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Resumo 

Este trabalho trata do assunto de certificação de produtos do gênero alimentício como uma 
diferenciação tanto para os produtores quanto para o consumidor final. Os maricultores são 
pessoas ou organizações com diferentes graus de instrução e formação profissional, que 
variam desde profissionais autônomos até empresas especializadas, o que dificulta a 
conscientização da necessidade da padronização e melhoria dos processos de produção 
visando à obtenção da certificação específica. Aqui são relatadas algumas estratégias para a 
obtenção de selos da certificação de origem e conforme o cumprimento das normas e 
legislação vigentes e prevendo tais dificuldades de implementação. 
Palavras-chave: Certificação de Origem, Qualidade, Ostreicultura. 

1. Introdução 
O objetivo deste documento é relatar o projeto desenvolvido por alunos da Engenharia de 
Produção através da Empresa Júnior em parceria com a Prefeitura de Florianópolis no qual o 
tema principal é abordar um modelo prático e realista de implantação da Certificação de 
Origem para o produto “Ostra de Florianópolis”. O início deste projeto se deu a partir da 
identificação de uma oportunidade por parte dos órgãos públicos fomentadores: IGEOF 
(Instituto de Geração de Oportunidades de Florianópolis) e Epagri (Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A), em conjunto com alguns dos 
principais maricultores locais, visando uma diferenciação do seu produto tanto no mercado 
nacional quanto o de exportação. Verificou-se que uma das maneiras de se obter esta 
diferenciação é através da obtenção de alguma forma de certificação, comprovando que seu 
produto é de qualidade e origem comprovadas. Este projeto contém todos os passos 
necessários para a obtenção da Denominação de Origem Controlada, mostrando as diferentes 
estratégias que podem ser adotadas para se conseguir tal objetivo. 

2. Histórico do Cultivo da Ostra em Florianópolis 
Em 1986 a Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC reuniu um grupo de pescadores de 
Santo Antônio de Lisboa e montou um pequeno laboratório de maricultura na praia de 
Sambaqui em Florianópolis. Iniciou-se a partir daí o cultivo local de sementes de Crassostrea 
Gigas. Em 1988 a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - 
Epagri e a UFSC implantaram dois módulos de cultivo experimental de mexilhões Perna 
Perna, na baía Norte. Os resultados positivos desses experimentos incentivaram o ingresso de 
vários pescadores artesanais na atividade. E o aumento expressivo do número de maricultores 
trouxe a necessidade de ordenar a ocupação do ambiente marinho de forma legal. Em 1995 a 
Epagri e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - Ibama conseguiram que o Ministério da 
Marinha demarcasse 102 áreas de cultivo no litoral catarinense, 50 delas localizadas em 
Florianópolis, num total de 979.720 m2.  No mesmo ano foi criado o Laboratório de Cultivo 
de Moluscos Marinhos - LCMM para otimizar a produção de sementes Crassostea Gigas e o 
estudo de novas espécies, como a ostra nativa (Crassostea Rizophorae) e a vieira (Nodipecten 
Nodosus). Em 1996, a Epagri, a UFSC, a Fatma e prefeituras municipais da região da Capital 
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do Estado captaram recursos do Banco Mundial - Bird para implementar o Projeto de 
Execução Descentralizada - Ped, componente do Plano Nacional do Meio Ambiente - PMNA, 
coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. 

A partir de 1999, a Prefeitura Municipal de Florianópolis, através do Escritório Municipal de 
Agropecuária, Pesca e Abastecimento - Emapa começou um processo de articulação de 
parcerias para implantar um projeto de desenvolvimento sustentável da maricultura. A 
iniciativa caracterizou-se pela filosofia de trabalho em rede e o resultado foi quase imediato. 
A Festa Nacional da Ostra e da Cultura Açoriana. O Fundo Municipal de Desenvolvimento 
Rural e Marinho – FUNRUMAR foi criado no mesmo ano para dar apoio financeiro a 
pequenos programas e projetos empresariais na área. A partir dessas ações, a Prefeitura 
Municipal de Florianópolis renovou as condições para a geração sustentável de oportunidade 
de trabalho e renda nas comunidades litorâneas mais tradicionais da região da Ilha de Santa 
Catarina, como Santo Antônio de Lisboa e Ribeirão da Ilha. Atualmente, Florianópolis é 
conhecida como a “Capital Nacional da Ostra”. (IGEOF) 

Figura 1 – Evolução da produção anual de ostras 

3. Benefícios a serem alcançados através do projeto 
A abrangência do projeto para a obtenção da certificação leva em consideração que o objetivo 
dos produtores é no futuro exportar para a União Européia e Estados Unidos. A legislação 
estadual de Santa Catarina para a Certificação de Qualidade, Origem e Identificação de 
Produtos Agrícolas e de Alimentos (LEI Nº 12.117, DE 07/01/2002 (DO-SC, DE 09/01/2002) 
e Decreto 4323 Lei Selo SC) foi redigida atendendo os requisitos de exportação previstos na 
legislação européia, assim, a partir do momento em que a ostra de Florianópolis for 
certificada cumprindo os requisitos da legislação estadual, automaticamente ela estará de 
acordo com a legislação européia. 

O objetivo em longo prazo para os produtores deve ser a obtenção do selo de Denominação de 
Origem Controlada - DOC, que será explicado no decorrer deste artigo. O prazo estimado 
para a implantação de uma certificação deste tipo é cerca de cinco anos. Para que este 
processo se torne viável, é necessária a conscientização das partes envolvidas, dos produtores 
à alta direção das associações e prefeitura. 

Com relação à relevância deste trabalho é importante ressaltar que a certificação é um serviço 
que tem por objetivo restaurar a transparência de mercados em que a informação não é 
compartilhada igualmente por vendedores e compradores e que a verificação dos atributos 
relevantes é custosa. (Nunes, 1999). 

Os benefícios esperados tanto a curto quanto em longo prazo são dentre outros: 

− Diferenciação do produto, tornando-o mais competitivo e protegido das falsificações e 
concorrência desleal por parte de produtores de outras regiões; 
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− Beneficiar o consumidor, que terá a certeza de estar consumindo um produto de qualidade e 
procedência garantidas; 

− Os benefícios para os maricultores e para a cidade de Florianópolis são os mais diversos, 
desde o reconhecimento externo da ostra de Florianópolis até o maior controle dos 
processos produtivos; 

De acordo com Zylbersztajn (1999) apud Lazzarotto (2001), ao se certificar uma empresa 
(entenda-se neste caso também como uma organização ou grupo), ela passa conhecer melhor 
seus processos de produção, pois precisa ter informações e necessita acompanhar 
constantemente seus processos. Também passa a realizar o seu negócio da melhor maneira 
possível, satisfazendo seu cliente final. Obtém também melhoria na coordenação do sistema. 
Com tudo isso atinge um alto nível de qualidade e poderá aproveitar os benefícios que um 
certificado pode proporcionar no sentido da apresentação para o cliente. 

4. O projeto 
Para a obtenção do selo DOC, que é o principal objetivo em longo prazo deste projeto, foi 
sugerido sua implantação em etapas que simplifiquem o desenvolvimento das atividades 
conforme seqüência mostrada na Figura 2. É importante frisar que as etapas para a obtenção 
de cada um dos selos pode ser obtida sem a necessidade de passar pela seqüência sugerida. 

 
Figura 2 – Seqüência sugerida para a implantação do projeto 

A primeira etapa para a obtenção em longo prazo da certificação de origem é a adaptação dos 
produtores a um sistema padronizado que siga um caderno de normas especificado 
previamente. A partir desta lógica, é indicada a obtenção da certificação de conformidade. 

A Certificação de Conformidade – CCO é a certificação de que o alimento apresenta atributos 
específicos de qualidade e foi gerado conforme normas de produção previamente fixadas para 
a obtenção destes atributos de qualidade. A obtenção do CCO é importante, pois certifica o 
produto tendo como base características do produto (tamanho, forma, etc.) e/ou do processo. 
Isso introduz o hábito nos produtores de seguir uma seqüência de normas previamente 
estabelecidas, o que auxilia muito a obtenção dos selos IGP e DOC. 

Para conseguir uma Certificação de Conformidade é necessário seguir os seguintes passos: 

− Definir uma característica da ostra ou do processo produtivo que será usado como 
característica diferencial; 

− Criar um caderno de normas e especificações, a ser seguido por todos, baseado na 
característica escolhida anteriormente. 

− Determinar a certificadora que verificará o cumprimento do Caderno de Normas e 
Especificações. 

De acordo com Spers (2000) apud Lazarotto (2001) uma utilidade dos certificados é evitar 
ações oportunísticas (podendo surgir quando a informação sobre o produto específico é 
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distribuída pelo próprio fabricante) por parte de algumas empresas, ou seja, impedir que estas 
aleguem processos ou ingredientes que não realizam ou utilizam, mas que são explorados na 
comunicação junto aos consumidores por serem de difícil comprovação. Daí surge a 
importância da reputação das instituições certificadoras e regulamentadoras, que devem ser 
confiáveis e evitar essas ações oportunísticas. 

− Estar em observância com as normas sanitárias do Município, Estado ou União, segundo a 
abrangência do mercado a que se destina. 

− Entrar com um pedido de Certificação CCO no Serviço de Selos e Certificações de 
qualidade. 

A segunda etapa consiste na obtenção do selo de Indicação Geográfica Protegida – IGP, que é 
a indicação do nome de um local de Santa Catarina que sirva para designar um alimento 
originário desta região ou localidade, quando a reputação ou característica, embora ainda não 
possa ser comprovada cientificamente, pode ser atribuída a essa origem geográfica e cuja 
produção, ocorram na área geográfica delimitada.  
Este selo identifica um produto típico, cujas características da qualidade podem ser atribuídas 
ao local onde foi produzido, sua origem geográfica e o “saber fazer” dos produtores. Um 
produto com indicação IGP pode no futuro dar origem a uma certificação DOC, desde que 
suas características possam comprovadamente ser atribuídas ao território de origem. 

Para conseguir um selo de Identificação Geográfica Protegida é necessário: 

− Realizar uma Pesquisa sobre a existência de um vínculo claro entre as características do 
produto e sua origem geográfica. 

− Organizar ou consolidar uma Associação para iniciar o procedimento de pedido do selo 
IGP 

− Entrar com um pedido de registro de um nome que deve ser apresentado por pessoa 
jurídica, em nome da coletividade que tenha direito ao uso de tal nome geográfico. 

− Apresentar as especificações do produto agrícola ou alimento, incluindo a descrição do 
processo de produção, natureza e características da matéria prima e/ou ingredientes 
utilizados; 

− Especificar as principais características físicas, químicas, microbiológicas e organolépticas 
do produto; 

− Apresentar a descrição do processo de fabricação ou do método de obtenção do produto, 
incluindo a natureza e as características da matéria prima e/ou ingredientes utilizados; 

− Estar em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e com as demais 
exigências fixadas pela legislação estadual e federal; 

− Conter os elementos específicos da rotulagem relacionados com a menção IGP 

− Conter elementos indicativos que provem o produto agrícola ser de determinada área 
geográfica. 

− Um protocolo de acordo, firmado entre os associados que integram a pessoa jurídica de 
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representatividade coletiva, regulamentando as condições de uso do nome geográfico. 

− Elementos que justifiquem a relação do produto com o meio geográfico e com os fatores 
humanos. 

São diversos os benefícios conseguidos com a Identificação Geográfica Protegida dentre eles 
está o rastreamento do produto, pois no selo é indicado o dia em que foi embalado, quem é o 
produtor do lote, etc. Sendo assim a tarefa de localizar a origem de um problema com um lote 
fora das normas do caderno de especificações fica facilitada e o problema não afeta os demais 
produtores. Outra vantagem é a proteção do produto contra eventual “pirataria”, ou seja, 
algum produtor de fora da região protegida tentar vender o produto como se fosse da própria, 
com o objetivo de conseguir eventuais vantagens nas negociações ou preços. 

A terceira etapa é a obtenção da certificação Denominação de Origem Controlada – DOC. O 
selo DOC identifica um produto típico e específico, relacionado cientificamente à sua origem 
territorial. Os produtos reconhecidos como de Origem Controlada são comprovadamente o 
resultado de uma forte ligação entre uma produção, uma região, seu clima e solo, além do 
saber fazer artesanal dos agricultores. 

Para a obtenção deste certificado são necessários: 

− Reunir atributos que provem cientificamente que a região escolhida para Identificação de 
Origem Geográfica Protegida realmente produzem uma ostra de características peculiares, 
diferentes de qualquer outra parte do mundo; 

−  Depois de comprovados tais fatos, entrar com um pedido de Denominação de Origem 
Controlada, nos mesmos órgãos utilizados para as duas primeiras certificações aqui 
sugeridas. 

Com relação à proteção das DOC, é a proteção contra o uso de indicações geográficas para 
produtos não originados na região indicada pelo rótulo. Há duas razões para tal proteção: os 
consumidores devem ser protegidos contra práticas enganosas e tomou-se costume o uso de 
indicações de origem como nome de um produto qualquer (Bauemer,1991 apud Chaddad, 
1995). 

Tipicamente, as denominações de origem são utilizadas em produtos de alta qualidade e 
prestígio. Devido à estreita ligação entre o produto e sua região de origem, ele adquire um 
caráter único e inimitável, pois as condições de clima e solo da região de origem conferem 
atributos intrínsecos ao produto nela originado (Chaddad, 1995). 

5. Estratégias de implantação do projeto 

A partir de visitas realizadas a diversos produtores da ilha de Florianópolis, foram 
identificadas algumas características que devem ser consideradas no momento em que se 
desejar implantar o projeto da obtenção dos principais certificados para a qualidade da Ostra. 
Nota-se que apesar de alguns produtores se destacarem individualmente, tanto no que diz 
respeito à técnica utilizada no cultivo quanto administrativamente, falta uma interatividade 
entre os produtores mais importantes.  

A partir deste fato, podem ser adotadas algumas estratégias de implantação que na visão deste 
estudo priorizam a implantação do projeto no longo prazo. O foco no longo prazo 
(aproximadamente 5 anos) para o município é a obtenção do selo de Denominação de Origem 
Controlada – DOC, que é o selo que relaciona o produto ao local de origem segundo 
características físico-químicas, permitindo que, por exemplo, este produto seja chamado 
nacional ou internacionalmente de: “Ostra de Florianópolis”. 



XXV Encontro Nac. de Eng. de Produção – Porto Alegre, RS, Brasil, 29 out a 01 de nov de 2005 
 

ENEGEP 2005 ABEPRO 1510 

O caminho ideal, porém improvável sob o ponto de vista prático, chamado neste documento 
de estratégia 1, é a organização de forma mais coesa e integrada o quanto possível dos 
diversos produtores individuais ou empresas de produtores das regiões nas quais se deseja 
obter os selos de “Indicação Geográfica Protegida - IGP” ou “Denominação de Origem 
Controlada – DOC”. Esta reorganização visa a maior interatividade entre os produtores, tanto 
no sentido da troca de experiências ou “benchmarking” e melhoria contínua a partir dos erros 
e acertos dos outros, quanto principalmente na padronização dos processos e por 
conseqüência do produto final. Com isto procura-se garantir o consumidor final compre um 
produto com as características padronizadas, independente da sua origem e do seu produtor, 
estando sim este produto relacionado à sua origem geográfica. 

É recomendado que se obtenha a “Certificação de Conformidade - CCO“ antes de se obter os 
outros certificados (IGP e/ou DOC). Para a obtenção deste certificado, não é necessário que 
os produtores estejam organizados em associações nem que estes estejam organizados de 
acordo com a localização geográfica da sua produção. Isto se deve ao fato de que esta 
certificação pode ser referente a diversos fatores, que pode ser uma ou mais características do 
processo ou uma ou mais características inerentes ao produto propriamente dito. A 
recomendação ao se adotar esta estratégia é de que, mesmo não sendo necessária a 
organização em associações para a obtenção do selo CCO, todos ou a maior parte dos 
produtores deveriam obter a Certificação de Conformidade relacionada à mesma característica 
e todos ao mesmo tempo. Ou ainda que obtivessem esta certificação como associações de 
produtores. O objetivo é a conscientização coletiva da necessidade do aumento dos níveis de 
qualidade tanto dos processos quanto do produto, e que seja feita a padronização nos maiores 
níveis possíveis, e com isso seja facilitada a implantação no longo prazo dos selos IGP e/ou 
DOC. 

A dificuldade prática da implantação a partir desta estratégia está justamente relacionada ao 
fato de que é muito difícil conciliar ou partilhar de idéias em comum ainda mais quando são 
muitas pessoas ou organizações envolvidas. Há também uma diferença nos níveis de 
complexidade dos produtores e organizações envolvidas, que podem variar desde pequenos 
produtores de subsistência ou produtores que possuem outra profissão e se utilizam da 
atividade como um complemento da renda até grandes produtores e empresas de maricultura. 
Isso implica em uma diferença também nos objetivos do negócio, que podem acarretar na 
demora da adoção da padronização dos processos ou características do produto. 

A segunda estratégia ou caminho a ser adotado é que se sugira aos produtores que possuam 
condições e desejem ser certificados em alguma característica ou processo específico para o 
selo CCO, que partam para esta certificação como um início para a futura obtenção do selo 
IGP ou mesmo o DOC. Esta estratégia tende a ser vantajosa pela maior rapidez da sua 
implantação uma vez que o mercado passará a exigir tal requisito de todos os produtores que 
não estão adotando um modelo de melhoria contínua de seus processos e por conseqüência 
seus produtos. 

Verifica-se pela interpretação da legislação e das normas específicas para a obtenção dos selos 
IGP e DOC que não há a necessidade de todos os produtores existentes em uma região pré-
determinada relacionada a uma característica específica fazerem parte de uma associação que 
deseje obter um destes selos. O único requisito necessário é que se faça o questionamento 
formal a todos os produtores contidos em tal região da vontade de se obter tais selos. Se for 
autorizada, não é necessário que todos estes produtores façam parte inicialmente da 
associação que obterá um dos selos. Estes produtores que não façam parte inicialmente da 
associação certificada poderão ser agregados a este grupo mediante a comprovação da 
adequação às normas e legislação vigentes, sendo este o requisito mínimo.  
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Nas Figuras 3 e 4 são mostradas de forma visual, duas diferentes estratégias de implantação 
do projeto de certificação da ostra que podem ser adotadas de acordo com a viabilidade e grau 
de maturidade dos produtores em relação às certificações. A primeira configuração mostrada 
na Figura 3 se refere à primeira estratégia enquanto a segunda configuração, que é mostrada 
na Figura 4 se refere à segunda estratégia sugerida pelos autores. 

 
Figura 3 – Estratégia de implantação do projeto – configuração 1 

 
Figura 4 – Estratégia de implantação do projeto – configuração 2 

5. Conclusão 
A partir da interpretação da legislação específica sobre certificação e selos de conformidade, 
indicação geográfica de origem e denominação de origem controlada e reuniões com 
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especialistas sobre o assunto, verificou-se que para a obtenção destes selos deve ser traçado 
um longo, porém importante caminho. Trata-se de um processo lento devido às muitas 
dificuldades de implantação e adaptação dos processos atuais aos padrões especificados pelas 
normas e legislação específicas. Este é, porém, um processo que trará muitas vantagens para a 
produção e comércio das ostras produzidas no município de Florianópolis.  

 - Para os produtores, a vantagem de exportar e comercializar um produto de qualidade e 
origem controladas, aumentando o valor agregado deste produto frente aos concorrentes.  

 - Para as associações de produtores, a certeza de que todos os seus associados serão nivelados 
igualmente a um patamar superior, pois os processos de produção das ostras serão 
controlados. 

 - Para o consumidor a certeza de estar consumindo um produto de procedência controlada e 
de altíssima qualidade. 

 - Para o município de Florianópolis, a associação de uma “imagem” a um produto através de 
uma indicação geográfica de origem e a denominação de origem controlada. Este tipo de 
certificado agregará um valor maior à ostra de Florianópolis, que poderá ser conhecida, por 
exemplo, como: “Ostra de Florianópolis” ao invés do atual: “Ostra do Pacífico”.  

Destacadas as inúmeras vantagens que podem ser obtidas, o projeto trata de uma maneira 
prática a forma de obtenção em longo prazo destes selos e certificados.  
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