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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo abordar um estudo 
sobre a certificação agrícola em especial a Rainforest Alliance, e teve como intuito 
identificar o grau de satisfação de um determinado Produtor de Café em uma 
Fazenda localizada na Região do Pântano-Coromandel situado no Cerrado Mineiro. 
As certificações surgiram primeiramente, nos países europeus mediterrâneos, com 
objetivo de proteger os produtores familiares locais, e ao decorrer dos anos foi-se 
criando diversas certificações e dentre elas a agrícola, e com o desenvolver do 
agronegócio essa modalidade de certificação vem sendo bastante utilizada pelos 
agricultores rurais para se diferenciar, e ser valorizado perante os demais. A 
crescente demanda por alimentos e o mercado cada vez mais competitivo exigiram 
dos produtores um avanço em produtividade e uma constante redução de custos, e 
o agronegócio é um grande responsável pela balança comercial correspondente ao 
crescimento da economia brasileira. São diversos os benefícios que a certificação 
traz para a propriedade cafeeira. Em todos os critérios ambiental, social e 
econômico, as entidades certificadas visam manter seus critérios básicos ajustados 
com a legislação brasileira. A certificação Rainforest Alliance tem como alicerce a 
busca pela minimização dos impactos causados ao meio ambiente e a organização 
interna da propriedade. Com base neste princípio, a certificadora criou o código de 
conduta elaborado com vista a atender o tripé da sustentabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cada vez mais a sociedade vem cobrando respostas por melhores práticas e condições 

de vida, principalmente respostas que envolvem mudanças de consumo. Essas mudanças 

enquadram-se nas formas de condução na produção e nos hábitos de consumo: muitos dos 

consumidores optam em adquirir produtos que respondem por uma produção ambientalmente 

correta, socialmente justa e economicamente viável, no que é chamado tripé da 

sustentabilidade. Mediante as exigências do mercado competitivo a Certificação 

Socioambiental surgiu da preocupação de movimentos ambientalistas e sociais e 

consumidores da Europa e Estados Unidos, com os impactos ambientais e sociais associados à 

produção de produtos importados de países tropicais.  

Dentre as certificações socioambientais existentes no Brasil, a Certificação RAS (Rede 

de Agricultura Sustentável) selo da Rainforest Alliance Certified cresce significativamente em 

fazendas produtoras de café. Essa certificação tem como base o tripé da sustentabilidade. Suas 

normas procuram equilibrar os três campos anteriormente citados (social ambiental e 

econômico). Assim, um desempenho excepcional no campo social não é suficiente para 

compensar a precariedade no campo ambiental ou vice-versa. É necessária uma diminuição no 

uso de defensivos agrícolas ao mínimo e ser corretamente gerenciada sua aplicação. O 

tratamento equitativo e boa qualidade de vida para os trabalhadores precisam ser 

proporcionados e projetos sociais devem ser executados para ajudar a comunidade local. O  

Sistema de Certificação busca realizar melhorias em seu sistema de gestão como um 

todo, e dentro dessas melhorias o fator que tem influenciado mais o produtor é o preço final 

de venda de seu produto, ou seja, a certificação é uma ferramenta para ajuda-lo nesta 

finalidade. Muitos cafeicultores devido à falta de informação seguem um padrão de produção 

e estão sujeitos a conduzirem suas lavouras de maneira inadequada, o que pode acarretar em 

uma ineficiência produtiva, levar a perdas econômicas e o principal não esta sendo 

ecologicamente correto. Para que a cafeicultura seja uma atividade mais adequada ao campo, 

se faz necessário que a produção seja sustentável, e a melhor forma que se encontra nos dias 

atuais para que a produção se desenvolva através da sua própria renda é buscando a 

certificação cafeeira.  

Para se adentrar a Certificação As Fazendas e Administradores de Grupo devem 

cumprir com todos os Critérios Críticos como um pré-requisito para a certificação, e devem 

permanecer em conformidade com os critérios para poder conservar sua certificação. Esse 
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processo de produção é regulado pelas Boas Praticas Agrícola, onde são instituídas critérios 

de manejo e condução das lavouras cafeeiras orientadas para uma agricultura sustentável e 

ecologicamente segura.  

Diante disso o tema abordado neste trabalho procura demonstrar o real motivo de ser 

certificado, adquirir a certificação e mostrar a capacidade de fornecer um produto que atenda 

aos requisitos do cliente aumentando a satisfação do mesmo, seguindo a norma Rainforest 

Alliance (selo de certificação), e tem como objetivo verificar a importância da certificação 

para a atividade cafeeira e sua influência no gerenciamento das propriedades, na conquista de 

competitividade no mercado. E agregação de valor na comercialização de seus cafés, através 

de um estudo desenvolvido na região do Cerrado Mineiro.  

Tendo como objetivo especifico um checklist de satisfação em uma propriedade rural 

certificada com o selo RAS (Rainforest Alliance Certified). Pode-se dizer que a satisfação do 

produtor rural em relação à certificação agrícola é vantajosa, pois com a certificação os 

consumidores e o proprietário passam a ter mais segurança, pois naquele determinado produto 

o selo de identificação passa a se destacar em meio aos demais trazendo benefícios ao produto 

consumido e comercializado Para uma empresa rural a falta de gestão poderá acarretar 

prejuízos ao longo do tempo, o produtor precisa saber administrar sua propriedade como um 

todo e não apenas produzir e depois preocupar em vender toda a sua produção. Para que o 

produtor possa gerir seu negócio de forma organizada, ele poderá utilizar uma ferramenta 

muito importante que é a certificação. Tem se como justificativa para um produtor rural que 

possui sua propriedade certificada tem uma visão diferenciada em vários quesitos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Referencial teórico  

 

2.1.1 Café no Brasil  

 

O Café é um produto agrícola de grande valia para a economia do nosso país, sendo o 

Brasil o maior produtor e exportador de café do mundo. Com isso, em outubro do ano de 

2017 teve um crescimento de 13,2% sacas exportadas em comparação ao mês anterior, 
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Considerando as duas principais espécies de café, sendo a Arábica e Robusta.  Os dados são 

do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CECAFÉ, 2017).  

Em alguns períodos da década de 1980, o café era a segunda mercadoria mais negociada 

no mundo por valor monetário, atrás apenas do petróleo. Em 2003, o café foi o sétimo 

produto agrícola de exportação mais importante em termos de valor, atrás de culturas como 

trigo, milho e soja. (WIKIPEDIA, 2016)  

Minas Gerais produz mais de 50% de toda a safra brasileira de café. A 

principal commodity de exportação do agronegócio mineiro, o café é vendido para mais de 60 

países do mundo. Segundo a Conab (Set, 2014), os cafeicultores de Minas produziram, em 

2014, 22,6 milhões sacas de café, das quais 10,7 milhões são provenientes do Sul e Centro-

Oeste do Estado; 5,8 milhões do Cerrado Mineiro (Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e 

Noroeste); 5,3 milhões da Região da Zona da Mata, Rio Doce e Central; e 762 mil do Norte 

de Minas, Jequitinhonha e Mucuri. (EMBRAPA, 2014)   

De acordo com o levantamento anual de safra a produção do café em Minas Gerais está 

estimada em 24,38 milhões sacas na safra 2017. O que sinaliza um recuo da produção cafeeira 

em 20,7% em comparação à safra 2016 em razão, principalmente, da queda de produtividade 

e, em menor parte, da redução de área. (CONAB, 2017)  

De acordo com Tomazelli (2016) o município de Patrocínio, em Minas Gerais, saltou 

três posições e assumiu a liderança no ranking de produtores do grão. Em 2012, a safra de 

café atingiu 64,789 mil toneladas naquele município (2,1% do total nacional). As informações 

são da Pesquisa Agrícola Municipal, divulgada pelo IBGE.  

 

2.1.2 Gestão Agrícola  

 

O Brasil é um país reconhecido mundialmente pela sua produção de grãos e tal 

atividade é extremamente importante para o desempenho de nossa economia. O ano de 2017 é 

favorável ao crescimento desse setor e quase metade do nosso Produto Interno Bruto (PIB) 

será representado pela produção agropecuária. Dessa forma, um proprietário rural deve 

exercer uma gestão agrícola eficiente para obter bons resultados em seu negócio. 

O sistema de gestão agrícola foi criado para trabalhar em processo de melhoria 

contínua, buscando em todas as atividades da produção o máximo resultado positivo possível. 

A gestão de custos em fazendas é o ponto de partida para obter informações confiáveis sobre 

o processo de produção, estabelecendo controles adequados e recolhimento de informações 

http://www.conab.gov.br/OlalaCMS/uploads/arquivos/14_09_16_08_47_43_boletim_setembro_2014.pdf
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia/noticia/2017/03/globo-rural-agropecuaria-pode-contribuir-com-quase-metade-da-alta-do-pib-em-2017.html?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Economia/noticia/2017/03/globo-rural-agropecuaria-pode-contribuir-com-quase-metade-da-alta-do-pib-em-2017.html?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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adequadas para a tomada de decisão. O produtor agrícola deve fazer uso de uma boa 

administração agrícola, independentemente da importância da sua exploração, bem como ter 

uma melhor compreensão dos custos da fazenda. (PENTEADO, 2016) 

 

 

2.1.3 Certificação Agrícola  

 

A certificação agrícola surgiu através de uma forma para garantir a qualidade dos 

alimentos ao consumidor para que ele tenha um controle dos produtos que consome desde 

plantio ate a chegada ao mercado ou ao local de venda, e com o selo de certificação o 

consumidor tem uma segurança maior do produto que esta comprando. (CAROLINA, 2016)  

Ao longo da história da agricultura e do desenvolvimento do agronegócio, algumas 

modalidades de certificação têm sido utilizadas para diferenciar produtos e produtores 

agrícolas. Estes movimentos são originários de países ricos, com setor agrícola forte e grupos 

sociais organizados.  

Conceitualmente, a certificação deve ser entendida como um instrumento econômico, 

baseado no mercado, que visa diferenciar produtos e fornecer incentivos tanto para 

consumidores como para produtores (UPTON e BASS, 1996).  

Mediante as exigências do mercado competitivo, quanto ao consumo de produtos que 

ofereçam qualidade e garantia, as empresas intensificam a busca pela certificação, também 

outros requisitos de mercado coagiram essa busca, como por exemplo, existem países que só 

abrem seus mercados para fornecedores certificados, neste caso a certificação é a condição do 

negócio. 

A certificação é considerada um procedimento, segundo o qual uma terceira parte  

credenciada e independente dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está e

m conformidade com requisitos e normas especificadas, é um processo de auditoria de origem

 e trajetória de produtos agrícolas e industriais, desde sua fonte de produção até o ponto final 

de venda ao consumidor, com avaliação de conformidade nas regras estabelecidas.(PENTEA

DO, 2010)  

De acordo com as pesquisas entende-se que a certificação é uma pratica que surgiu da 

necessidade de se identificar com processo da qualidade, permitindo ao agricultor um produto 

mais diferenciado e mais valorizado, estabelecendo confiança com o consumidor. 
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2.1.4 Principais certificações no segmento cafeeiro 

 

Em tempos de crise a certificação vem sendo determinante para contornar os baixos 

preços e recuperar as perdas que as empresas rurais tiveram nos últimos anos e a certificação 

pode ser um estimulo ao produtor rural para agregar valor tanto em sua propriedade 

melhorando sua gestão quanto no preço final do sua mercadoria. A certificação da produção 

rural possui garantia de procedência e respeito às normas de produção, ambientais e 

trabalhistas, favorece o processo de fidelização do comprador e podendo atrair novos 

negócios melhorando a rentabilidade do sistema. 

Diante de diferentes padrões da certificação estão presentes na cafeicultura algumas 

certificações cada uma com diferentes aspectos e características distintas, sendo elas, , 

Rainforest Alliance, UtzCertified, Fair Trade. 

Rainforest Alliance: A norma para uso do selo foi desenvolvida pela Rede de 

Agricultura Sustentável fundada no ano de 1987 compostas por organizações internacionais 

conservacionistas e independentes e tem como objetivo definir práticas agrícolas corretas e 

que causem menos impacto à saúde dos consumidores, assim como estabelecer normas para 

gestão do meio ambiente e dos trabalhadores envolvidos com a atividade produtiva. (IBD 

Certificações, 2017). 

UtzCertified: Foi criada nos anos 1990 a fim de implementar a sustentabilidade e 

qualidade no mercado e que, hoje, já abrange cerca de 50% dos cafés certificados de todo o 

mundo. A UTZ representa a agricultura sustentável com melhores perspectivas para os 

agricultores, suas famílias e nosso planeta.  Com a UTZ, os agricultores aprendem melhores 

práticas agrícolas, criam melhores condições de trabalho e podem cuidar melhor de seus 

filhos e da natureza. (IBD Certificações, 2017). 

Fair Trade: Surgiu nos anos 1960 e ganhou corpo em 1967. A Fair Trade contribui 

para o desenvolvimento sustentável ao proporcionar melhores condições de troca e a garantia 

dos direitos para produtores e trabalhadores marginalizados. É uma alternativa concreta e 

viável frente ao sistema tradicional de comércio. (SEBRAE 2016). 
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2.1.5 A sustentabilidade no agronegócio 

 

O agronegócio tem grande importância na economia brasileira e mundial, com isso se 

torna necessário se adentrar ao mercado, atendendo às demandas globais, visando manter sua 

competitividade. 

Competitividade pode ser definida como a capacidade de sobreviver e crescer em 

mercados correntes ou em novos mercados (FARINA, 1999). 

 A competitividade envolve, entre outras, questões relacionadas à sustentabilidade, 

principalmente para garantia de acesso a mercados. Isso acontece devido à necessidade de 

minimizar os grandes impactos causados, sobretudo, na agricultura, com erosão dos solos, 

poluição do solo, da água e dos alimentos. Assim, as empresas têm incorporado ações 

sustentáveis às suas estratégias, seja por pressão da opinião pública, seja por busca pela 

vantagem competitiva (ROMEIRO, 2007). 

Espera-se que a sustentabilidade de um agro ecossistema seja obtida apenas com a 

utilização mínima de insumos, manejo de pragas e doenças através de mecanismos 

reguladores internos e auto recuperação dos impactos causados pelo manejo e colheita. 

Entretanto, não se pode esquecer que o desenvolvimento rural sustentável engloba outras 

dimensões, tais como os aspectos sociais, culturais e econômicos. Por isso, sua definição deve 

levar em consideração as dimensões de sustentabilidade: ecológica, econômica, social, 

cultural, política e ética. Demonstra-se, assim, sua multidimensionalidade e a necessidade de 

uma abordagem sistêmica, longe do enfoque linear meramente técnico-produtivo 

(ZANMARIA, 2008). 

Devem-se buscar modelos de desenvolvimento que privilegiem o conhecimento local 

como elemento estratégico em direção a formas mais respeitosas de reprodução social e 

ecológica (MELÃO, 2010). 

 

2.1.6 Rainforest Alliance 

 

A Rainforest Alliance é formada por oito organizações conservacionistas, 

independentes e sem fim lucrativos, que promovem, através da certificação, a 

conservação ambiental, a melhoria nas condições de vida dos trabalhadores rurais e o 

desenvolvimento da região onde a propriedade insere.  
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Este selo é aplicado em fazendas de todos os tamanhos e localizações, sejam elas 

individuais ou grupos organizados em cooperativas, associações e outras formas de união 

de produtores. (IMAFLORA, 2017) 

A certificação Rainforest tem como alicerce a busca pela minimização dos impactos 

causados ao meio ambiente e a organização interna da propriedade. Com base neste princípio 

a certificadora criou o código de conduta elaborado com vista a atender o tripé da 

sustentabilidade.  

Para o produtor, a certificação agrícola pode trazer benefícios tanto no âmbito interno da 

fazenda, quanto externo no tocante à aceitação e valorização dos produtos. É a 

descomoditização da produção por meio da diferenciação. Exatamente por ser obrigado a 

seguir um conjunto de normas, o produtor naturalmente melhora a gestão do seu negócio, que 

ganha em profissionalização.  

Os consumidores passam a ter mais segurança, naquele produto e o selo de identificação 

da conformidade passa a se destacar em meio aos demais, impondo assim a exigência do 

mercado em optar que todos os produtos sejam certificados. 

 

2.2 Metodologia 

 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo dos fatos objetos de investigação, permitindo um amplo e pormenorizado 

conhecimento da realidade e dos fenômenos pesquisados.  

O Estudo de Caso refere-se ao levantamento com mais profundidade de determinado 

caso ou grupo humano sob todos os seus aspectos. Entretanto, é limitado, pois restringe ao 

caso que estuda, ou seja, um único caso, não podendo ser generalizado. 

Diante disso o tema escolhido como objetivo é o estudo de caso. Dentro do trabalho 

encontrará um Checklist em uma determinada fazenda contendo informações especificam 

sobre o tema com intuito de identificar a satisfação de um produtor rural. Tendo também 

como propósito mostrar aos produtores que a certificação agrícola não é somente o que a 

sociedade repassa, e sim que a certificação gera vários benefícios à empresa rural. 

De acordo com Gil (1999), o checklist é uma das técnicas de coleta de dados mais 

utilizadas nas pesquisas sociais. Esta técnica de coleta de dados é bastante adequada para a 

obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem, esperam e desejam, assim 

como suas razões para cada resposta. 
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Objetivo é unir os conceitos de certificação e qualidade sob um referencial teórico 

único, sob uma ótica de análise que permita aos agentes do agronegócio perceber com clareza 

que para se obtiver sucesso dentro da certificação e ocupar um espaço no mercado que garanta 

um diferencial de preço em relação ao café não certificado. Ao atuar diretamente na imagem 

do produto, na marca da empresa, um selo se transforma num passaporte para novos mercados 

e melhores preços.  (GONÇALVES, 2011) 

 

 

 

2.3 Resultados da Pesquisa 

 

O presente estudo é resultado de um CheckList que aborda perguntas relacionadas a 

certificação agrícola em uma propriedade rural, contendo uma área plantada de 160 hectares 

de cultivo de café situada na Região do Pântano - Coromandel MG. 

 

1. Se sente satisfeito com sua atividade agrícola. 

Nota-se que o produtor se sente totalmente satisfeito com sua atividade agrícola, dentre as 

outras experiências que teve o café foi o que mais o cativou. São quase trinta anos que está no 

ramo cafeeiro.  

 

2. Tem facilidade para comercializar o seu produto, (café) Possui alguma vantagem 

por ser certificado. 

Percebe-se que o produtor não possui facilidade, porem acompanha o mercado para poder 

realizar seu melhor negócio e diante dos seus custos ele verifica seu preço gasto e tentar 

cobri-los. Não se tem vantagens por ser certificado, se recebe um prêmio por ser certificado, 

pois são seguidas as normas em sua propriedade e devido a isso se tem uma bonificação.  

 

3. A gestão da sua fazenda é feita por meio de algum auxílio técnico. 

Foi observado que o produtor participa do projeto EDUCAMPO (Sebrae), que o auxilia na 

área agronômica e área de custos de sua propriedade rural. 

 

4. A Certificação auxiliou nos controles internos da propriedade. 

Houve mudanças nos controles internos em prol de melhor funcionamento da propriedade. 
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5. A Certificação é uma ferramenta de gestão para sua propriedade rural.  

Nota-se que a certificação orienta na maioria das vezes em algumas formas de gestão na 

propriedade. 

 

6. Você acredita que todas as normas utilizadas pela certificação são de grande 

importância para a propriedade. 

Verificou-se que algumas normas da certificação se tornam dispensáveis, podendo verificar 

que a própria certificação percebeu e modificou algumas normas.  

 

7. Possui perspectivas futuras na sua atividade com a certificação. 

Constatou-se a certificação como qualquer outro método utilizado sempre tem que estar se 

atualizando para poder atender as necessidades do produto. Para que seus produtores não 

abandone a certificação. Ou seja, a Norma RAS acabou de se remodelar para uma versão mais 

atual, entendendo os problemas no dia a dia de cada produtor rural. Com isso cria perspectivas 

de continuar no caminho da certificação. 

8. A relação com seus funcionários mudou após a certificação. 

Nota-se que os funcionários fizeram e ainda fazem diversos treinamentos tanto em sua área 

como também em questão de responsabilidade social e saúde, isso os incentiva a trabalhar 

com mais responsabilidade. O produtor acredita que isso seja um diferencial da fazenda, pois 

os fazem querer ficar e seguir seu trabalho. Na propriedade se encontra um quadro fixo de 

funcionários e após a certificação o funcionário que não se adequou teve seu desligamento da 

empresa rural. 

 

9. A Certificação gera custos para a propriedade, ela consegue pagar os custos 

gerados. 

Podem-se dizer, os custos que a certificação gera para a propriedade são todas pagas por ela 

mesma. Um exemplo é o prêmio se tem ao vender o café. Prêmio este dado por fornecedores 

específicos. 

 

10. De alguma forma a certificação te orienta no manejo de sua lavoura? Orientou a 

diminuir algum custo. 

Percebe-se que não á orienta. A Certificação fez utilizar a ferramenta MIP, esta ferramenta o 

produtor não conhecia bem e hoje recomenda a todas as propriedades, pois a redução de 
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agrotóxico na sua propriedade foi significante, pode-se dizer que dobrou a área de café e 

reduziu pela metade o uso de agrotóxico. E quem agradece é o bolso do produtor rural.  

 

11. Está satisfeito com a certificação agrícola que possui.  

Pode-se dizer que o produtor se sente totalmente satisfeito com o selo de certificação que 

possui. 

 

12. A Certificação te ajudou na boa convivência com seus vizinhos de cerca e com a 

comunidade próxima a sua propriedade. 

Verifica-se que a certificação te orienta a ter uma boa convivência com seus vizinhos e tem 

que contribuir de alguma maneira com a comunidade próxima a propriedade afinal são seus 

próprios funcionários que frequentam as comunidades por isso se contribuí para tal. Na 

Comunidade os produtores buscam fazer projetos sociais com as crianças da Escola na 

questão ambiental para poder conscientiza-los desde cedo que temos que contribuir para um 

mundo melhor. 

 

 2.4 Análise e Discussão dos Resultados  

 

Tendo em vista as palavras de Hair Jrl (2005) “Quando uma lista inicial de para 

determinar se as respostas oferecerão as informações necessárias para a tomada de decisão, 

para a compreensão de um problema ou para testar uma teoria” e considerando todas as 

orientações discutidas acima, propôs-se, com o objetivo de dar maior praticidade ao processo 

de formulação do checklist com a listagem dos aspectos a serem considerados na elaboração e 

análise de questionários voltados para coletar dados para pesquisas de satisfação. 

Dentro deste CheckList avaliado na Fazenda, preenchido pelo próprio proprietário, foi 

identificado satisfação do produtor em relação à certificação agrícola mostrando que a mesma 

é vantajosa para o produtor rural, pois com a certificação os consumidores e o proprietário 

passam a ter mais segurança, pois naquele determinado produto o selo de identificação passa a 

se destacar em meio aos demais trazendo benefícios ao produto consumido e comercializado. 
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3. CONCLUSÃO 

 

A certificação agrícola surgiu através de uma forma para garantir a qualidade dos 

alimentos ao consumidor, para que ele tenha controle dos produtos que consome desde o 

plantio até a chegada ao mercado final. Na certificação agrícola o produtor tem melhoria 

contínua da gestão da propriedade, aumento da eficiência e produtividade, cumprimento da 

legislação ambiental e trabalhista, conservação dos recursos naturais e na garantia de direito 

bem-estar aos trabalhadores rurais.  

Pode dizer então, que a certificação é uma prática que surgiu da necessidade de se  

identificar com a origem e o processamento de um alimento, permitindo ao agricultor de um  

produto mais diferenciado e mais valorizado, estabelecendo uma relação de confiança com o  

consumidor. 

 Tem como objetivo mostrar a importância da certificação para a atividade cafeeira e 

sua influência no gerenciamento das propriedades, mostrando sua conquista de 

competitividade no mercado. E agregação de valor na comercialização de seus cafés, através 

de um estudo desenvolvido na Região do Cerrado Mineiro. Os objetivos especificam um 

checklist de satisfação em uma propriedade certificada com o selo RAS. 

Tem-se como um problema é que, quando se trata de certificação agrícola os 

produtores não possuem conhecimentos sobre o que é o assunto, qual seu objetivo e quais são 

os seus benefícios, sendo que a empresa na posição de organismo certificador não realiza 

trabalhos de conscientização, não estimulando assim que os produtores alcancem tal mercado. 

Muitos produtores não têm acesso à certificação, e não conhecem seus benefícios, quando 

lhes é apresentado à certificação, buscam sempre qual será o retorno financeiro, sendo 

esquecido e não considerado os benefícios para a estrutura da propriedade, os benefícios 

legais para o produtor. 

Ante ao problema apresentado, tendo em vista a grande perda de clientes por falta de 

comunicação e pelo o produtor não ter conhecimento a ferramenta de gestão da sua 

propriedade, é notória a necessidade de realização de palestras apresentando todo o escopo de 

certificação, apresentando qual sentido base de se obter a certificação. 

Após a realização de palestras e turmas de treinamento, haverá mais conscientização 

por parte do produtor, sendo que ficara mais fácil o acesso ao mesmo o que trará assim novos 

clientes para a empresa. 

Recebendo mais informações os produtores entenderão os reais objetivos e benefícios 

da certificação, aceitando assim a certificação da sua propriedade agregando mais valor ao seu 
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produto, respeitando as boas práticas agrícolas. Além disso, terá uma organização de toda a 

sua propriedade sendo uma gestão em sua fazenda. 

Foram diagnosticados pontos que merecem ser destacados para sugestões de estudos 

futuros, quem envolva a certificação agrícola.  O primeiro ponto trata sobre a comercialização 

dos cafés certificados, posto que, apesar dos resultados obtidos pelo cafeicultor certificado, a 

certificação não está agregando valor o café vendido, tal característica pode ser considerada 

como uma deficiência do programa que necessita de maior atenção dos órgãos certificadores, 

extensionista e públicos, a fim de: manter os produtores que já é certificado, e os que não são 

ou se tornarem ou realizarem as Boas Práticas Agrícolas.  
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ANEXO I 

Se sente satisfeito com sua atividade agrícola. 

Tem facilidade para comercializar o seu produto, (café) possui alguma vantagem por ser 

certificado. 

A gestão da sua fazenda é feita por meio de algum auxílio técnico 

Certificação auxiliou nos controles internos da propriedade. 

A Certificação é uma ferramenta de gestão para sua propriedade rural.  

Você acredita que todas as normas utilizadas pela certificação são de grande importância para 

a propriedade. 

Possui perspectivas futuras na sua atividade com a certificação. 

A relação com seus funcionários mudou após a certificação. 

A Certificação gera custos para a propriedade, ela consegue pagar os custos gerados. 

De alguma forma a certificação te orienta no manejo de sua lavoura? Orientou a diminuir 

algum custo. 

Está satisfeito com a certificação agrícola que possui.  

A Certificação te ajudou na boa convivência com seus vizinhos de cerca e com a comunidade 

próxima a sua propriedade. 
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ANEXO II 

 

ATAS DAS REUNIÕES REALIZADAS COM O PROFESSOR ORIENTADOR 

 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

ATA DE REGISTRO DAS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO DE MONOGRAFIA 

 

Aluno (a): Rafaela Gomes de Oliveira 

Professor (a). Orientador (a): Erika Cristina Pires Ruiz Pereira  

Área/Linha de pesquisa:  

 

Tema da Monografia:  

A CERTIFICAÇÃO AGRÍCOLA: Um estudo em uma propriedade certificada na 
região do Cerrado Mineiro. 

 

 

 

Registro das Reuniões de Orientação: 

DATA Rubrica do Orientador Rubrica Orientando DATA Rubrica do Orientador Rubrica Orientando 

1º       /     /   11º       /     /   
2º       /     /   12º       /     /   
3º       /     /   13º       /     /   
4º       /     /   14º       /     /   
5º       /     /   15º       /     /   
6º       /     /   16º       /     /   
7º       /     /   17º       /     /   
8º       /     /   18º       /     /   
9º       /     /   19º       /     /   
10º       /     /   20º       /     /   

 

 

Assinatura do professor Orientador: ___________________________________   
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Ata de Registros das Atividades de Orientação: 

 

 

Reunião: 
Descrição das Orientações:  
Desenvolvimentos, atividades, leituras indicadas, prazos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do professor: 
 
 

Assinatura do aluno: 

 

 

Reunião:  
Descrição das Orientações:  
Desenvolvimentos, atividades, leituras indicadas, prazos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do professor: 
 
 

Assinatura do aluno: 

 

 

Reunião: 
Descrição das Orientações:  
Desenvolvimentos, atividades, leituras indicadas, prazos, etc. 
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ANEXO III 

 

 CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA A DEFESA FINAL DO ORIENTADOR 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO DE TCC 

Pelo presente termo eu, Erika Cristina Pires Ruiz Pereira Arlindo, professor desta IES e 

orientador do TCC com título: A CERTIFICAÇÃO AGRÍCOLA: Um estudo de caso em uma 

propriedade na região do Cerrado Mineiro, desenvolvido pelo discente Rafaela Gomes de 

Oliveira AUTORIZO o depósito do TCC por ele desenvolvido por entender que o mesmo 

encontra-se em condições de submissão à Banca Pública de Apresentação e Defesa de TCC. 

 

Patrocínio, 17 de novembro  de 2017. 

 

_______________________________________ 

Professor Orientador 

 

 

 

 


