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Resumo: O Brasil é um dos países que ainda dispõe de uma rica biodiversidade agroalimentar e de 
uma grande variedade de produtos manejados por diferentes povos e regiões.  Deste contexto surgem os 
mais diversos sabores de produtos nativos e cultivados por comunidades rurais deste país. O potencial 
produtivo, associado às dinâmicas de beneficiamento e comercialização, move economias locais e 
alimenta redes de relações entre quem produz e quem consome. Crescem, em diversas partes do mundo, 
experiências territoriais de circulação de produtos, chamados de circuitos curtos, quilômetro zero, 
consumo consciente, rede de consumidores, entre outras denominações.
O objetivo deste artigo é analisar e refletir a experiência de indicadores geográficos (IG) de produtos 
da agricultura no Brasil. O IG no Brasil foi desenvolvido com os produtos oriundos do agronegócio 
brasileiro, beneficiados com alto grau de tecnologias e em grande escala. Pela pesquisa não há no pais 
produtos da agricultura familiar e camponesa que possuem um IG. Quais os produtos selecionados para 
a construção destes indicadores e quais os passos para um produto adquirir um IG? Como construir 
elementos, subsídios e argumentos para fortalecer a visão de que os produtos locais têm valores 
econômicos, sociais, culturais e ambientais? 

Palavras chaves: Economia solidária; política pública; desenvolvimento rural.

Introdução

Segundo, Darolt et all (2013), a crise do modelo agroalimentar dominante abre espaço para a 
discussão de novas proposições de desenvolvimento local, que incorporem não apenas variáveis técnico-
produtivas, econômicas e ambientais, mas também valores sociais, éticos e culturais. Princípios como 
autonomia, solidariedade, segurança alimentar, justiça social, respeito à cultura e tradição locais, assim 
como a reconexão entre produtores/as e consumidores/as, são observados nos circuitos curtos e economia 
solidária. Já existem sinais de crescimento da comercialização em circuitos curtos no Brasil. Pesquisa 
realizada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) identificou 140 feiras 
ecológicas certificadas em 22 das 27 capitais brasileiras. 

Apesar das experiências citadas, que vêm ocorrendo no Brasil, no âmbito de uma articulação 
nacional ou do debate nos programas públicos relacionados aos processos de comercialização, a 
denominação de quilômetro zero1 (ou algo similar) que significa menos não aparece como estratégia de 

1  Na agricultura, segundo Paoloni (2007), por quilômetro zero entende-se a distância percorrida por um alimento do 
local de produção ao local de consumo. Essa noção implica levar em consideração os impactos ambientais ocasionados pelo 
consumo energético envolvido na fabricação e transporte como, por exemplo, a emissão de dióxido de carbono que contri-
bui para aumentar o nível de poluição. De acordo com a filosofia do quilômetro zero incorporado ao mercado dos produtos 
rurais, benefícios são produzidos ao consumir produtos locais que encurtam distâncias; significa preservar o ambiente, 
promover o patrimônio regional agro-alimentar e reduzir preços, bem como garantir um produto fresco, sazonal e saudável. 
Essa noção de encurtamento das distâncias entre o local de produção e o local de consumo põe em xeque a cadeia de grandes 
varejistas, de mega centrais de abastecimento, proporcionando a redescoberta da relação produtor-consumidor.
Na Itália é chamado de quilômetro zero o projeto Coldiretti Vêneto, através do qual se busca convencer cantinas públicas, 
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governos. De uma forma geral, são iniciativas de grupos e associações que se organizam para dinamizar 
as pequenas feiras locais. 

Na França, alguns projetos são coordenados pelo Instituto Francês para a Investigação Agrícola 
(INRA). Na região de Rhône-Alpes, o projeto foi intitulado “Territórios, acteurs et agriculturas” (Território, 
atores e agricultura) e cataloga todos os produtos deste território. Os produtos circulam no local entre os 
moradores/as e através de feiras, muito frequentadas por turistas ou pessoas de comunidades vizinhas. A 
França tem uma importância histórica neste ramo, sendo uma referência mundial pois é o pais pioneiro 
nesta experiência. Desde 1905 protege as indicações geográficas. Segundo Davy (2013) atualmente a 
França possui 470 indicações geográficas para vinhos, 43 para produtos lácteos e 90 de outros alimentos 
( aves, presuntos, nozes, pimenta etc...)

De acordo com  Davy (2013),

Historicamente os produtos são rotulados e distinguidos desde os primórdios da 
era        Romana e há relatos que remontam ao século 4 a.c. No Brasil, o tema 
Indicações Geográficas (IGs) é praticamente desconhecido dos produtores e dos 
consumidores somente a partir de 2005, que o Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, através de um programa de governo, passou a estimular o 
reconhecimento de produtos agropecuários como IG.

Queijos franceses, como Comté e Abondance, por exemplo, tem práticas de fabricação especificas 
associadas com um ambiente natural de sistema de manejo da pecurária. A carne Charolês define a 
paisagem e economia de toda uma região. Muita apreciada por seu sabor, que tem a ver com uma forma 
de criação dos animais, combinando o pastejo com a seleção e com o monitoramento de engorda. A 
cachaça de Salinas – MG, o queijo da canastra ou o café sombreado da Zona da Mata são produtos 
mineiros que também representam uma especificidade regional e que ganham conotação diferenciada 
nos mercados. 

O caminho percorrido por um produto, desde o momento de sua colheita e beneficiamento 
até à sua disponibilização ao consumidor/a final, é realizado por uma série de atividades distintas. Nesse 
caminho, a matéria-prima sofre várias transformações operadas por intermediários, sendo que, a cada 
uma dessas atividades, são repartidos os valores agregados aos produtos.

O caminho mais curto realizado pelo produto corresponde ao circuito curto de produção, 
em que o produtor/a vende diretamente seus produtos ao consumidor/a, independente de este ter sido 
transformado ou não (François et all, 2010). A comercialização, em circuitos curtos, traz vantagens 
econômicas, sociais e culturais; desenvolve condições para práticas de reciprocidade através de 
trocas e favores realizados entre vizinhos/as; impulsiona a criação de associações e cooperativas pela 
necessidade de formalização das relações; e promove o desenvolvimento local, alterando a dinâmica 
social e econômica com uma maior circulação de renda, serviços e produtos (François et all, 2010). 

Uma experiência europeia que dialoga com o quilometro zero são as experiências denominadas 
de indicações geográficas, que são meios de manter a biodiversidade cultural, raças locais, variedades 
de plantas, paisagens, ecossistemas e produtos do território demarcado. São todas as expressões de 
habilidades coletivas, práticas nativas inseridas em um contexto ambiental que ganha valor econômico, 
pois combina fatores como origem do produto e manejo adequado do ecossistema (agroecológico em 
sua grande maioria), entre outros. São indicações que identifiquem um produto como originário de um 
determinado território, de um grupo ou família, ou de uma região ou localidade desse território, onde 
uma determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível 
à sua origem geográfica.

gerentes e varejistas a oferecer preferencialmente, aos consumidores e consumidoras, produtos oriundos do próprio territó-
rio. Existem mercados agrícolas já implantados em muitas regiões italianas, especialmente no norte, onde produtos típicos 
são vendidos sem intermediação, sem embalagem e com menor cursto. O Vêneto é a região que começou a campanha 
para o quilômetro zero, por meio da Lei Regional n.º 7, de 25 de julho de 2008. Essa foi a primeira lei nacional do gênero, 
através da qual o poder público visa incentivar a utilização de produtos locais nos restaurantes de organismos públicos, 
contribuindo assim para o aumento da venda direta dos agricultores e agricultoras
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Metodologia

A metodologia baseia em revisão bibliográfica associada a identificação e entrevistas com 
lideranças envolvidas nas experiências do Brasil. Para que um produto alcance o padrão para receber 
um IG são necessários alguns princípios definidos pelo INPI. O primeiro princípio para uma IG precisa 
estar consagrada pelo uso e pelo renome do produto. O segundo princípio é que esse renome deve 
ser consequência das características qualitativas do produto, Outro princípio chamado de indicação de 
procedência é o nome geográfico de um país, cidade, região ou localidade que se tornou conhecido como 
centro de produção, fabricação  ou extração de certo produto. E por fim, a denominação de origem que 
é o nome geográfico de um país, cidade, ou região ou uma localidade que produza um produto cujas 
qualidades se devam exclusivamente ao meio geográfico. 

Alguns objetivos estão relacionados a uma IG, de acordo com Davy (2013), como, a promoção 
comercial com a garantida de autenticidade das informações do produto com agregação de valor. Outro 
objetivo está relacionado com a promoção do desenvolvimento regional a parte de uma IG ampliado para 
outras possibilidades como o turismo rural e a dinamização de economias complementares relacionadas 
a outras atividades. Mas um dos objetivos que ganha uma vantagem comparativa a demais produtos está 
relacionado com a preservação da biodiversidade, do conhecimento tradicional e dos recursos naturais 
associados aos benefícios baseados na proteção.

Resultado e discussão

O acesso aos mercados e aos consumidores foi por muito tempo considerado um dos principais 
entraves ao desenvolvimento da agricultura familiar. Nos últimos anos muitas experiências como o 
mercado institucional no Brasil movimentaram e dinamizaram economias locais, como é o caso do PAA 
(Programa de Aquisição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

Esta opção pelos produtos locais através destes programas e de diversas feiras locais  impulsiona 
a economia da comunidade, do lugar e da região. A redução nos custos de organização para os mercados 
e na logística do transporte possibilita um maior rendimento para as famílias além da curta distância 
que economiza combustíveis fósseis e encaixa nas experiências de diversos países conhecidas pela 
denominação quilômetro zero. Ficou claro que os canais acessados e utilizados pela comunidade passam 
prioritariamente pelo mercado tradicional, com venda direta dos produtores aos consumidores como é o 
caso das feiras livres, e pelos mercados institucionais, com venda dos produtores ou de suas associações 
para o Estado, como o caso dos Programas PAA e PNAE, nos quais o Governo adquire os produtos para 
suas centrais de abastecimento e para a alimentação escolar local. Nos mercados institucionais o estudo 
confirmou a preferência por mercados locais em virtude das condições para entrega dos produtos a 
baixos custos de logística do transporte. 

O  papel do Estado e suas interferências por meio de programas e políticas públicas no contexto 
do desenvolvimento rural, em particular daquelas que incidem na comercialização dos produtos da 
agricultura camponesas, mostrou historicamente como se deu a sua intervenção em diversas comunidades 
rurais em algumas dimensões da vida social e produtiva. Isso foi feito sob o pressuposto de que a análise 
da ação do Estado sobre as redes, fluxos e circuitos da agricultura camponesa não deveria ser isolada 
e deslocada dessa ação concertada, as quais denominamos mix de políticas públicas. Essa análise2 
foi fundamental para perceber, de um lado, como o Estado brasileiro contribuiu para a valorização 
da economia camponesa nos anos recentes. De outro lado, foi possível perceber a permanência de 
problemas estruturais não enfrentados pelo Estado e que andam na contramão do desenvolvimento 
da economia camponesa, como a questão fundiária e a não diferenciação de tratamento entre grandes 
e pequenos empreendimentos, entre economia capitalista e à economia camponesa pelo sistema de 
comando e controle. Com os riscos associados aos fatores climáticos, a agricultura camponesa, produtora 

2  Estudo apresentado na dissertação de mestrado da autora: Redes, fluxos e circuitos de comercialização da agricul-
tura camponesa, UNIMONTES/PPGDS, 2013.



8 9

de alimentos, tem sido mais vulnerável e mais dependente das políticas públicas para financiamento e 
investimentos em suas propriedades.

Nos mercados institucionais os valores pagos pelo Estado não incluem recursos para embalagens, 
acondicionamentos e logística de transporte dos produtos e isto acarreta uma diminuição nos valores que 
entram na renda da família. Ou seja, mesmo reconhecendo os avanços nas políticas públicas, a conjuntura 
atual traz os desafios de buscar recursos para os processos de beneficiamento e comercialização.

Ressalta-se, portanto, a importância de gerar informações para dar suporte às iniciativas de 
enfrentamento do problema da baixa inserção da agricultura familiar nos circuitos de comercialização. 
Nesse contexto, é útil a abordagem de construção social de mercados, conforme explicitado em Wilkinson 
(2002), sobretudo no que se refere a dar suporte à ação das instituições na construção de novas formas de 
relacionamento da agricultura familiar com os mercados. Essa abordagem se insere no enfoque da nova 
sociologia econômica. Esse enfoque tem como proposta o estudo dos mercados vistos como extrapolação 
de redes sociais, situando-se, dessa forma, na tradição sociológica mais ampla de construtivismo social. 
A novidade da sociologia econômica é o seu projeto de explicar o funcionamento dos mercados por meio 
de uma abordagem de redes sociais e de seu enraizamento em determinado território, isto é, o tipo de 
rede social é correlacionado com a forma de funcionamento do mercado (WILKINSON, 2002). 

Os agricultores familiares historicamente apresentam estreita relação com os grandes complexos 
agroindustriais, num processo em que se tornaram fornecedores de matérias-primas para a transformação 
em produtos padronizados sob o regime de produção industrial. Segundo Ferrari (2011) a reação a estes 
processos vem acontecendo através de inúmeras iniciativas e práticas que buscam um reposicionamento 
nos mercados agroalimentares, se inserindo de forma autônoma e construindo novos mercados através 
da produção e processamento de alimentos de qualidade diferenciada, seja artesanal, orgânica, ou na 
identificação com a cultura e valores do local. As estratégias de integração aos diversos mercados através 
da construção de novas cadeias agroalimentares vêm se tornando prática recorrente em diversos locais e 
apresentam estreita relação com a luta constante pelos agricultores familiares por autonomia e progresso, 
com os processos de desenvolvimento rural e com as mudanças rurais em curso. A emergência desses 
novos mercados alimentares (de qualidade) pode ser identificada em Santa Catarina através da reconexão 
das relações entre produtor e consumidor que surge a partir da construção de cadeias agroalimentares 
curtas. Essas cadeias se caracterizam por enraizar práticas alimentares em relações eco-social locais, 
criando novos espaços econômicos. 

Assim, esta tese trata fundamentalmente da construção pelos agricultores familiares catarinenses 
de cadeias agroalimentares curtas como estratégia de agregação de valor através da inserção nos 
mercados de produtos com qualidades específicas conformando através da produção e mercantilização 
de alimentos uma relação de confiança entre produtores e consumidores. Para tanto analisamos três tipos 
de cadeias curtas em diferentes contextos catarinenses: as cadeias face a face, as de proximidade espacial 
e aquelas espacialmente estendidas (FERRARI, 2011).

Entender os mercados e como os agricultores de relacionam com eles é uma tarefa  importante 
do desenvolvimento rural e dos estudiosos do “mundo” rural. Ainda mais em uma conjuntura em que 
a viabilidade, a manutenção e a reprodução social dos agricultores dependem, claro que em graus 
diferenciados de integração, das relações que os agricultores estabelecem com estes, em diferentes locais, 
contextos e conjunturas socioeconômicas. A importância dos mercados para a agricultura é cada vez mais 
proeminente, bem como o debate em torno do papel dos mesmos na literatura nacional e internacional 
sobre o campesinato e a agricultura familiar (veja só para citar alguns autores, os estudos de 
ABRAMOVAY, 1998 e 2004; FRIEDMANN, 1978 e 1979; WILKINSON, 2008 e PLOEG, 
2008).

Diante do crescente debate, reflexão e experiência de economias popular, solidária, social e de 
construção de mercados sociais, surgido na Europa e recentemente no Brasil os indicadores geográficos de 
produtos da agricultura adquiriram um valor diferenciado, por serem produzidos em regiões geográficas 
específicas sinalizando outra modalidade de mercados cunhado em diversos elementos que dialogam 
com a economia popular e solidária.
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No Brasil, este conceito é pouco conhecido e recentemente algumas pesquisas vem sendo 
realizadas em algumas regiões utilizando a metodologia e os instrumentos adotados para indicações 
Geográficas (IG). Segundo Cerdan ,

“essa noção de IG surgiu de forma gradativa, quando produtores e con
sumidores passaram a perceber os sabores ou qualidades peculiares de alguns 
produtos que provinham de determinados locais. Ou seja, qualida des – nem 
melhores nem piores, mas típicas, diferenciadas – jamais encon tradas em 
produtos equivalentes feitos em outro local. Assim, começouse a denominar os 
produtos – que apresentavam essa notoriedade – com o nome geográfico de sua 
procedência1. Os vinhos foram os primeiros nos quais se observou a influência 
sobretudo dos fatores naturais (clima, solo, relevo, etc.). 
As qualidades de produtos como esses – ligadas à origem – se devem, to
davia, ao ambiente, que vai muito além das condições naturais e inclui o 
fator humano e suas relações sociais. Dessa maneira, o conceito de indica ção 
geográfica mostra-se importante, pois destaca as particularidades de diferentes 
produtos de diferentes regiões, valorizando, então, esses terri tórios. Cria um 
fator diferenciador para produto e território, que apresen tam originalidade 
e características próprias. Assim, as indicações geográ ficas não diferenciam 
somente os produtos ou serviços, mas os territórios. (Cerdan  etal., 2014)

A abordagem segue afirmando que 

“Vários produtos agroalimentares se diferenciam pela sua qualidade ou 
sua reputação devidas, principalmente, a sua origem (o seu lugar de produ
ção). Essas diferenças podem estar ligadas a um gosto particular, uma his
tória, um caráter distintivo provocado por fatores naturais (como clima, 
temperatura, umidade, solo, etc.) ou humanos (um modo de produção, um 
saber fazer). Em alguns casos, os produtores e/ou os agentes de uma região 
se organizam para valorizar essas características, mobilizando um direito de 
propriedade intelectual: a Indicação Geográfica. A IG permite preservar essas 
características ou essa reputação e valorizálas ao nível dos consumidores”  
(Cerdan et al.,2014)

Portanto, em um primeiro momento, definiremos a IG como sendo um nome geográfico que 
distingue um produto ou serviço de seus semelhan tes ou afins, por que este apresenta características 
diferenciadas que po dem ser atribuídas à sua origem geográfica, configurando nestes o reflexo de fatores 
naturais e humanos. Este tema é fortemente debatido ao nível internacional mesmo sendo uma prática 
comercial antiga e uma resposta às evoluções dos mercados.

No Brasil, o termo indicações geográficas foi introduzido por ocasião da promulgação da Lei da 
Propriedade Industrial 9.279 de 14 de maio de 1996 – LPI/96. A LPI/96 considera indicação geográfica 
a indicação de procedência e a denominação de origem, dando ao INPI (Instituto Nacional de Pesquisa 
Industrial)  a competência para estabelecer as condições de registro das indicações geográficas no Brasil. 
A indicação de procedência refere-se ao nome do local que se tornou conhecido por produzir, extrair ou 
fabricar determinado produto ou prestar determinado serviço. 

A denominação de origem (DO) refere-se ao nome do local, que passou a designar produtos 
ou serviços, cujas qualidades ou características podem ser atribuídas  a sua origem geográfica. Para 
evitar a utilização indevida de uma indicação geográfica para determinado produto ou serviço, o registro 
no INPI surge como fator decisivo para garantir a proteção do nome geográfico e desta forma obter 
uma diferenciação do produto ou serviço no mercado. Isso porque o registro de IG permite delimitar a 
área geográfica, restringindo o uso da IG aos produtores e prestadores de serviços da região (em geral, 
organizados em entidades representativas) e onde, mantendo os padrões locais, impede que outras pessoas 
utilizem o nome da região em produtos ou serviços  indevidamente. A legislação atual não prevê prazo 
de validade para o registro da IG. Com isso, o interesse por esse sinal distintivo é cada vez maior.
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Considerações finais:

Os acordos internacionais que dão base às IGs têm como marco inicial a Convenção de Paris 
(1883), da qual o Brasil foi signatário.Posteriormente, destacam-se os acordos de Lisboa, de Madri e o 
que versou sobre aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Adpic ou 
Trips, na sigla em inglês) (Radomsky, 2010; Niederle, 2011).

A conclusão desta pesquisa bibliográfica e de consultas no MAPA indica que nos dados do INPI 
não há nenhum empreendimento da econômica popular e solidária enredado nesta discussão de IG e 
nenhum estudo de viabilidade de empreendimentos desta natureza que sinalize esta possibilidade com 
os possíveis  resultados econômicos que ela oferece. No caso da Cachaça da região de Salinas não há 
informações disponibilizadas,  suspeita-se é que de a solicitação de IG para o produto seja dos poucos 
e grandes empresários da região. Se por um lado o IG pode trazer oportunidades para a economia local 
e territorial por outro lado há críticas a este modelo. De acordo com estudos de Salavessa e Almeida 
(2001), Tibério e Cristóvão (2001), Tibério et al. (2001), Niederle e Vitrolles (2010), Niederle (2011), 
Froelich, (2012), Cerdan (2013), que abordam o tema das IGs em uma perspectiva mais crítica, buscando 
perceber as efetivas contribuições que o instrumento pode trazer em distintos campos: preservação de 
saberes, incremento mercadológico, preservação ambiental e certificação de qualidade, entre outras. 

Tais estudos tratam de sistemas produtivos em que estão queijos, vinhos, embutidos, entre outros. 
As reflexões propostas por essas pesquisas centram-se na verificação da pertinência deste instrumento 
para cada caso em estudo, levando em consideração o ambiente institucional e mecanismos de governança 
necessários. 
Segundo, Santos (2014) os problemas identificados no estudo português mostram que, mesmo na 
Europa, onde os processos de Indicações Geográficas têm uma longa trajetória, é preciso repensar os 
modelos implementados. Assim, no Brasil, onde apenas se inicia uma caminhada, estudos podem aportar 
elementos para que os processos construídos sejam reorientados e particularizados, buscando construir 
propostas que atendam às singularidades dos sistemas produtivos, sobretudo os alimentares. 

Cerdan (2013) alerta para a falta de estudos que avaliem os potenciais perigos implicados na 
implantação de uma IG, sobretudo aqueles relacionados à sobre-exploração de recursos naturais que, em 
função de uma IG, encontram-se valorizados no mercado. Como exemplo deste risco, pode-se pensar no 
sistema brasileiro do capim dourado (Syngonantus nitens), que na região do Jalapão, estado do Tocantins, 
mediante crescente valorização como matéria prima de produtos artesanais, tem se tornado vulnerável à 
pressão exploratória (Alves, 2008).

O Brasil tem condições de implementar dezenas de Indicações geográficas nos próximos anos. 
Ao longo do tempo, os produtos com indicações geográficas podem vir a apresentar uma importância 
socioeconômica similar àquela de países da Europa. Para que isto ocorra o governo, os produtores e 
as instituições representativas devem estar inteiramente articulados e envolvidos. A figura (2) abaixo 
apresenta um diagnóstico nacional de potenciais indicadores geográficos no Brasil
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Figura 2: Potenciais IG no Brasil

Fonte: DAYA (2013)

Como detectar uma potencial IG no Brasil? Quando um produto ou alimento tem em seu nome a 
região geográfica. Quando este nome conquistou notoriedade por seus atributos. Quando esta notoriedade 
advém de características regionais (solo, clima, vegetação, topografia) e quando esta notoriedade advém 
da tradição dos agricultores e nestas condições encontra-se diversos produtos beneficiados por sujeitos 
econômicos dispersos pelos territórios que ainda não foram incluídos em nenhuma possibilidade de 
construção de um IG. 

A escolha de comprar um produto de origem não é apenas uma prática comercial ou uma questão 
de gosto, é também uma “reivindicação identi tária”. Trata-se de consumir o que está mais próximo de 
si, com a sensação de resistir à globalização, de não perder os seus valores. Mas, segundo os estudos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (2014),

Existe também riscos potenciais na implementação de uma IG. Em certas situações, 
o sucesso econômico do produto (valor agregado) pode gerar efeitos negativos numa 
produção específica ou num território. O reconhecimento de um produto pode induzir 
à sobre-exploração de recursos específicos no mercado. Hoje, por exemplo, não se sabe 
se os sistemas agrícolas tradicionais de produção de mandioca ou de inhame da África 
ou de outros países da América Latina, serão capazes de responder e de se adaptar ao 
crescimento da demanda relacionada ao reconhecimen to do produto. De acordo com 
alguns especialistas, ele pode induzir uma sobreexploração das terras. 

A observação acima, remete a um questionamento sobre a capacidade produtiva em alta escala e 
o estímulo a monocultivos ou baixa diversificação da agricultura camponensa que sobreviveu ao longo 
dos anos em decorrência desta diversidade. Ou seja, é necessário adequar, pesquisar e experimentar 
vários desenhos de IG para saber se esta experiência cabe ou não na racionalidade da agricultura familiar 
camponesa e quais as ameaças que pode significar uma padronização de procedimentos para produtos e 
lugares diversos do contexto brasileiro. 

Concluindo com Celso Furtado afirmando que “o desenvolvimento é um ato de vontade coletiva, 
do governo e de todas forças sociais, empenhadas em construir um novo país”.
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