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Resumo:
O presente artigo teve como objetivo principal demonstrar como a implantação de uma Denominação
de origem possui potencial para aumentar os níveis de qualidade da produção agrícola de uma região
geográfica e gerar inovações. Como método foram aplicados estudos de caso, por meio de uma
pesquisa de campo com os produtores rurais da região do Cerrado Mineiro, especificamente, do
município de Patrocínio (MG), região sede da Federação dos Cafeicultores. A partir dessas entrevistas
foi possível estabelecer duas principais categorias de produtores, os que utilizam a Denominação de
Origem e os que não produzem café de origem. Posteriormente foi realizado um estudo comparativo
entre os dois casos no que tange às adoções tecnológicas voltadas a melhoria de qualidade da
produção. Os resultados demonstraram que as Denominações de origem aumentaram os padrões de
qualidade e serviram para aumentar a dinâmica de adoções das inovações tecnológicas. O quadro
comparativo permitiu analisar que os produtores que utilizam a Denominação de Origem possuem
maior adoção de inovações voltadas a melhoria da qualidade da produção em relação aos produtores
que não produzam cafés de origem.
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Protected Designations of Origin as an innovative quality strategy:
case studies of the Cerrado Mineiro coffee
Abstract
This paper aimed to demonstrate how the implementation of a protected designation of origin (PDO)
has the potential to increase the levels of quality in agricultural production from one geographical
region and generate innovations. As a method were applied case studies, through a field research with
farmers in the Cerrado Mineiro region, specifically the Patrocínio (MG), where the headquarters of the
Federation of Coffee Growers is located. From these interviews it was possible to establish two main
categories of producers, who use the designation of origin and those who do not produce origin coffee.
Later it performed a comparative study between the two cases in terms of technological adoptions
aimed at improving production quality. The results showed that the designations of origin increased
quality standards and served to increase the dynamics of adoption of technological innovations. The
comparative table allowed us to analyze that the producers using the designation of origin have higher
adoption of innovations aimed at improving the quality, in relation to the production of the producers
that do not produce origin coffees.
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1 Introdução e objetivos
A cafeicultura, juntamente com os demais segmentos agroalimentares está inserida em
um contexto de profundas transformações, ao longo do século XX e início do século XXI, em
que a noção de produção passa a estar relacionada não somente às indústrias de insumos ou de
transformação da matéria prima, mas sim, com arranjos organizacionais complexos que
envolvem o produtor em suas atividades. Este envolvimento considera o produtor rural como
um agente capaz de gerar, acumular e difundir o conhecimento e também participante de
atividades que envolvem acordos internacionais e padrões qualitativos elevados de consumo
(BUAINAIN, 2014).
Assim, o produtor passa a ser um agente com potencial inovador e capacidade
empreendedora, não unicamente dependente de instituições de pesquisa e desenvolvimento ou
outros segmentos do mercado, mas também por participar de arranjos organizacionais
complexos de maneira mais autônoma (NELSON E WINTER, 2002).
Essa perspectiva resulta em mudanças que ocorrem gradativamente e trazem a
necessidade de novos estudos, como a natureza das transações e seus custos, bem como a
análise das instituições na agroindústria. Em um cenário de competitividade, as mudanças não
ocorrem exclusivamente na dimensão técnica, mas sim, na capacidade de sinalizar qualidade e
garantir segurança de um produto ou serviço ofertado, amparado por um quadro institucional
e transacional eficiente (ME´NARD e VALCESCHINI, 2005).
Tal competividade é impulsionada pela demanda de café mundial e o comportamento
dos consumidores no mercado externo de países desenvolvidos. Saes e Spers (2006)
analisaram que os fatores primordiais do consumo de café no Brasil, por exemplo, estão
ligados ao nome na torrefadora, qualidade do café e preço. Características como a origem do
produto e o processo produtivo nas fazendas mostraram-se como secundários, segundo os
autores. Mas no caso dos países desenvolvidos e importadores de café a rastreabilidade é mais
valorizada, uma vez que há maior preocupação com a origem e, principalmente, o uso de
agrotóxicos na produção agrícola (SAES e SPERS, 2006).
Uma estratégia para competir no mercado interrnacional é o uso dos registros de
origem, como as Denominações de origem (DO), que segundo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial – INPI (2013):
É o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que
designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva
ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Na
solicitação da IG de Denominação de Origem, deverá ser apresentada também a
descrição das qualidades e as características do produto ou serviço que se destacam,
exclusiva ou essencialmente, por causa do meio geográfico, ou aos fatores naturais e
humanos (INPI, 2013).

Assim, o objetivo principal deste trabalho é analisar comparativamente as adoções de
tecnologias incorporadas pelos produtores rurais de café que passaram a utilizar a DO em
relação aos produtores que ainda não produzem café de origem, referente à região do cerrado
mineiro, demonstrando como a DO é capaz de orientar a melhoria de qualidade e gerar
inovações.
A opção de investigar os produtores de café do Cerrado mineiro é devido ao fato da
região ser a primeira a obter o registro de DO de café no Brasil e também por esse ser um

fenômeno recente, uma vez que a concessão da denominação de origem ocorreu ao final de
dezembro de 2013 pelo INPI (INPI, 2013).
Outro fator de importância para a elaboração deste trabalho é o fato do Brasil ser o
maior produtor de café mundial, seguido de Vietnã, Indonésia e Colômbia. Dados
demonstram que o Brasil é responsável por cerca de 25 a 30% da produção mundial de café
desde 2001 e produziu aproximadamente cinquenta milhões de sacas, em 2014 (CONAB,
2015). Recentes trabalhos relacionados ao café com certificação e registros têm sido
desenvolvidos a nível nacional e internacional, em países como Colômbia, na qual Teuber
(2007) pesquisou as indicações geográficas com enfoque estratégico de diferenciação; no
Brasil, onde Lourenzani (2013) estudou as indicações de origem como forma de
desenvolvimento da agricultura familiar e outros.
Para o alcance do objetivo este trabalho encontra-se organizado em cinco seções,
sendo a primeira esta introdução, onde é apresentado o tema, objetivo e justificativa do
trabalho. A segunda seção apresenta os métodos utilizados; a terceira seção traz contribuições
teóricas sobre Estratégia de Diferenciação e Tipos de Inovação Tecnológia que auxiliam a
análise. Na quarta seção são apresentadas as discussões e resultados, finalizando-se com
considerações finais na quinta seção.
2 Materiais e métodos
Um dos métodos escolhidos baseado nos objetivos foi o descritivo. Gil (2002) afirma
que tal método descreve uma população ou fenômeno, estabelecendo relações entre as
variáveis envolvidas no estudo. No caso deste artigo, a etapa do estudo descritivo se referiu às
adoções tecnológicas que objetivaram o aumento de qualidade, auxiliando na análise dos
resultados.
Outro método empregado foi o comparativo, conforme Marconi e Lakatos (2010), que
serve para estudar semelhanças e diferenças de uma mesma população ao longo do tempo, a
fim de explicar similitudes e diferenças. A comparação foi feita abordando as características
de diferentes propriedades, no que diz respeito às adoções de tecnologias voltadas a melhoria
de qualidade da produção, entre produtores que utilizam a DO em relação aos que produzem
café sem selo de origem.
O tipo de pesquisa escolhido foi o de múltiplos casos, definido por Voss, Tsikriktsis e
Frohlich (2002) como adequado para situações na qual há testes de validação da teoria.
Lourenzani (2013) aplicou o método de múltiplos casos nas regiões da Serra da Mantiqueira e
Norte Pioneiro do Paraná, ao estudar as interações entre as indicações geográficas e a
agricultura familiar no Brasil.
O meio utilizado para obtenção das fontes primárias de dados foi uma pesquisa de
campo, descrita por Gil (2002) como uma forma de se aprofundar nas questões propostas pela
pesquisa, dentro de um único grupo ou comunidade.
A pesquisa de campo foi realizada com os produtores de café com denominação de
origem e produtores de café sem selo de origem na região do Cerrado Mineiro,
especificamente na cidade de Patrocínio-MG, no primeiro semestre de 2015. Ao todo foram
entrevistados onze produtores e foi elaborada uma amostragem não probabilística intencional
de população finita, descrito por Martins e Domingues (2011) como uma forma de se obter
dados de uma população usando uma parcela da mesma, na qual a amostra é escolhida
intencionalmente pelo entrevistador. A amostra levantada dividiu o grupo em dois estratos
principais: sete produtores que no ano de 2014 utilizaram o selo de origem em safras de café
ou estavam aptos para tal; e quatro produtores que ainda não adaptaram suas produções para o

uso da Denominação de Origem. A escolha da cidade de Patrocínio para a realização da
pesquisa foi baseada não apenas pela presença dos produtores citados anteriormente, mas
também por ser a cidade sede da Federação do Cerrado Mineiro e da cooperativa
EXPOCACCER, única cooperativa habilitada a exportar o café com selo de origem na região.
Após a pesquisa de campo, os dados foram tabulados em planilha do Excel e
analisados. A análise dos resultados envolveu o método descritivo e qualitativo, com a
utilização de estatística descritiva (ou seja, por meio de gráficos, tabelas e medidas
descritivas). A descrição desse processo permitiu identificar o nível de inovação na dimensão
tecnológica orientada a melhoria da qualidade dos produtores rurais e estabelecer diferenças e
similitudes.
3 Estratégias de qualidade voltadas à inovação tecnológica
Para Hitt et al. (2008), as estratégias são um conjunto de ações e decisões que
articulam recursos e direcionam um organização a um ou mais objetivos. Entre os tipos de
estratégias, os autores mostram que a diferenciação é um conjunto coordenado de ações
tomadas para produzir bens e serviços a um custo praticável no mercado em questão e que os
clientes percebam a qualidade de diferentes maneiras.
Tais estratégias incorporam características adicionais na formação da qualidade de um
produto. No caso dos alimentos, fatores como a origem e embalagem conectam o produto a
um lugar geográfico e o torna mais identificável e menos dependente exclusivamente das
dimensões de sabor e segurança do alimento. Esses fatores adicionais, como a origem de um
produto são efetivamente percebidos quando as características básicas ligadas ao alimento,
como o sabor já estão supridas (MALORGIO, CAMANZI e GRAZIA, 2012).
As estratégias de diferenciação também podem ser aplicadas a uma região ou território
geográfico, na qual Kirat e Lung (1999) estabelecem que os territórios são potenciais
geradores de inovação e possuem características de firmas no uso do conhecimento e
produção de produtos e serviços. Ou autores também ressaltam que o território em questão
deve ser demonstrado junto à análise e não postulado geograficamente.
No que tange ao regime tecnológico que envolve as inovações, Breschi, Malerba e
Orsenigo (2000) analisaram que existem importantes fatores que as condicionam. O primeiro
fator analisado foi a necessidade de um cenário favorável para se realizar investimentos, seja
com recursos próprios ou de terceiros, uma vez que boa parte das inovações depende de
recursos nem sempre disponíveis. O segundo fator analisado pelos autores foi a necessidade
de proteção de propriedade das inovações geradas, para evitar as cópias realizadas pelo
mercado
Um importante agente para se orientar o nível de inovação é o consumidor final de um
produto ou serviço, pois segundo Docks, Tisenkopfs e Bock (2012) o consumidor pode agir
como um corretor de informações que fornece uma resposta a cada produto ou serviço
lançado ao mercado. Os autores ressaltam que as informações sinalizadas pelos consumidores
finais devem ser transmitidas até os produtores rurais, para que possam reformular
constantemente suas atividades e gerar potencial inovador. Outra opção é o produtor se
aproximar dos consumidores finais para obter informações.
3.1. Formas de inovações tecnológicas
O conceito clássico da inovação tem sua origem na teoria do desenvolvimento
econômico de Schumpeter (1984), na qual o desenvolvimento estaria intimamente ligado a
um processo de sucessão de opções mais viáveis que substituiriam seus precedentes, por meio

da necessidade de adoção e difusão de fatores inerentes ao mercado e sociedade, chamado de
destruição criadora. O autor estabeleceu que as opções para o desenvolvimento (por meio das
inovações) eram exclusivamente pela demanda de novos produtos ou novos processos,
orientados para um resultado economicamente eficiente e necessário.
Assim, na perspectiva clássica exposta por Schumpeter (1984) havia uma perspectiva
de detrimento da função social e do empreendedorismo para se gerar inovações, em relação ao
crescente surgimento das equipes especializadas, capazes de realizar tarefas fora do cotidiano
de uma organização de maneira mais eficiente.
Segundo a OECD (2005), inovação é a implementação de um novo ou melhorado
produto ou serviço, processo, método organizacional ou de marketing, sendo que cada uma
dessas tipologias depende da característica de cada inovação analisada. No caso das inovações
de produto, as características do produto ou serviço sofrem uma melhoria significativa; no
caso de uma inovação de processo é a maneira de se fazer um produto ou serviço que recebe
tal melhoria. Nas inovações de marketing, a melhoria realizada geralmente está ligada ao
processo de venda, comercialização e divulgação do produto ou serviço. Quanto às inovações
organizacionais, estas ocorrem quando há alterações no comportamento e relações das
pessoas envolvidas com a organização, e mudanças em seus princípios e valores, adaptando a
organização a mudanças no mercado.
As inovações de produto geralmente buscam uma alteração no valor do produto, seja
aumentando-o por meio da melhoria da qualidade ou inclusão de novas características, seja
diminuindo o valor por meio de matérias-primas mais baratas. Já as inovações de processo
objetivam diminuir os custos operacionais ou administrativos, por meio da otimização de um
método já praticado. As inovações de processo também visam aumentar a qualidade dos
produtos, por meio de processos de avaliação e controle de produtos ou serviços (OECD,
2005).
Já as inovações de marketing, segundo Malerba e Orsenigo (2001), buscam obter
mudanças no valor do produto sem necessariamente alterar suas funções. As inovações de
marketing incluem alterações no design, embalagem, meio de transporte e locomoção de
produto ou serviço. Outra característica das inovações de Marketing é a capacidade de mitigar
o risco de uma organização, por meio do posicionamento estratégico de seus produtos em
diferentes mercados, tornando a organização menos suscetível às baixas na demanda ou
escassez de matéria-prima.
4 Resultados e discussões
Os resultados deste artigo demonstram que a implantação da Denominação de Origem
no Cerrado Mineiro objetivou dois principais aspectos: a melhoria da qualidade do café
produzido na região e a sua rastreabilidade. Esse foco em qualidade objetiva a
comercialização com destino ao mercado externo e pode ser percebido por meio dos
requisitos exigidos pela Federação1, descritos no manual de garantia de qualidade da
produção, e que são: a unidade produtora estar dentro da região demarcada como Cerrado
Mineiro; o mínimo de 80 pontos na escala SCAA2; altitude entre 800 e 1300 metros; Coffea
1

A Federação do Cerrado Mineiro foi criada com o objetivo de ser o órgão regulador do selo Indicação
Geográfica de Procedência (posteriormente, Denominação de Origem) na região do Cerrado Mineiro e trabalhar
a imagem da região como especializada na produção de cafés de qualidade (REGIÃO DO CERRADO
MINEIRO, 2015).
2
A escala da SCAA (Specialty Coffee Association of America) hoje é aceita internacionalmente como referencia
para se medir os padrões de qualidade do café. As notas de um café de qualidade variam entre 70 e 100 pontos
(SCAA, 2015).

Arabica como espécie oficial; uso de boas práticas agrícolas e respeito à legislação brasileira;
lotes devem ser armazenados exclusivamente em cooperativas / armazéns credenciados e; uso
somente da sacaria oficial identificada pelo selo de origem (REGIÃO DO CERRADO
MINEIRO, 2015).
No que tange à esfera das unidades produtoras (fazendas), a aplicação dos
questionários permitiu gerar dois tipos de estratos de produtores quanto à produção de café. O
primeiro estrato, formado por sete respondentes (que serão descritos como produtores A, B,
C, D, E, F e G) são produtores que fazem uso da DO e produzem um café de alta qualidade
(cumprem com os requisitos da Federação). O segundo estrato, formado por quatro produtores
(agentes H, I, J e K) não comercializam café de origem. Esse segundo estrato é formado por
produtores que possuem diversas características distintas, desde os que já possuem um café de
qualidade e estão em fase de adaptação para começar a utilizar a DO (produtores H e I), até
um produtor (produtor K) que desconhece e não interage com a Federação, ou não tem
interesse de investir em qualidade no momento (produtor J), produzindo cafés sem selo de
origem ou certificações.
Os produtores do primeiro estrato demonstraram uma ocorrência maior de inovações
tecnológicas em relação aos que não utilizam a Denominação de Origem, conforme mostra o
quadro 1.
Quadro 1 – Inovações tecnológicas com objetivo de melhoria de qualidade adotadas pelos
produtores.
INOVAÇÕES
TECNOLOGICAS

PRODUTORES RURAIS
Possuem Denominação
de Origem
A B C D E F G

Não possuem
Denominação de origem

% total adotado
% total adotado
H I J K
no estrato
no estrato

Produto
Variedade de muda adotada

x x

x

43%

x x

x

75%

Processo
Tipos de Adubo

x

Espaçamento entre carreadores

x x x

Substituição de Maquinarios
Forma de Secagem

29%

-

x x x

86%

-

x

29%

-

x x x

71%

x
x

Forma de Armazenagem

x

x
x

x

x

25%

29%

-

29%

-

43%

-

14%

-

Outros
Venda de café encapsulado
Sistema Fully Washed

3

x x
x x

Criação de sala de Prova de café

x
x

Fonte: Elaborado pelos autores (2015).
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A pele da fruta fresca é fisicamente removida usando uma máquina despolpadora com adição de água
(redução de polpa). O revestimento de açúcar (mucilagem) é deixado a fermentar durante um a dois dias e, em
seguida, o produto é lavado cuidadosamente para remover todos os vestígios de fermentação da mucilagem
(FAO, 2015).

É possível perceber que no caso dos produtores que utilizam a Denominação de
Origem, houve maiores níveis de adoção de inovações em todas as categorias apresentadas,
com exceção da adoção de novos tipos de mudas.
A alteração de produto, no tocante à variedade de muda utilizada foi importante para
ambos os grupos, sendo que 75 % dos produtores que não utilizam a DO afirmaram ter
trocado ou ampliado a variedade de cafés, com o objetivo de melhorar a qualidade e atingir a
pontuação estabelecida pela Federação. No caso dos produtores que já utilizam a DO, as
trocas dos tipos de mudas tiveram como objetivo principalmente a resistência a doenças,
como a ferrugem.
Vale destacar que uma vez que não há requisitos de tipologias de cafés para a
comercialização de cafés de origem na região, salvo apenas que as espécies devem ser
derivadas do Coffea arabica, os produtores escolhem suas mudas baseadas em suas próprias
estratégias4 e condições pessoais.
No caso das inovações de processo produtivo, a de espaçamento dos carreadores, 86%
dos produtores que utilizam a DO alteraram seus processos. A mudança declarada pelos
produtores foi a implantação do plantio alinhado à incidência do sol, que evita o
sombreamento do café e melhora a qualidade da produção. Já os produtores que não
produzem com a DO não adotaram essa prática.
Quanto aos maquinários, todos os produtores adquiriram ou substituíram algum
maquinário entre 2012 e 2015. Os principais motivadores de tais aquisições foram o aumento
da produtividade em sacas/ha (57% no caso dos produtores que usam a DO e 25 % no caso
dos que não usam); a diminuição de custos operacionais (produtores 29% com DO e 50 %
sem DO) e o aumento da qualidade da produção (29% dos produtores com DO).
A forma de secagem também se mostrou presente em 71% dos entrevistados com DO
e 25% sem DO; e demonstram alterações na infraestrutura de secagem por meio da troca dos
sequeiros de terra batida por de concreto ou asfaltados. Este tipo de sequeiro, segundo os
produtores A, B e F, diminui a perda de qualidade da produção, uma vez que há menos
contato com a poeira e umidade do solo.
Foram instalados sequeiros suspensos por 43% dos produtores com DO, com o
objetivo também de evitar perdas de qualidade do café, uma vez que nesse tipo de terreiro o
tempo de secagem é otimizado e diminui a exposição às intempéries climáticas. No caso das
estruturas de armazenamento, os produtores B e D adotaram tules de resfriamento na silagem,
que aumentam a taxa de uniformidade de temperatura do café estocado e reduz perdas de
qualidade. Os produtores que não utilizam a DO também não adotaram essa prática.
No que tange à produção de café encapsulado, os produtores A e B foram os únicos
entrevistados que declararam ter verticalizado a torrefação de café. Ambos passaram a
produzir café torrado em suas propriedades e encapsulá-lo por meio de uma empresa
terceirizada, visando exportar para o mercado externo. Ambos declararam também que, de
maneira geral, os produtores que utilizam a DO podem comercializar e exportar seus cafés de
origem por meio de uma cooperativa credenciada pela Federação do Cerrado. Entretanto, os
produtores A e B visam aumentar a qualidade de seus produtos comercializando-os como
produtos finais para mercados como Estados Unidos, União Europeia e Japão.

4

As estratégias podem variar dos níveis mais formais de planejamento até expectativas não formalizadas de
implementação de mudas. Apesar de não ter sido o foco principal deste trabalho, a pesquisa a campo demonstrou
diferentes níveis de organização entre os produtores entrevistados. Também foi identificado que muitos
produtores produzem simultaneamente cafés de origem e com certificações tipo Rainforest ou UTZ.

Os produtores A, B e D (43 % dos que usam a DO) também implantaram o sistema de
café lavado Fully washed, que serve como um processo para evitar alterações na qualidade do
café devido a fermentações indesejadas.
O quadro 2 apresenta uma síntese das melhorias realizadas em inovações de produto e
processo pelos produtores no período de 2012 a 2015.
Quadro 2 – Síntese das Inovações tecnológicas de produto e processo adotadas pelos
produtores de café entrevistados
Inovação de
Produto

Mudança na
variedade
de muda de
Café

Inovação de
Processo

Maquinários
(Manejo e
Colheita)

Inovação de
Processo
Manejo

De

Para

-

Rubi

Mundo Novo

Topázio

Catuaí

IBC 12

Catuaí

Catucaí

Catuaí

Tupi RN

-

Bourbon Amarelo

Catuaí

IAC 125

Mundo novo

Oeiras

Tipo de Inovação

Substituição ou
Aquisição de
Maquinários

Tipo de Inovação

Tipos de Adubos

Mudança Realizada

Objetivo da Inovação
Resistencia a doenças
Aumentar Produtividade e
Qualidade;
Resistencia a doenças
Aumentar Produtividade e
Qualidade;
Resistencia a doenças
Aumentar Qualidade
Aumentar Produtividade;
Resistencia a doenças
Aumentar Qualidade;
Produção de Sementes
Aumentar Produtividade e
Qualidade;
Resistência a doenças;
Resistência à deficiencia
hídrica
Aumentar Qualidade
Objetivo da Inovação

Adubadeira

Aumentar a Produtividade;
Aumentar a Qualidade

Catadeira de café

Aumentar a Produtividade;
Reduzir custos;
Aumentar a Qualidade

Colheitadeira

Aumentar a Produtividade;
Reduzir custos

Despolpador
Podadeira
Pulverizador

Reduzir custos
Aumentar a Produtividade;
Aumentar a Qualidade

Secadores Rotativos

Aumentar a Produtividade;
Aumentar a Qualidade

Soprador
Trator

Aumentar a Produtividade
Reduzir custos

Mudança Realizada

Objetivo da Inovação

Composto organico
balanceado

Aumentar Produtividade e
Qualidade

Adubo Encapsulado

Diminuir custos de mão de obra

Pesticida e Herbicida

Poda
Inovação de
Processo

Tipo de Inovação

Infraestrutura
Secagem
Processo

Armazenagem Infraestrutura

(NPK)
Roça Mecânica sem
químicos
Rotação com
Braquiária
Uso de pesticida Foliar
Uso de Cloropirifós
Uso de Cyantraniliprole

de adubação
Diminuir custos e produção
mais sustentável
Diminuir custos e produção
mais sustentável
Produção mais sustentável
Proibição do uso de Endodulfan
Proibição do uso de Endodulfan
Aumentar Produtividade e
Redução do tamanho de Qualidade;
planta
Facilitar Mecanização
Mudança Realizada
Criação de Terreiro
Suspenso
Pavimentação de
Terreiro
Aumento do tempo de
secagem até 15 dias em
terreiro
Instalação de Tules de
aeração para controlar
temperatura

Objetivo da Inovação
Evitar perdas de qualidade do
café
Evitar perdas de qualidade do
café
Evitar perdas de qualidade do
café
Evitar perdas de qualidade do
café

Fonte Elaborado pelos autores (2015).

É possível perceber que existe uma série de inovações sendo adotadas pelos
produtores, mas com predominância de três principais objetivos: o aumento da produtividade,
a melhoria da qualidade e a diminuição dos custos de produção. Em geral a melhoria da
qualidade se mostrou presente na maioria das inovações adotadas, com exceção da adoção de
maquinários, que teve a diminuição dos custos e aumento da produtividade mais presente. No
caso das inovações ligadas ao processo de secagem e armazenagem, todas as inovações
adotadas tiveram como objetivo evitar a perda de qualidade do café.
Vale lembrar também que esse artigo não assume que os produtores apenas adotem
inovações disponíveis no mercado e não sejam capazes de gerar inovações ou empreender.
Um exemplo é a decisão de integrar a fase de torrefação na propriedade rural realizadas pelos
produtores A e B.
5 Conclusões
A análise permite concluir que o ritmo de adoção de inovações tecnológicas é intenso
em unidades produtivas que se utilizam da Denominação de Origem. De maneira geral a
maioria das adoções tecnológicas descritas teve como principal objetivo a melhoria da
qualidade da produção de café. Uma exceção foi a adoção de maquinários no processo
produtivo, que objetivaram principalmente a diminuição de custos e aumento da
produtividade. Entretanto, vale ressaltar que as ocorrências, mesmo nesse caso, foram em
unidades que já utilizam a Denominação de Origem.
A melhoria na qualidade do café também alterou o processo produtivo de produtores
pioneiros em cafés torrados e encapsulados próprios, como visto no caso dos produtores A e
B.

É necessário ressaltar que a dinâmica de inovações e introdução de novos padrões de
qualidade necessitam de condições favoráveis de demanda e realização de investimentos.
Como relatado pelos produtores, maior parte da demanda é originária de mercados como os
Estados Unidos, União Europeia e Japão.
Assim é possível concluir que a introdução da Denominação de origem influenciou no
aumento de qualidade da produção na maioria dos casos estudados e possibilitou a adoção de
inovações em produtos e processos por parte dos produtores rurais na região.
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