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& Projeto 

Capes/Cofecub  

Roteiro da Apresentação 

I. O Território, seus ativos e potencialidades como eixo de desenvolvimento. 

 

 

II. Mecanismos que contribuem para o desenvolvimento sustentável de uma região 

ou território. 

 

 

III. Potencialidades para o desenvolvimento sustentável e agregação de valor  na 

região do Vale do Café 

 

IV. Debate com os participantes 
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O Novo Consumidor e os Mercados de Qualidade 

 

 

 

 

 

• Os consumidores crescentemente valorizam produtos que eles podem 

associar a um local – termos como “autêntico”, “tradicional”, “saudável” e 

“rastreável”, em função de: 

 

• Elevação do interesse pela segurança dos alimentos 

• Status sociocultural em consumir determinados alimentos 

• Renovado interesse em herança culinária, nostalgia, etc 

• Defesa de “causas” como localismo e benefício a produtores 

 

• O Paradigma dos novos mercados sustentáveis valoriza as origens : 

•  Circuitos curtos de comercialização x mercados globalizados 

•  Produtos de estação/sazonais x conservados & mumificados 

•  Local x Importados (food miles, pegada ecológica)  

•  Agroecologia e tecnologias sociais x agrotóxicos e transgênicos 

•  Slow food x fast food 

•  Consumo sustentável x dependência energética e rec. Naturais 

•  A revalorização do território como fator de Segurança e 

Soberania Alimentar 



Estratégias de Diferenciação e Agregação de Valor 

num Território 

Certificação 

(Orgânica, fair 

trade, Rainforest 

etc) 

Indicações  

Geográficas 

Marcas 

Coletivas 
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O Território como Eixo de Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

• A dinâmica regional entregue apenas ao mercado fortalece regiões mais 
capitalizadas e dinâmicas e exclui as mais pobres 

 

• Os Territórios criam conhecimento e propiciam o aprendizado, são locais de 
troca de conhecimento tácito e localizado. 

 

• O conhecimento dos habitantes como a mais importante fonte de vantagem 
competitiva 

 

• A lógica da rede em substituição a modelos de cima para baixo, centralizados, 
hierarquizados, favorece a inovação, colaboração e complementaridade nos 
níveis local e extra-local 

 

• Economias de Escala, de Escopo (complementares), de Aglomeração, de 
Custos de Transação, poder de barganha por recursos, projetos e políticas 

 

• Desenvolvimento Territorial como novo paradigma: os pilares I e II da PAC e a 
agregação de valor aos produtos de origem 

 

• Alguns exemplos no Brasil: Vale do Caí, Vale dos Vinhedos e Consórcio 
Intermunicipal do ABC  
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A Diferenciação Como Negócio – Preços/Prêmio 

•  Em 2010, considerando apenas a UE-27 (European Commision, 2012) 

• Prêmio médio de produtos IG: 2,23 (ou seja, 123% a mais que genéricos) 

 

 

• Vinhos – 2,75  (175% a mais) 

• Bebidas espirituosas – 2,57 (157% a mais) 

• Produtos agroalimentares – 1,55 (55% a mais) 

 

• O prêmio total foi de 29,8 bilhões de Euros 

 

 

 

•Observar que preços-prêmios não significam necessariamente maiores 

rendas para os produtores, pois isso depende dos custos de produção e 

comercialização 

 

•  Mas verifica-se aqui o potencial de reconhecimento dos produtos de origem  

e a propensão a pagar pela diferenciação por parte dos consumidores!!! 
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O Território como Eixo de Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

 

• A dinâmica regional entregue apenas ao mercado fortalece regiões mais 
capitalizadas e dinâmicas e exclui as mais pobres 

 

• Os Territórios criam conhecimento e propiciam o aprendizado, são locais de 
troca de conhecimento tácito e localizado. 

 

• O conhecimento dos habitantes como a mais importante fonte de vantagem 
competitiva 

 

• A lógica da rede em substituição a modelos de cima para baixo, centralizados, 
hierarquizados, favorece a inovação, colaboração e complementaridade nos 
níveis local e extra-local 

 

• Economias de Escala, de Escopo (complementares), de Aglomeração, de 
Custos de Transação, poder de barganha por recursos, projetos e políticas 

 

• Desenvolvimento Territorial como novo paradigma: os pilares I e II da PAC e a 
agregação de valor aos produtos de origem 

 

• Alguns exemplos no Brasil: Vale do Caí, Vale dos Vinhedos e Consórcio 
Intermunicipal do ABC, Jardins do Rio de Janeiro  
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Exemplos (1): O Vale do Caí (RS) 
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Posicionamento da Ecocitrus 
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Exemplos (2): O Vale dos Vinhedos (RS) 

 

 

 

 

 

 Roteiro Enológico 
 

O Vale dos Vinhedos abriga mais de três dezenas de 

vinícolas de diferentes portes, passado pelas pequenas 

cantinas familiares, vinícolas boutique e também grandes 

grupos 

 

 Roteiro Cultural 

 

O prazer em conversar com os amigos e festejar, 

assim como a devoção religiosa e a dedicação ao 

trabalho. Estes são alguns dos legados dos 

imigrantes italianos que colonizaram o Vale 

 

 Roteiro Gastronônico 

 

A mesa farta, com saborosas refeições 

acompanhadas de vinhos com tradição familiar é 

uma das mais celebradas características da Serra 

Gaúcha. Tanto a gastronomia italiana colonial...  
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Exemplos (3): O Consórcio do ABC 

 

 

 

 

 

A Missão: unir as forças de instituições públicas e privadas para promover o 

desenvolvimento econômico sustentável da região do Grande ABC  

• Eixos de Atuação 

 

• Sistema de Informações Regionais:. 

 • Marketing Regional:. 

 • Apoio e Fomento às Empresas e Novo Projetos: 

 • Trabalho e Qualificação Profissional: 
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Exemplos (4): Guaratiba (RJ) – Jardins do Rio 
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Roteiro da Apresentação 

I. O Território, seus ativos e potencialidades como eixo de desenvolvimento. 

 

 

II. Mecanismos que contribuem para o desenvolvimento sustentável de uma região 

ou território. 

 

 

III. Potencialidades para o desenvolvimento sustentável e agregação de valor  na 

região do Vale do Café Fluminense 

 

IV. Debate com os participantes 



& Projeto 

Capes/Cofecub  

Alguns Requisitos e Desafios no Processo de Desenvolvimento 

Sustentável de uma Região 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DESAFIOS
Identidade Regional Baixo Grau de Identidade e Senso de Pertencimento

Plataforma Comum Baixa Percepção das Vantagens do Coletivo

Autodeterminação e Proatividade "Receptor" Passivo de Políticas; Espera do "Milagre"

Projeto Regional Pensar Municipal

Projetos de Curto, Médio e Longo Prazos Integrados Falta de Horizonte e Descontinuidade 

Organização Plural (soc. civil, empresas e governo) Dificuldades na Negociação de Interesses

Instância de Governança Autônoma "Salvadores da Pátria", Modismos, Interesses Políticos

Atuação em Rede "Monocultura Institucional": Atuação Isolada de Órgãos 

Capital* Regional "Vivo" Capital Regional "Adormecido" ou "Inconsciente"

Integração Setorial: primário, indústria e serviços "Miopia Setorial"

Habilidades Sociais Cultura do Individualismo

Alguns Tipos de Capital ou Ativos: cultural, humano, físico, empresarial, ambiental, conhecimentos tácitos, tecnologias 

sociais /"hard" e inovação
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O Recorte do Território 
  

•  Barra Mansa 

•  Barra do Piraí 

•  Conservatória 

•  Eng. Paulo de Frontin 

•  Mendes 

•  Miguel Pereira 

•  Paracambi 

•  Paty do Alferes 

•  Pinheiral 

•  Piraí 

•  Rio Claro 

•  Rio das Flores 

•  Valença 

•  Vassouras 

•  Volta Redonda 
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Atividades Econômicas 
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Evolução da Economia 2000 a 2011 
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Indicadores Sociais 
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O Vale do Café: Um Projeto em Construção e uma 

Rede de Atores   

•  Eixos de Atuação: 

•  Café (em novas bases) 

•  Identidade e Cultura 

•  Turismo e Gastronomia 

•  Outras Produções 

•  Comunicação e Marketing  

• Estratégias: 

•  Inclusão e Participação 

•  Integração com Atores, Instituições e 

Projetos Existentes 

•  Atuação em Rede de Instituições 

Público-Privadas 

Alguns Atores e Instituições Participantes das Reuniões: 
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Potencialidades 

 

 

 

 

 

  

•  A tradição da região e a importância do resgate da cultura local 

•  A existência de uma rede de instituições e atores ligados ao Vale 

•  Diversas iniciativas e eventos por parte de instituições locais visando 

valorizar o turismo, a cultura e os produtos regionais 

•  A reintrodução do café em novas bases: qualidade superior do 

produto e sistemas de produção sustentáveis e inclusivos 

•    A criação de um projeto e uma proposta de governança local 

visando o desenvolvimento da região  
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Perspectivas 

 

 

 

 

 

  

•  Linhas Potenciais: 

•  Fortalecimento do Turismo e da Gastronomia Local 

•  Apoio à Pequena e Média Agriculturas em Bases Diferenciadas 

•  Produção Integrada e orgânica 

•  Desenvolvimento da Agroindústria Artesanal 

•  Capacitação e Desenvolvimento da Infraestrutura Regional 

•  Reintrodução do Café em novas Bases: “a volta do café às suas origens” 

•   Cafés especiais sombreados (shade and bird coffees) 

•   Sistemas de Produção Socio-Ambientalmente Orientados 

•   Mercados Turístico Local e de Nicho (nacional/internacional) 

•  Estratégias: 

•  Rede de Instituições Público-Privadas 

•  Integração com Atores, Instituições e Projetos Existentes 

•  Um Projeto Integrado e uma Governança Regional 
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CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

  

A revalorização da origem “Vale do Café” como instrumento de 

fortalecimento da identidade, resgate da cultura, organização coletiva e 

desenvolvimento de produtos e serviços diferenciados em bases 

sustentáveis. 

Foto http://jorgebrandao10.wordpress 



  Obrigado!!! 

gilberto.mascarenhas@agricultura.gov.br 

celso.merola@agricultura.gov.br 

bernadete.braga@agricultura.gov.br  
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