadeias produtivas:
caprinocultura, criação de galinha caipira, cultivo de vegetais, artesanato, mudas de
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plantas frutíferas, plantas medicinais, castanhas, leguminosas. Foi votado em reunião
ordinária da Associação de Produtores da Comunidade Pé de Serra Cedro. A proposta foi
votada e alterada cada um dos capítulos e cujo resultado segue em anexo.
Os desenhos da marca foram criados com os dados coletados na reunião cujo o
intuito foi conhecer os elementos identificadores da marca coletiva. Nesta reunião foi
explicado a importância de uma marca coletiva para o contexto em que eles se
encontram. Participaram 22 produtores. Eles responderam a estímulos simples que
permitiram elencar os atributos que tiveram sua importância avaliada na segunda etapa
Foram verificadas as verdadeiras demandas para a criação e manutenção da marca
coletiva que represente todo o trabalho de organização produtiva e esforço realizado até
então para comercializar os produtos gerados a partir das potencialidades locais.
Na segunda etapa, dos 46 produtores associados na Comunidade Pé de Serra
Cedro, foram entrevistados 25 produtores. Dos 25 (vinte e cinco) produtores que
responderam à pesquisa, como mostra a figura 1 e 2 dez (10) se encontram na faixa
etária de 46 a 60 anos, 07 na faixa de 31 a 45 anos, e 08 produtores tem de 61 anos
acima, sendo pertencentes ao sexo masculino. O que é comum em comunidade do
interior onde a maioria dos jovens saem para os centros urbanos em busca de estudo e
condições de trabalho urbanas, diferentes das que são propostas pelo campo.

Figura 1: Faixa Etária

Fonte: Autor, 2020

Figura 2: Sexo
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Fonte: Autor, 2020

Figura 3: Nível de Instrução
Pelos números observados, 65% dos respondentes não são alfabetizados, contra
apenas 20% com ensino médio, e 15% com ensino fundamental. A realidade educacional
do campo é descortinada na Figura 3, onde temos demonstrado que a maioria dos
produtores é não alfabetizada. Necessitamos de políticas públicas que viabilizem a
educação no campo, através de programas como Educação de Jovens e Adultos, Tempo
de Avançar, Supletivos, dentre outras iniciativas.

Fonte: Autor, 2020

Figura 4: Renda Familiar
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A grande maioria dos produtores respondentes (85%) ganham até R$ 1.000,00.
Apenas 04 produtores (15%) revelaram ganhar entre 1.000,00 e 2.500,00. È comovente
essa situação exposta pela Figura 4, considerando que disponibilizamos 05 faixas de
renda e apenas as duas primeiras foram contempladas. Isso demonstra claramente que a
desigualdade social em nossa sociedade e que é tanto propalada, ela se agrava no
campo, comprometendo a qualidade de vida dos nos produtores, que produzem o
alimento que chega em nossas mesas.

Fonte: Autor, 2020

Figura 5: Origem da Renda
Com relação à origem da renda dos produtores, grande parte dela é originada de
produtos agrícolas e aposentadoria (6 respostas – 25%), produtos agrícolas (5 respostas
– 20%) e produtos agrícolas e diárias (5 respostas – 20%), sendo que um percentual
menor é proveniente da atividade relacionada à agricultura e à aposentadoria,
isoladamente (10 e 15%, respectivamente). A Figura 5 mostra uma diversidade na renda
do produtor rural, exatamente para compensar o déficit de renda analisado na Figura 4.
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Fonte: Autor, 2020

Figura 6: Atividades Agrícolas que Desenvolve
Sobre as atividades agrícolas que desenvolvem, 25% dos produtores (06) relataram
que trabalham com Hortifruticultura e Avicultura, enquanto 20% (05) lidam com
Hortifruticultura/Avicultura e Capinocultura. Se considerarmos a atividade Hortifruticultura
isoladamente ou combinada com outra atividade, ela responde por 70% das atividades
mencionadas.
A diversidade de atividades agrícolas que os produtores desenvolvem fundamentou
a decisão de ampliar as classes de proteção da marca coletiva. São elas 26 (rendas e
bordados), 29 (carne, peixe, ave, caça), e 31 (Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e
grãos; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos) conforme mostra a Figura 6.
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Fonte: Autor, 2020

Figura 7: Preço
Na Figura 7 mostra que grande maioria dos respondentes (90% - 21 produtores)
considerou muito importante a variável preço para definição de uma Marca Coletiva. Ora,
se o principal objetivo de se investir numa marca coletiva é vislumbrar o aumento da renda
dos produtores, é justo que se considere muito importante a variável “preço” nesse
contexto, uma vez que um conjunto de produtos negociados a preço justo pode trazer
uma melhoria na qualidade de vida das pessoas envolvidas. (Pimentel, 2000).
Apenas 4 produtores (10%) consideraram sem importância a variável preço para a
composição da marca coletiva.
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Fonte: Autor, 2020

Todos os respondentes foram unânimes em afirmar a importância da diversidade
de produtos que a Marca Coletiva representa. Isso corrobora com a análise da variável
“atividades agrícolas que desenvolve” confirmando a importância de atrelar a marca à
diversidade dos produtos que possuem na comunidade.

Figura 8: Desenho da Marca
Em relação ao desenho da marca (Figura 8) obteve os dois extremos de respostas:
enquanto 55% (14 produtores) consideraram sem importância o desenho da marca,
outros 45% (11 produtores) consideraram muito importante esse quesito. Pode ser que
isso revele um desconhecimento da importância da logomarca. Concomitante ao trabalho
para construção, arquitetura, desenho, depósito e divulgação da marca é necessário um
esforço para conscientizar todos os produtores da associação sobre a importância do
desenho da marca, pois ele simboliza todo um trabalho da comunidade e deve ser
valorizado como tal (PORTO, 2010).
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Fonte: Autor, 2020

Figura 9: Divulgação da Marca Coletiva
Na Figura 9, a grande parte dos respondentes (85% - 21 produtores) consideram
muito importante a questão da divulgação da Marca Coletiva. Embora a grande maioria
ainda não conheça a importância da marca coletiva, esses mesmos produtores
reconhecem a importância de sua divulgação, o que denota o peso e a importância que a
mídia desfruta na vida dessas pessoas. A divulgação correta de uma marca constrói
conceitos, solidifica valores, favorece associações à marca e promove vendas (NUNES,
2003).
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Fonte: Autor, 2020

Figura 10: Disponibilização em Feiras e Mercados

A unanimidade dos respondentes considerou muito importante a disponibilização
dos produtos em feiras e mercados para a questão da Marca Coletiva (Figura 10). A
análise das duas últimas variáveis (divulgação da marca coletiva e disponibilização em
feiras e mercados) confirma a importância do marketing nas ações de promoção da marca
coletiva, conforme Porto (2010) afirma:
“(...) as marcas coletivas cumprem um papel importante como
instrumento de marketing e, também, na formação de uma imagem
coletiva para as organizações de determinada região, sendo de
grande utilidade nos arranjos produtivos locais – APLs.” (PORTO,
2010).

Figura 11: Propriedade da Marca
Podemos observar na Figura 11 que 80% dos produtores considerou muito
importante a propriedade da marca pelos próprios produtores. Isso confirma o que diz a
literatura sobre o empoderamento dos produtores quando possuem uma ferramenta, um
elemento, um símbolo que os represente. A marca é também um elemento de
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empoderamento para quem a possui, revelando uma força que muitas vezes é difícil de
dimensionar, a qual denominamos “valor da marca” (NUNES, 2003).

Fonte: Autor, 2020

Todos 25 os produtores consideraram a sua organização produtiva como muito
importante. Isso corrobora com o que defende Regalado et al., (2012):
Acredita-se que as marcas coletivas podem ser utilizadas por
pequenos produtores que, isoladamente, não conseguem
competir no mercado de grandes corporações, mas, em
conjunto, se tornam atores fortalecidos. (REGALADO et al.,
2012)

Este trabalho obteve como resultado a compreensão do contexto das marcas
coletivas, no sentido de valorizar as potencialidades locais, associadas ao “saber fazer”, à
cultura local, aos elementos específicos da região. Analisou-se a importância dos atributos
que definem uma marca coletiva em um contexto específico de uma comunidade de
produtores rurais. Ao mesmo tempo, compreendeu-se a importância do processo de
inovação social que determina o sucesso na fase de certificação, como a organização dos
produtores, a compreensão de todas as etapas do processo e a sistematização das
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melhores experiências que contribuem para este processo.

6 Conclusão
A marca coletiva representa a possiblidade real de incremento de renda de
agricultores e produtores rurais, especialmente de estiverem associados. Este trabalho
definiu as regras de regulamento de uso de uma marca coletiva, desenvolvida em um
contexto de inovação social.
Foi analisado o potencial de produtos para certificação, via marca coletiva,
considerando a realidade social onde os produtores estão inseridos.

Além disso foi

criado um regulamento de uso juntamente com os produtores locais, documento que foi
anexado ao pedido de registro da referida marca coletiva no INPI. Foram analisados
elementos que são importantes na visão dos produtores rurais da comunidade avaliada,
tais como: preço dos produtos, desenho da marca, sentimento de propriedade da marca,
divulgação, presença em feiras locais, dentre outros.
Foram avaliados os elementos que constituem a marca coletiva da Associação de
Produtores do Pé de Serra Cedro, bem como seu desenho e significado. Estes elementos
formam importantes para a criação da marca, definição de traços, linhas, desenhos e
cores. Foram apresentados quatro desenhos como opção de escolha para os produtores
e foi escolhido um desenho para representar a logomarca oficial da Associação de
produtores do Pé de Serra Cedro.
Foram trabalhadas muitas informações que servem de matéria prima para sugerir
ações estratégicas a serem implementadas pela Embrapa, especialmente no que diz
respeito ao planejamento de ações que dão suporte às organizações produtivas no
processo de certificação de seus produtos. Tudo isto colabora com o cumprimento de sua
missão, quanto à oferta de soluções tecnológicas para a sustentabilidade de cadeias
produtivas com as quais contribuímos, em benefício da sociedade brasileira, através
pesquisa, desenvolvimento e inovação.
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APÊNDICE
Instrumento de Coleta
IMPORTÂNCIA DE ATRIBUTOS PARA MARCA COLETIVA
O questionário a seguir visa conhecer sua opinião sobre a importância dos atributos que
definem uma marca coletiva. Por favor, nas questões de escala, escolha entre (1) menos
importante e (5) mais importante. Muito obrigado!
1. Sexo
⃝ Masculino
2. Faixa etária
⃝
⃝
⃝
⃝

⃝ Feminino

de 18 a 30 anos
de 31 a 45 anos
de 46 a 60 anos
de 61 anos acima

3. Nível de instrução
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

não alfabetizado
ensino fundamental
ensino médio
ensino superior
pós-graduação

4. Faixa de renda familiar mensal
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

até R$1.000,00
de R$1.000,01 a R$2.500,00
de R$2.500,01 a R$4.000,00
de R$4.000,01 a R$6.000,00
de R$6.000,01 acima

5. Origem da renda
⃝ de produtos agrícolas
⃝ de outras fontes. Quais? _____________________________

6. Atividades agrícolas que desenvolve
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

Hortifruticultura
Avicultura
Caprinocultura e/ou ovinocultura
Bovinocultura
Outra atividade. Qual? _____________________________
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7. Preço
1. ⃝ menos importante

4. ⃝

5. ⃝ mais importante

8. Diversidade de produtos que a marca representa
1. ⃝ menos importante
2. ⃝
3. ⃝

4. ⃝

5. ⃝ mais importante

9. Desenho da marca (logomarca)
1. ⃝ menos importante
2. ⃝

3. ⃝

4. ⃝

5. ⃝ mais importante

3. ⃝

4. ⃝

5. ⃝ mais importante

Disponibilização dos produtos em feiras e mercados
1. ⃝ menos importante
2. ⃝
3. ⃝
4. ⃝

5. ⃝ mais importante

12. Agricultores se sentirem donos da marca (propriedade)
1. ⃝ menos importante
2. ⃝
3. ⃝
4. ⃝

5. ⃝ mais importante

13. Organização produtiva dos agricultores
1. ⃝ menos importante
2. ⃝
3. ⃝

5. ⃝ mais importante

10.
11.

2. ⃝

Divulgação da marca coletiva
1. ⃝ menos importante
2. ⃝

3. ⃝

4. ⃝
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Regulamento de Uso
REGULAMENTO DE USO DE MARCA COLETIVA
PÉ DE SERRA CEDRO
Artigo 1 - Objeto do regulamento
O presente regulamento tem por objeto fixar as condições de uso da marca coletiva “Pé de Serra
Cedro”, com distintivo gráfico do tipo misto, nas classes 26, 29 e 31 com o fim de regular as condições
de uso desta marca pelas pessoas físicas ou jurídicas que diretamente ou indiretamente – por meio de
suas instituições, sejam associadas à Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro.
Artigo 2 - Titularidade da marca
A marca coletiva “Pé de Serra Cedro”, com distintivo gráfico do tipo misto, é de titularidade da
Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro, a qual fará o registro e será responsável pela mesma
perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.
Artigo 3 – Pessoa jurídica solicitante
A entidade solicitante se denomina, Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro, associação sem fins
econômicos, com personalidade jurídica própria e plena capacidade de cumprimento de seus fins, cuja
sede se encontra no município de Sobral, Estado do Ceará, Zona Rural, CEP 62000-000.
Artigo 4 - Fins da Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro
1 - De conformidade com o disposto no CAPÍTULO I, o Art. 2º do Estatuto da Associação de
Produtores do Pé de Serra Cedro define que a Associação tem por objetivo promover a qualidade de
vida dos seus produtores, trabalhando os sistemas econômico, social e ambiental.
2- Para alcançar seus fins, a Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro poderá realizar as seguintes
ações:
a - Programar e executar campanhas institucionais de divulgação e promoção comercial, de consumo,
cultural, dentre outros, dos produtos comercializados pela Associação, em nível regional, nacional e
internacional;
b - Estabelecer sinais distintivos, dentre os quais selos, etiquetas e marcas de qualidade, genuinidade,
controle, origem e procedência, a serem concedidos pela Associação de Produtores do Pé de Serra
Cedro, que objetivem promover, proteger e certificar a origem, a identidade e a qualidade dos produtos,
dentre outros atributos, e assegurem sua compreensão pelo consumidor;
c - Planejar, implementar, administrar e controlar a emissão e concessão dos sinais distintivos aos quais
se refere a letra anterior;
Artigo 5 - Representação da Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro
Os responsáveis legais pela representação da Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro, segundo o
estabelecido no estatuto da Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro, são o Diretor Presidente e
em sua ausência, o Vice-Presidente.
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Artigo 6 – Pessoas físicas e jurídicas autorizadas a usar a marca coletiva da Associação de
Produtores do Pé de Serra Cedro
Estão autorizados ao uso da marca coletiva:
a - A Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro, como representante dos seus associados, em nível
nacional e internacional, segundo seu estatuto.
b - Os associados da Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro somente diante de autorização
expressa da mesma.
c - Instituições (pessoa jurídica) com as quais a Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro
mantiver relacionamento formal, desde que expressamente autorizadas.
Artigo 7 - Condições para o uso da marca coletiva
O uso da marca coletiva “Pé de Serra Cedro” somente poderá se dar mediante as seguintes condições:
I) a marca deve ser usada tal como se encontre registrada no INPI, de forma completa e integral, não
podendo sofrer alteração alguma em sua composição nominativa ou gráfica;
II) os usuários da marca coletiva não poderão solicitar o registro, em nenhum país ou instituição
internacional, de um signo idêntico ou semelhante, ou que de qualquer forma possa induzir a erro,
confusão ou aproveitamento da fama e reputação da marca coletiva, com exceção do titular, que, dentro
das possibilidades e interesses de mercado, solicitará a inscrição da marca coletiva em tantos países
quantos forem necessários e permitirem esta forma de proteção;
III) a marca coletiva não poderá ser utilizada de maneira que possa causar descrédito, prejudicar sua
reputação ou induzir a erro os consumidores sobre os produtos aos quais se aplica;
IV) a marca coletiva somente poderá ser utilizada pelas pessoas autorizadas no Artigo 6, não podendo
nenhum destes conceder licenças ou sublicenças a terceiros;
V) os usuários da marca coletiva poderão realizar atos publicitários ou promocionais da marca, desde
que com o consentimento do titular.
VI) Periódica e aleatoriamente um grupo de autocontrole designado pela Associação de Produtores do
Pé de Serra Cedro procederá a coletas e análises técnicas dos produtos que contiverem a marca coletiva
“Pé de Serra Cedro”.
Artigo 8 - Defesa da marca coletiva.
No caso de infração à marca coletiva, corresponderá unicamente a seu titular a legitimidade para o
exercício das ações judiciais ou extrajudiciais para a defesa da marca, sendo expressamente proibido aos
usuários exercitar qualquer tipo de ação em tal sentido.
Parágrafo único: Se algum usuário da marca coletiva tiver conhecimento de uma infração ou utilização
ilícita da marca coletiva, deverá comunicar imediatamente ao titular, repassando os dados precisos para
que este possa exercitar as ações pertinentes.
Artigo 9 - Responsabilidade por defeitos.
Com relação à responsabilidade pelo uso da marca coletiva em produtos:
I - O titular da marca só garantirá aos usuários da mesma o fato da própria existência da marca coletiva,
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assim como seu registro e vigência no INPI, não se estendendo esta garantia ao fato do produto ou
defeitos do produto perante o consumidor;
II - Os usuários da marca coletiva serão os únicos responsáveis por uma prestação defeituosa de seus
produtos, de tal forma que não poderão, em nenhum caso, responsabilizar o titular da marca;
III - Em todo caso, o usuário da marca deverá assumir por sua conta as indenizações e prejuízos
ocasionados a terceiros e que se derivem de suas ações ou omissões.
Artigo 10 - Proibição de uso da marca
São motivos que, separada ou concomitantemente, desencadeiam a proibição imediata do uso da marca
coletiva:
a - O descumprimento das normas estabelecidas pela legislação que impliquem de qualquer forma em
possível dano à reputação da marca coletiva.
b - O descumprimento do regulamento de uso da marca coletiva.
Artigo 11 – Sanções
Caso haja descumprimento do presente regulamento:
I - será revogada automaticamente a aprovação de uso da marca coletiva, sem que este usuário possa
exigir do titular da mesma qualquer indenização, isso sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis
especialmente no tocante à concorrência desleal e à ofensa aos direitos do consumidor;
II - o usuário responderá, pelos danos que causar ao titular da marca coletiva ou a terceiros.
III - o usuário deverá retirar imediatamente do mercado os produtos que ostentem a marca coletiva.
Artigo 12 – Casos omissos
Os casos omissões serão tratados pelo grupo de autocontrole da Associação de Produtores do Pé de
Serra Cedro. Em caso de divergências, os casos serão diretamente resolvidos em assembleia geral da
Associação de Produtores do Pé de Serra Cedro.
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Logomarcas propostas para a comunidade
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Logomarca “Pé de Serra Cedro” escolhida
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ANEXOS
Pedido de Registro da Marca Coletiva Pé de Serra Cedro no INPI
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Imagem digital e detalhamento do depósito da Marca Coletiva Pé de Serra Cedro no INPI
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Detalhamento do depósito da Marca Coletiva Pé de Serra Cedro no INPI
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Protocolo do depósito da Marca Coletiva Pé de Serra Cedro no INPI
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