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RESUMO 

GODINHO, Vanessa Ferreira Elaboração de um anteprojeto de uni epreendimento 
para a certificação de produtos orgánicos. Orientador: Esperidiao Amin Helou Filho.2004. 
55 f. Departamento de Ciências  da Administração. Trabalho de conclusão de curso. 
(Graduação em Administração). Universidade Federal de Santa Catarina,  Florianópolis. 

Por se tratar de um anteprojeto de um empreendimento para certificação de produtos 
orgânicos  em Florianópolis, se buscou as informações mais relevantes sobre os aspectos 
jurídicos-legais, administrativo, técnico, mercadológico e financeiro_ Para tanto, este trabalho 
valeu-se de uma pesquisa exploratória descritiva tendo uma análise de abordagem qualitativa, 
através de um estudo de cast). Entrevistas não-estruturadas,  análise  documental e 
levantamento bibliográfico foram os instrtunentos de coleta de dados que permitiram chegar 
as seguintes  conclusões:  a melhor forma  jurídica  para o empreendimento em questão é a 
Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP -, porque permite a formação de parcerias com 
órgãos do governo o pode viabilizar a atividade do ponto de vista financeiro e mercadolágico. 
A legislação é contraditória, pois ao mesmo tempo em que exige um  rígido  sistema 
certificação impede que as certificadoras obtenham lucro. E os agricultores que optam pela 
agricultura  orgânica visam o lucro, mas com passar do tempo a melhoria que eles observam é 
na qualidade de vida_ 

Palavras — chave: Agricultura  orgânica, certificação, OSCIP 
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1 INTRODUÇÃO 

É  notável  o quanta a preservação do meio ambiente tem sido discutida nos últimos 

anos. Isto se deve ao fato de que o homem vem tomando consciência de que não pode retirar 

da natureza tudo que precisa para sobreviver, sem se questionar se o equilíbrio ecológico sera 
afetado. 

No entanto, se verifica que esta postura nem sempre foi adotada, pois algum tempo 
atrás  as pessoas e organizações extraiam as matérias-primas  necessárias  para a produção de 
produtos e alimentos sem nenhuma preocupação. Mas, a antiga  idéia  de recursos naturais 
como algo inesgotável, levou o homem civilizado a produzir tantos estragos enquanto 
realizava o progresso  material, que, ao entrar no século 21, ele se pergunta se a vida na terra 

teria futuro nas próximas gerações. 

Os processos de industrialização e o crescimento da população mundial vêm exigindo 
cada vez mais uma alta produção de itens que facilitem a vida cotidiana e, também gera uma 

demanda muito alta por alimentos. Esta situação pode explicar claramente os atuais  níveis  de 
poluição. Os agentes poluentes são os mais variados  possíveis e são capazes de alterar a  água,  
o solo, o ar e o ambiente como um todo. 

A poluição se dá todas vezes que algo é produzido em excesso e, o meio ambiente não 
tem capacidade suficiente para suportar e absorver os  resíduos  (sólidos, líquidos ou gasosos) 
que podem ser produzidos por microorganismos ou lançados pelo homem na natureza. A 
poluição  pode ser entendida, ainda, como qualquer alteração do  equilíbrio ecológico  existente. 

Dentro deste contexto é muito importante destacar a conscientização das pessoas e das 

organizações para o desenvolvimento sustentável, pois este desenvolvimento em sentido mais 

amplo não envolve apenas os aspectos  econômicos  que influenciam a vida das pessoas, mas 

também questões sociais, culturais, ambientais e político-institucionais. Na verdade, ele 

reconhece que todos os esses aspectos estão inter-relacionados, ou seja, é um conceito 
abrangente, que envolve várias  dimensões  da  realidade  em que as pessoas estão inseridas, e 

que, ao contemplar a conservação ambiental, introduz a noção de sustentabilidade, 

significando pennanência ao longo do tempo. 

No que diz respeito 6. agricultura a produção de produtos orgánicos está a cada dia 
ganhando mais  força  no mercado, porque neste processo de produção a natureza é vista como 
parceira. É uma agricultura que objetiva produzir alimentos de alto valor biológico e 

nutricicmal visando sempre a conservação e a melhoria do potencial produtivo dos 

agroecossitemas, constituindo-se em fontes de saúde que contribuem para uma vida melhor. 



II 

I-IA no mercado, hoje, uma expectativa que o consumo de produtos  orgânicos aumente 

nos  próximos anos, e, conseqtientemente haverá uma demanda alta por serviços de 

certificação destes produtos. Em razão deste contexto, se optou neste trabalho desenvolver um 

estudo preliminar baseando na  estrutura  de um piano de negócios que visa orientar o 

administrador nesta atividade inovadora 

Neste contexto, pergunta-se: 
Quais as informaçOes iniciais para a  criação  de uma empresa certificadora de produtos 

orgânicos  em  Florianópolis? 

1.1 Objetivos 

Os objetivos serviram como de orientação para a elaboração do trabalho. 

1.1.1 Objetivo geral 

Elaborar um anteprojeto de um empreendimento para a certificação de produtos 
orgânicos  em Florianápolis. 

1.1.2 Objetivos específicos 

a) Descrever os aspectos  jurídicos/ legais  e aspectos administrativos; 

b) Identificar as etapas do  processo  de certificação; 

c) Estudar os aspectos mexcadológicos; 

d) Identificar as  exigências  legais para financiar o empreendimento; 

1.2 Justificativa 

A importância do ambientalismo no mundo e a mudança de  hábitos  das pessoas que 

buscam uma vida mais saudAvel estão colaborando para que o consumidor fique cada vez 

mais exigente, e também mais responsável em relação ao consumo de produtos que degradam 
a natureza. Com  isso, há no mercado um interesse muito grande nos produtos orgin' icos, ou 
seja, produtos naturais que passam por um  processo  especial onde dispensam produtos 
químicos em geral. A dificuldade tanto para produtores quanto para os consumidores é em 

relação A garantia que estes produtos estão dentro das normas mínimas  necessárias  para saem 

considerados  orgânicos.  Para isso é necessário que as certificadoras sejam especializadas no 

processo  de certificação garantido ao consumidor que  está adquirindo um produto de 

qualidade. 
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Logo, a criação de uma empresa certificadora de produtos  orgânicos mostra-se como 

um grande desafio, pois ao mesmo tempo ern que se tem a preocupação em certificar 

processos de produção de forma imparcial, se tem uma oportunidade de negócio muito 

lucrativa. Na verdade, há uma contradição porque de um lado há pessoas interessadas ern 

obter lucro e de outro oferecer qualidade.(AGRORGAN1CA,2004) 

Em virtude do que foi exposto justifica-se o interesse de elaborar um anteprojeto de 

um empreendimento cujo objetivo é a certificação de produtos orgânicos através da 

possibilidade de oferecer um serviço que congregue os interesses de consumidores e 

produtores. Ou seja, oferecer garantia quanto 2t qualidade do produto escolhido e proporcionar 

a remuneração e o destaque no mercado consumidor. 

No que se refere ao anteprojeto, Holanda (1968) salienta que 6 um estudo de  caráter 

mais geral onde o empreendedor buscou informações iniciais sobre todos os aspectos 

pertinentes para a implantação da empresa Destaca-se, dentro deste contexto, a  importância 

do plano de negócios, que neste trabalho foi utilizado como ferramenta para orientar a 

captação de infonnap3es referentes aos aspectos juridicos/legais,  administrativos, 

mercadológico e financeiro. 

Quanto à viabilidade do trabalho, pode-se afirmar que foi satisfatória. Pois em rani() 

do assunto ser muito discutido atualmente, a disponibilidade de material 6 bastante grande na 

into-net, em jornais e revistas que publicam artigos especializados na Area 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capitulo buscou-se o referencial teórico necessário  para proporcionar ao leitor 

uma perfeita compreensão sobre este trabalho. 

2.1 Agricultura alternativa 

HA muito tempo, o homem começou a tirar seu sustento da terra por meio da 

agricultura. No início, havia uma convivência razoável entre o homem e a natureza. 

impacto causado pelas formas de cultivar o solo que eram utilizadas pelo homem  não 

prejudicavam de forma tão significativa o meio ambiente, até mesmo pela escala reduzida 

com que eram empregadas. 

Mas, com o passar da tempo, surgiram novas  práticas agrícolas, caracterizando a 

"agricultura moderna", baseada em agrotóxicos e fertilizantes de  síntese  química, o que 

motivou a  expansão  das Areas cultivadas. Com  isto o homem deixou de conviver com a 

natureza de forma harmônica e passou a tentar dominá-la. 

Depois de utilizar essa pratica por muitos anos, os agricultores passaram a sentir os 

impactos negativos, tanto no aspecto financeiro quanto no aspecto ambiental. A produção 

podia at' ser mais elevada mas ern compensação os gastos com fertilizantes químicos e 

agrotaxicos eram maiores. E a cada ano a natureza era mais agredida e respondia aos danos 

com secas, excessos de chuva, desequilíbrio populacional de insetos e de microrganismos. 

resultado disso é que milhaes de agricultores se viram obrigados a abandonar o meio rural e 

tentar a vida nos grandes centros urbanos. 

Conscientes destas dificuldades, aqueles agricultores que decidiram permanecer no 

campo, decidiram optar por outras alternativas de  cultivo.  Assim, eles começaram a  cultivar 

seus produtos de acordo com os princípios da agricultura alternativa. Esses  princípios  tem por 

objetivo desenvolver uma agricultura sustentável no aspecto econômico, social e ambiental. 

De acordo com Bonilla (1992), existem diversas linhas e movimentos dentro do 

contexto da agricultura alternativa, send() as principais: agricultura biodindmica, ag ricultura 

biológica, permacultura e agricultura organics. Estas correntes da agricultura alternativa serão 

apresentadas rapidamente, para que se tenha uma visão geral de cada uma, sem que se procure 

entrar em detalhes e aprofundamentos. 
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2.1.1 Agricultura biodinimica 

E a mais antiga das propostas de agricultura alternativa. Surgiu na Alemanha, em 

1924, formulada pelo austríaco Rudolf Steiner, pai da antroposofia. Steiner acredita que a 

terra 6 um organismo vivo e que seu cultivo está sujeito á forças  dinâmicas  não-materiais. Seu 

método é mais uma postura de trabalho do que um conjunto de técnicas. A biodinAmica segue 

os  princípios  da homeopatia e aplica no solo e nas plantas compostos líquidos de alta diluição 

feitos com ervas medicinais, esterco e silica. 

A entidade de certificação biodinfimica é a Demeter- Internacional. Fundada em 1997, 

ela abrange 3.000 produtores de 35  países  e, no Brasil, seu selo é concedido pelo Instituto 

BiodinAmico 

2.1_2 Agricultura biológica 

Corrente dominante nas regiões de lingua  alemã,  a agricultura biológica surgiu na 

Suíça,  nos anos 50, a partir de  experiências  do agricultor  austríaco  Hans Muller e sua esposa, 

Maria Muller. A proposta foi inspirada inicialmente na filosofia de Rudolf Steiner, pai da 

agricultura biodindmica, e depois passou a agregar informações de outros pesquisadores. As 

idéias,  os princípios e os  métodos  da agricultura biológica são basicamente os mesmos da 

orgânica.  Os agricultores biológicos  formam na Sufga a associação BioSuisse e, na Alemanha, 

a Bioland. 

2.1.3 Permacultura 

Soma das palavras agricultura e permanente, a perrnacultura é a mais recente filosofia 

de agricultura alternativa. Foi formulada pelo biólogo, naturalista e professor australiano Bill 

Mollison no livro Permaculture One (Permacultura Um, 1978). Ela propõe a criação de 

sistemas integrados e autosustentáveis que produzam todos os materiais para suas 

necessidades e reciclem seu lixo. A proposta abrange arquitetura, jardinagem, agricultura, 

ecologia e técnicas de gerenciamento. O permacultor procura manter a diversidade de 

espécies  dos ecossistemas em que trabalha, respeitando as  distâncias  naturais entre uma e 

outra planta e intercalando árvores frutíferas e para corte de madeira, verduras, legumes e 

outras. A proposta é muito utiliwida nas regiões norte e oeste do Brasil. 

2.1.4 Agricultura  Orgânica  

a mais difundida das formas  ecológicas  atuais de produção. As correntes  britânica e 

americana nasceram dos estudos de sir Albert Howard, que pesquisou e testou os métodos de 
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agricultura natural na  índia  em diferentes  períodos  entre 1905 e 1940_ A agricultura  orgânica  

6 um método ecológico que produz alimentos saudáveis mantendo a qualidade biológica do 

solo, das Aguas, do ar e das espécies animais e insetos. Usa como ferramentas os cultivos 

integrados, a rotatividade de culturas, a integração de espécies animais, o uso de adubos 

compostados de  resíduos orgânicos.  

Nos anos 90, o termo orgânico ganhou importância em todo o mundo e tornou-se uma 

das palavras-chave do século 21, sinônimo de preocupação com a saúde, com o corpo e com a 

ecologia. Os  desequilíbrios  climáticos, a redução da oferta de  água potável,  os sucessivos 

escândalos  de alimentos contaminados por produtos  químicos, o "mal da vaca louca", a volta 

de doenças extintas e o aumento das  doenças  alérgicas garantiram aos produtos  orgânicos  uma 

legislação exclusiva na Europa e nos Estados Unidos. 

Em todo o mundo, o selo  orgânico  indica, principalmente, uma preocupação com os 

métodos e processos usados na produção. Eles devem respeitar integralmente o meio 

ambiente e a  saúde.  Trata-se de uma postura de cidadania, uma nova forma de viver que  está  

resultando cm grandes mudanças. 

No Brasil, o  Ministério  da Agricultura e do Abastecimento, na Instrução Normativa 

n.°007 de 17 de maio de 1999, define sistema orgânico da seguinte maneira: 

Considera-se sistema  orgânico  de produção  agropecuária e industrial, todo aquele 
em que se adotam tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e sócio-
econômicos,  respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a auto-
sustentado no tempo e no espaço, a maximização dos beneficies sociais, a 
minimizado da dependência de energias não renováveis e a eliminado de emprego 
de agrotoxicos e outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente 
modificados — OMG1transginicos, ou  radiações ionizantes em qualquer fase do 
processo de produção, armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, 
privilegiando a preservação da  saúde ambiental e humana, assegurando a 
transparência em todos os  estágios  da produção e da transformado, visando: 
a) a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isentos de 
qualquer tipo de contaminantes que ponham em risco a  saúde  do consumidor, do 
agricultor e do meio ambiente; 
b) a preservação e ampliação da biodiversidade dos ecossisternas, natural ou 
transformado, em que se insere o sistema produtivos; 
c) a conservação das condições fisicas,  químicas e biológicas do solo, da Agua e 
do ar; e 
d) o fomento da integração efetiva mime agricultor e consumidor final de 
produtos  orgânicos, e o incentivo a regionalizado da produção desses produtos para 
os mercados locais. (Brasil, I 999)_ 

A Lei 10.831 de 23 de dezembro de 2003, em seu artigo 1 0, considera sistema 

orgânico  de produção agropecuária todo aquele em que: 

(...) se adotam técnicas específicas, mediante a otimização do uso dos recursos 
naturais e socieconômicos disponíveis e o respeito á integridade cultural das 
comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econômica e ecológica, a 
maximização dos beneficios sociais, a minimizagio da dependência de energia não-
renovável, empregando, sempre que possivel,  métodos  culturais, biológicos e 
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mecânicos, em contraposição ao uso de materiais sintéticos, a eliminação do uso de 
organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes, em qualquer fase do 
processo de produção, processamento, armazenamento, distribuição e 
comercialização, e a  proteção  do meio ambiente_ (Brasi1,2003) 

Em Santa Catarina, a Lei 12.117 de 07 de janeiro de 2002 estabelece em seu artigo 6°, 

§ 1° que: 

O  conceito de sistema  orgânico  de produção agropecuária e industrial abrange os 
sistemas denominados ecológico, biodirkimico, natural,  regenerativo,  biológico, 
agroecológico, permanente, sustentável, e permacuttura e cuja produção, 
processamento, transformação ou elaboração foi efetuada sem a utilização de 
produtos  químicos  de  síntese  ou sideticos, sem utilização de organismos 
geneticamente modificados ou transgânicos, sem emprego de radiações ionizardes e 
respeitado o meio ambiente e o bem estar dos homens e dos animai& 

Toda a legislação vigente demonstra que esse novo modo de produzir alimentos vai ao 

encontro das exigências de uma sociedade que não  está  mais disposta a pagar pelos 

desequilíbrios  ecológicos e sociais, e, pelo surgimento de doenças aid então extintas ou não 

conhecidas_ 

2.2  Certificação  de Produtos  Orgânicos  

A certificação é o processo pelo qual produtos e serviços recebem um selo de 

qualidade pela performance superior ou especializada em relação a outros produtos ou 

serviços concorrentes. Assim, tomando como exemplo o setor industrial, as empresas ou 

fábricas que atingem  determinado  grau de organização e eficiência recebem a chamada 

certificação ISO, que obedece a normas internacionais e é conhecida por entidades 

certificadoras independentes. 

Ou seja, a empresa segue uma série de  práticas e adota certas tecnologias preconizadas 

pela entidade certificadora, e baseada em normas oficiais, que lhe possibilita receber um selo 

ou marca de qualidade. Este selo permite destaca-la no setor, inclusive agregando valor aos 

produtos e serviços que ela desenvolve. 

De maneira semelhante, na agricultura existem normas de certificação para empresas 

nffais e agricultores que adotam a  produção  agroecológica Estas normas foram pioneiramente 

elaboradas na década de 80 por uma entidade  européia,  a IFOAM — International Federation 

of Organic Agriculture Movements, que congrega atualmente mais de 600 entidades e pessoas 

jurídicas no mundo inteiro. 

Deve-se salientar que nas primeiras iniciativas de cultivos  orgânicos,  em virtude do 

volume produzido, a comercialização era feita geralmente em pequenas feiras ou no sistema 

de entrega à domicilio. Desta forma, o consumidor tomava contato com o produtor e desse 
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contato surgiam trocas de  idéias,  sugestões e o estabelecimento de relações de confiança Com 

o incrível  crescimento observado pelo setor de produtos  orgânicos,  estes alcançaram as 

prateleiras dos supermercados e perdeu-se totalmente o contato entre produtor e o 

consumidor. Os produtos  orgânicos  perderam sua identidade e passaram a ser apenas 

mercadorias anônimas. 

Assim, alguns produtores mal-intencionados aproveitaram-se da falta de controle para 

vender mercadorias convencionais como sendo  orgânicas,  porque, a principio, o produto 

orgânico  não apresenta diferenças aparentes relativamente ao produto convencional, seja 

forma, cor ou sabor. Logo, o que leva um consumidor a preferi-lo é a informação sobre suas 

vantagens nutricionais, a  ausência  de toxicidade e a confiança de que foi produzido conforme 

os preceitos que preservam esses  fatores  É portanto, um bem que tem na confiança seu 

principal valor. 

Na negociação direta entre consumidor e produtor (mesmo que através de 

cooperativas), o produtor garante a seu cliente que a mercadoria foi obtida por processos de 

manejo  orgânico, e este aceita a garantia, por confiar na fonte de informação, influenciado 

pela proximidade ou pelo ambiente negocial. 

Os novos canais de distribuição e comercialização  possibilitaram que os  orgânicos  

alcançassem maior  numero  de constnnidores tornando a demanda mais regular. Porem, isto 

ocasionou um contato mais raro entre produtores e consumidores, necessitando, portanto, de 

um terceiro elemento que assegure ao distribuidor e ao consumidor a veracidade das 

informações sobre o processo de produção, de forma a restabelecer a confiança no bem 

adquirido. Isso se dá pela emissão de um certificado por empresa habilitada, atestando a 

adequação dos procedimentos do produtor, e pela aquisição de um selo de garantia na 

embalagem do produto. 

A introdução do processo de certificação no Brasil pelas ONGs baseou-se, em grande 

parte, nas normas internacionais de certificação, como as normas da IFOAM, a ISO 65 da 

Europa e a OCIA- Organic Improvement Association — dos Estados Unidos e Canadá. 

O  Ministério  da Agricultura e do Abastecimento estabeleceu, por sua vez, a través da 

Instrução Normativa (IN) 007, de 17 de maio de 1999, "as normas de produção, tipificação, 

processamento, envase, distribuição, identificação e certificação da qualidade para os 

produtos  orgânicos  de origem vegetal e animal". 

Em Santa Catarina, a Lei n° 12.117, de 07 de janeiro de 2002, em seu  artigo  100  

denomina o processo de certificação como: "o ato pelo qual uma terceira parte afirma que um 
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produto, processo ou serviço, devidamente identificado, está em conformidade com uma 

norma ou um outro normativo especificado". 

O  selo de certificação de um alimento  orgânico  fornece ao consumidor muito além da 

certeza de estar levando para casa um produto isento de contaminação quimica. Garante 

também que esse produto é o resultado de uma agricultura capaz de assegurar qualidade do 

ambiente natural, qualidade nutricional e biológica de alimentos e qualidade de vida para 

quem vive no campo e nas cidades. Ou seja, o selo de  "orgânico"  é o símbolo  não apenas de 

produtos isolados, mas também de processos mais ecológicos de se plantar, cultivar e colher 

alimentos. 

2.3 Empreendedorismo 

A atividade empreendedora é uma das forças que as nações possuem para desenvolver 

a economia. Um empreendirnento possibilita ao governo alavancar a receita pública através da 

arrecadação de impostos, à população a melhoria na qualidade de vida a partir do momento 

que gem novas pastas de trabalha e ao mercado consumidor alternativas de escolher produtos 

e serviços que o satisfaça segundo suas necessidades. 

A criação de valor para a sociedade, coma a geração de empregos e a dinamização da 

economia são frutos do capital intelectual dos empreendedores que não poupam esforços para 

buscar soluções para melhorar a vida das pessoas. (DOFtNELAS, 2001) 

O  potencial criativo dos empreendedores é o responsável por muitas das 

transformações que a sociedade vivenciou nos últimos anos. Através dele foi e, continua 

sendo  possível  a produção em maior escala, a redução de custos, a maximização dos recursos 

e a  excelência  em qualidade de produtos e serviços. 

Segundo Drucker (apud FERREIRA, 2002, p.181) 

empreendedor sempre esta buscando a  mudança,  reage a eta e a explora como sendo 
uma oportunidade. Ele cria algo novo, algo diferente, ele muda ou transforma 
valores, não restringindo o seu empreendimento a instituições exclusivamente 
econômicas. Ele é capaz de conviver com os riscos e incertezas envolvidos em suas 
decisões. 

Neste contexto, ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a necessidade de 

realizar coisas novas, pôr em  prática  as idéias próprias e veneer fatores inibidores, coma a 

imagem social — deixar o conforto da carreira para realizar tarefas de compras, vendas, 

entregas e eventualmente ate limpeza, que podem dar a impressão de regressão — e a 

disposição para assumir riscos, conviver com eles, aprender a administrá-los e sobreviver a 

eles. (DEGEN, 1989). 
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Para Véras (1999) ser empreendedor 6: 

transformar idéias recentes e inovadoras em negócios reais, e conseguir 

obter lucro com isso; 

b)...6 conhecer e compreender as necessidades e anseios dos clientes, criando e 

adaptando produtos para satisfazê-los; 

c)...d buscar sempre a qualidade total, inclusive na perfeição do produto. Reduzir 

custos e melhorar o atendimento  também  deve fazer parte dessa meta; 

d)...d incentivar a participação de todos os envolvidos com a empresa para 

descobrir e buscar soluções para os problemas; 

e). .é admitir erros, pois  ninguém  é infalível. 

Diante das colocações dos autores é necessário enfatizar que mesmo que o 

empreendedor tenha muitas habilidades e conhecimentos o plano de negócios é um 

instrumento muito importante para o sucesso do negócio. Por este motivo, para que o 

empreendedor alcance seus objetivos no novo empreendimento é preciso que ele faça um 

planejamento que o auxilie no processo de tomada de  decisão.  

2.4 Plano de  negócios  

0 plano de negócios 6 um documento escrito que tem o objetivo de estruturar as 

principais idéias e opções que o empreendedor  analisará  para decidir quanta A viabilidade da 

empresa a ser criada.  Também  é utilizado para a solicitação de empréstimos e financiamento 

junto a instituições financeiras, bem como para expansão de sua empresa. 

De acordo com o SEBRAE (2004) o plano de negócios tem as seguintes funções: 

a) avaliar o novo empreendimento do ponto de vista mercadolágicio, técnico, 
financeiro,  jurídico e organizacional; 
b) avaliar a evolução do empreendimento ao longo de sua implantação: para cada 
um dos aspectos definidos no plano de negócios, o empreendedor  poderá  comparar o 
previsto com o realizado; 
C) facilitar, ao empreendedor, a obtenção de capital de terceiros quando o seu 
capital próprio não é suficiente para cobrir os investimentos iniciais. 

Tratando-se portanto, de que o plano de  negócios  contempla quase tudo que interessa 

conhecer na hora de iniciar ou expandir um negócio ele deve ser realmente seguido, e a ele 

deve-se recorrer sempre que for necessário tomar uma decisão. 

Assim sendo, neste trabalho utilizou-se a estrutura de plano de negócios para 

desenvolver o anteprojeto. Para Holanda (1968) um projeto se divide em quatro fases 

anteprojeto, projeto final ou definitivo, montagem e execução e funcionamento normal. 
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Por este motivo, visando desenvolver este anteprojeto para a elaboração de um 

empreendimento cujo objeto sera a  certificação  de produtos  orgânicos,  se buscou junto A 

literatura, um estudo dos aspectos juridicos/legais, administrativo, técnico, mercadológico e 

financeiro. 

2.4.1 Aspectos  jurídicos e legais 

Para uma empresa funcionar, exercendo suas atividades, precisa ser legalmente 

constituída.  Ao se criar uma nova empresa, é necessário  escolher sua forma  jurídica,  projetar 

seus estatutos e atender as formalizações de constituição da nova pessoa  jurídica.  

Segundo Woiler e Mathias (1986), os aspectos  jurídicos  se relacionam mais de 

maneira indireta com o projeto. Um exemplo é a definição da forma societária da empresa 

(seu tipo, os  sócios e sua participação, o registro na Junta Comercial, etc). JA os aspectos 

legais estariam relacionados com as exigências legais tais como impostos e/ou incentivos 

fornecidos pelos governos. 

0 objeto social da organização que se abordará neste trabalho é a certificação de 

produtos  orgânicos.  Através da  definição  do objeto social define-se também o tipo de empresa 

e sua forma jurídica. Estas informações baseiam-se na Instrução Normativa n° 007, de 17 de 

maio de 1999, que regulamenta: 

Os produtos de origem vegetal ou animal, processados ou in natura, para serem 
reconhecidos como  orgânicos  devem ser certificados por pessoa  jurídica,  sem fins 
lucrativos, com sede no território nacional, credenciada no torgio Colegiado 
Nacional, e que tenha seus documentos sociais registrados em  órgão competente da 
esfera pública 

No dia 30 de junho de 1999, o Presidente da República regulamentou por intermédio 

do Decreto n° 3.100, a lei n° 9.790/99, que  dispõe  sobre a qualificação de pessoas  jurídicas  de 

direito privado e sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de  Interesse  

Público,  instituindo e disciplinando o Termo de Parceria. Estas organizações têm como 

características  principais a não distribuição de lucros a seus sócios ou associados e a prestação 

de algum tipo de serviço que vise o bem estar da sociedade e/ou desenvolvimento econômico 

e social. 

As Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) são aquelas 

reconhecidas como tal por ato do Governo Federal emitido pelo Ministério da  Justiça,  após a 

análise  do estatuto da instituição. Elas são o reconhecimento oficial e legal de uma 

organização do terceiro setor. Sao criadas por iniciativa privada e obtêm um certificado 
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emitido pelo governo federal ao comprovar o cumprimento de requisitos, especialmente 

aqueles derivados de normas de transparência adminis trativa (MARTINS, 2002). 

Segundo Ferrare (2000), a lei n° 9790/99 simplificou os procedimentos para o 

reconhecimento  institucional das entidades da sociedade civil como OSCIP, ampliando e 

definindo as Areas de atuação. A intenção declarada do governo foi identificar as que possuem 

fins públicos e não tinham acesso a nenhum beneficio ou qualificação, bem como reduzir 

custos operacionais e agili7ar  os procedimentos para o reconhecimento institucional. Por 

outro lado, o governo anunciou seu desejo de modernização através da realização de parcerias 

com o setor público, com base em  critérios  de eficácia e eficiência e mecanismos mais 

adequados de responsabilização, de modo a garantir que os recursos de origem estatal venham 

a ser bem aplicados e efetivamente destinados a fins públicos. 

Devido  à dificuldade de definir com precisão o significado de "interesse público", 

indispensável para o acesso a esta nova qualificação, e diante do risco de uma definição 

genérica e abstrata, foram estabelecidos dois critérios, que combinados caracterizam e dão 

sentido ao "caráter púb lico" das OCIPs. Isso quer dizer que as entidades tam que obedecer ao 

mesmo tempo aos critérios de finalidade - não ter fins lucrativos e desenvolver determinados 

tipos de atividades de interesse geral da sociedade - e adotar um determinado regime de 

funcionamento, dispor em seus estatutos e incluir nas suas ações preceitos da esfera pública 

que tornem viáveis a  transparência e responsabilização pelos atos praticados (FERRAREZI; 

REZENDE, 2000). 

A defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente e a promoção do 

desenvolvimento sustentável é uma das finalidades que a lei citada, em seu artigo 3°,  alínea  

VI, estabelece para que uma sociedade civil de interesse público possa ser reconhecida como 

tal perante a justiça_ 

Entende-se que a partir do momento em que ocorrer a certificação de produtos 

orgânicos.,  se atesta que tais produtos, em seu processo de produção, passaram por processos 

que dispensam o uso de agrotóxicos e foram produzidos em um ambiente ecologicamente 

equilibrado, contribuindo desta forma para o desenvolvimento sustentivel e para a 

preservação do meio-ambiente. 

24.2 Aspectos administrativos 

Em novos empreendimentos é imprescindivel o planejamento da estrutura 

administrativa.  É preciso estabelecer quais os recursos — materiais e humanos — necessários 

para o seu funcionamento, além de definir como eles irão se inter-relacionar. 
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De acordo com Woiler e Mathias (1986, p.37), os aspectos administrativos dizem 

respeito A estrutura organizacional que sera  necessária  para a implantação e para a operação 

do projeto. 

Geralmente, novos empreendimentos, exigem cuidadoso planejamento na sua 

estrutura  administrativa, uma vez que a mesma é composta pela determinação e descrição: 

a) da estrutura  técnica e administrativa, do organograma, dos regulamentos e 

regimentos e dos horários de funcionamento da organização; 

b) da relação de recursos humanos necessários, com os respectivos cargos, 

funções, ordenados e regime de trabalho; 

c) da estrutura da administração de pessoal e salários, dos incentivos não salariais 

oferecidos e de outros beneficios prestados; e 

d) dos setores que compõem a empresa e suas  atividades  

Chiavenato (1995), afirma que, embora as empresas sejam compostas por máquinas, 

equipamentos, prédios, tecnologia, etc., são as pessoas que dão vida a este conjunto de coisas 

concretas e que proporcionam a qualidade, a produtividade e as inovações. Nos dias de hoje, a 

tecnologia encontra-se disponível a qualquer organização, isto indica que a diferença de uma 

organização para outra está no seu capital intelectual, ou seja, são as pessoas que fazem o 

neg6cio_ 

Para que uma equipe esteja bem preparada, é preciso levar em conta alguns fatores 

como: um adequado recrutamento e seleção de pessoal; promoção; capacitação e 

desenvolvimento; além de assegurar salários e beneficios motivadores; e criar um agradável 

ambiente de trabalho. 

Como todos os setores de uma empresa possuem recursos humanos, as pessoas que 

trabalham nesses setores precisam demonstrar, nas suas esferas de atuação, satisfação 

profissional, pois caso contrário, isto  poderá  trazer conseqüências negativas que, 

possivelmente, poderá refletir em toda empresa. 

Em razão disto, toma-se fundamental que os empregados estejam motivados e 

satisfeitos com suas condições de trabalho. No momento em que se obtém esse fator 

empresarial, consegue-se, então, solidificar grande parte dos componentes do sistema 

empresarial. 

Degen (1989) ressalta que se deve ter muito cuidado em motivar e treinar nossos 

empregados para dar a máxima satisfação  possível  aos clientes e, assim, motiva4os a voltar e 

a fazer mais  negócios  conosco. Porém não é s6 no atendimento direto a clientes que os 
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empregados precisam estar motivados e bem treinados. E fundamental que estejam motivados 

e treinados na  execução  de todas as tarefas do novo empreendimento. 

As pessoas  são  os principais elementos de constituição e de funcionamento de 

qualquer organização, logo, é fundamental que a empresa valorize sua equipe de trabalho, 

pois o reflexo se dará na qualidade dos serviços prestados, e conseqüentemente na satisfação 

do cliente e no retorno  financeiro.  

2.4.3 Aspectos técnicos 

Segundo a bibliografia consultada, no que se aos aspectos técnicos e ao ambiente 

tecnológico, para a avaliação do projeto, deve-se levar em consideração o processo de 

produção, a engenharia do projeto e a especificação dos equipamentos. 

A tecnologia 6, certamente, uma das forças que mais afeta a vida das organizações e, 

conseqüentemente,  a da consumidor final. Isto acontece porque as novas tecnologias que 

aparecem criam novas mercados e oportunidades de crescimento para as empresas. IA na fase 

de implantação da empresa surgem várias questões: "Qual equipamento escolher, o mais 

barato ou o mais avançado? Como identificar as necessidades do empreendimento e evitar o 
desperdício de dinheiro?" 

Em  razão  disto, antes de optar por alguma alternativa, é necessário estabelecer tanto as 

necessidades atuais quanto futuras da empresa Este planejamento pode ser conseguido 

quando se determina o que a organização deve fazer hoje e o que ela pretende estar fazendo 

daqui alguns anos_ 

Quanta a este aspecto, Holanda (1968) diz que: 

A seleção e descrição do  processo produtivo pode ter maior ou menor complexidade 
conforme o tipo e tecnologia adotada, seja de uso generalizado ou menos comum, 
implicando, neste último caso, investigações mais especificas; ou ainda existam ou 
não varies alternativas tecnológicas. 

A engenharia tem como finalidade determinar o processo de produção, os 

equipamentos e as instalações  necessários,  tomando  possível o cálculo dos custos de 

investimento. 

Os investimentos estão diretamente relacionados com a engenharia, e são aqueles 

realizados antes que a empresa comece a funcionar. Portanto, quando se determina 

corretamente a estrutura de produção, conseqüentemente, se consegue uma otimização dos 

investimentos aplicados inicialmente no empreendimento. 

0 projeto da Area de trabalho corresponde ao planejamento de espaço fisico a ser 

ocupado na empresa. Para Chiavenato (1995), é a projeto que representa a melhor disposição 
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possível das máquinas e equipamentos, móveis, e todos os recursos materiais ao longo do 

processo de produção, para implementa-lo e facilita-lo. Ainda, segundo o autor, é por meio do 

fluxo de trabalho que se determina melhor o arranjo das coisas e pessoas ao seu redor. 0 

arranjo  físico  é retratado por meio de um lay-out, que significa dispor, ordenar, esquematizar. 

Na concepção de Holanda (1968), um bom lay-out corresponde ao arranjo fisico de 

máquinas,  homens, materiais e serviços complementares que melhor atende As exigências do 

processo produtivo e assegura menores custos ou mais elevada produtividade. 

Assim sendo, é  fitndamental desenhar uma planta de distribuição de equipamentos que 

permita alcançar o máximo  de economia de tempo, materiais e movimentos, levando em conta 

os seguintes princípios  básicos,  definidos peio autor. 

a) conceber o lay-out como um sistema integrado de  produção,  que deve atender 

is exigências de capacidade e qualidade da forma mais económica possível; 

b) minimizar as distancias a serem  percorridas  pelos materiais e operários;  

c) dispor os equipamentos de forma  compatível  com a seqüência do processo 

produtivo, adotando soluções que permitam o transito em um só sentido e 

evitando retornos ou cruzamento de rotas, que possam provocar 

congestionamentos, perdas de tempo e acidentes; 

d) aproveitar ao máximo o espaço  disponível; 

e) resguardar a flexibilidade necessária para permitir futuras ampliações, ajustes e 

rearranjos, com  o minima de custos e perturbações. 

Por se tratar de um anteprojeto, este trabalho,  dará ênfase a identificação das etapas do 

processo de produção (processo de  certificação  de produtos organicos),  à  localização e ao 

tamanho da organização e ao levantamento inicial de máquinas e equipamentos  necessários  ao 

funcionamento da empresa. 

2.4.4 Aspectos mercadológicos 

Ao estudarem-se os aspectos mercadológicos toma-se obrigatória a conceituaçao de 

marketing e de mercado, assim como a sua denominação ern mercado  consumidor,  mercado 
concorrente, e mercado fornecedor. 

O  conceito de marketing diz que o fundamental da organização deve ser a satisfação 
do consumidor. Todas as atividades da organização devem dedicar-se a identificar e, depois, 

fazer produtos para satisfazer As necessidades dos clientes. (ENIS,1983) 
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Já Kotler (1998), parte de uma perspectiva que o marketing começa com um mercado 

bem definido, de fora para dentro da empresa. Focaliza as necessidades dos consumidores, 

integra todas as atividades que os afetarão e produz lucro waves da satisfação dos mesmos_ 

Para que um negócio obtenha sucesso, é necessário  que haja uma real necessidade pelo 

produto ou serviço que se  propõe.  Pois de nada adianta um plano bem elaborado, pessoas 

capacitadas e capital  disponível  para realizar os investimentos  necessários  se o produto ou 

serviço não causam interesse no público. É por este motivo que se enfatiza que qualquer 

projeto de investimento exige uma análise mercadológica. 

Segundo Chiavenato (1995, p.16) 

0 estudo de mercado, ou  pesquisa  de mercado, é o levamamento e a inveitigaçâo 
dos fenômenos que ocorrem no processo de trocas e de  intercâmbios  de mercadorias 
do produtor BD consumidor. Representa a coleta de informações úteis para que se 
possa conhecer o mercado, seja para comprar matérias-primas ou mercadorias ,  seja 
para vender produtos ou serviços. 

0 mercado é a interação entre a oferta — pessoas ou empresas que desejam vender bens 

e serviços — e a demanda — pessoas ou empresas que queiram comprar bens e serviços. Toda a 

situação em que estão presentes a compra e venda, real ou potencial, de alguma coisa é urna 

situação de mercado. 

De acordo com Degen (1989) a oferta é a quantidade de produtos e serviços que os 

fornecedores proveem a um determinado preço. A curva da oferta representa as diferentes 

quantidades de um produto ou serviço que os fornecedores oferecem a diferentes  níveis  de 

preço. 

No que diz respeito à demanda, Degen (1989) afirma que é a quantidade de produtos e 

serviços que os consumidores compram a um  determinado  preço. A curva da demanda 

representa as diferentes quantidades de urn produto ou serviço que os compradores adquirem 

a diferentes níveis de preço. 

0 autor Adam Smith (apud DEMORI, 1998) deu o nome de demanda ao movimento 

composto pela ação dos consumidores na tentative de satisfazer suas necessidades de 

mercado. 

Um dos fatores que influenciam a demanda d, segundo Demon (1998) a preferencia 

dos consumidores de uma determinada região. Tem-se a partir dai a necessidade do 

conhecimento do mercado consumidor_ 
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2.4.4.1 Mercado consumidor 

O  mercado consumidor é quem vai garantir o sucesso do negócio, conforme cita 

(VERAS 1999), por este motivo é fundamental conhecê-lo amplamente. 

De acordo com Chiavenato (1995, p.16) 

no mercado consumidor que estio os clientes para quem você produz e vende 
mercadorias ou presta seus serviços. Mercado consumidor é o conjunto de pessoas 
ou organizações que procuram bens e serviços que uma empresa vende para 
satisfazer suas necessidades. 

Informações detalhadas sobre o consumidor como idade, sexo, tipo de trabalho,  nível  

de renda,  hábitos,  gostos, formas de lazer,  nível  de instrução, são  essenciais  para estabelecer 

que tipo de serviço ou produto deve ser oferecido e como deve ser a oferta. 

de extrema  importância  identificar o mercado consumidor a que se destina um 

produto ou serviço, já que é  através do conhecimento das caracteristicas e do perfil dos 

consumidores que se torna possível implementar estratégias e tomar decisões acertadas, para 

garantir que o cliente não opte pelo concorrente. 

2.4.4.2 Mercado concorrente 

Os concorrentes  são  "empresas que concorrem entre si para a obtenção dos recursos 

necessários c para a conquista dos mercados para a  colocação  dos seus produtos e serviços" 

(C HI AVENAT0,1994 ) 

Na abertura de um novo negócio, Chiavenato (1995) afirma que é vital lembrar-se de 

que a empresa não  estará  sozinha no mercado. Muitos concorrentes certamente estarão 

oferecendo produtos e serviços similares, e com muitas vantagens e beneficios para os 

mesmos clientes que pretendem atingir. 

O mercado concorrente pode ser desde de um inimigo no mundo dos negócios, como 

também um aliado na fase de planejamento. (VERAS 1999) 

Entretanto, o novo empreendedor deve ser melhor que o concorrente para sobreviver 

nos primeiros meses e aos poucos fixar seu produto no mercado.  É preciso investigar tudo que 

for possível sobre o concorrente: prep), acabamento, durabilidade, prazo de atendimento, etc. 

Nesta investigação  é  possível  identificar o que pode ser melhorado ou inovado como 

qualidade no atendimento, facilidade de acesso e contato e de dimensão do mercado, ou seja, 

se tem mais procura que oferta. 

2.4.43 Mercado fornecedor 



27 

Um dos elementos mais importantes para que o empreendimento alcance o sucesso 6 o 

mercado fornecedor. 

No mercado fornecedor estão as empresas que oferecem equipamentos, matérias-

primas, materiais, embalagens e outros suprimentos de que você necessita para produzir ou 

vender mercadorias ou prestar serviços pretendidos. Portanto, pode-se afirmar que o mercado 

fornecedor 6 o conjunto de pessoas ou organizações que suprem a sua empresa de insumos e 

serviços necessários ao seu funcionamento. (CHIAVENATO, 1995) 

Portanto,  é essencial que se tenha o registro de todos os  possíveis  fornecedores para 

manter o negócio em andamento. 0 prego, o prazo, a qualidade, a forma de entrega e de 

pagamento são requisitos fundamentais para a escolha de um bom fornecedor, além de 

garantia e assistência técnica 

2.4.5 Aspectos financeiros 

0 plano financeiro tem a finalidade de projetar o desempenho da empresa  através  de 

dados  financeiros,  que poderão ser principal causa de atratividade de um investidor pelo 

empreendimento. Além disso, tem por objetivo levantar os investimentos iniciais que serão 

necessários para abrir a nova empresa e estimar receitas e custos totais, visando verificar a 

rentabilidade e se o retorno será satisfatório. 

Para Dolabela (1999), o objetivo central do plano financeiro é fomecer as informações 

necessárias ao empreendedor relativas aos seguintes tópicos: 

a) se as receitas, dada uma estimativa de vendas, a um prego definido, serão 

capazes de cobrir todas as despesas, pagar o investimento e proporcionar um 

retomo superior ao que poderia ser empregado no mercado financeiro; 

b) quais os investimentos necessários para iniciar o empreendimento; 

c) o tempo necessário para retorno dos  investimentos; e 

d) o volume de recursos  financeiros necessários para manter a empresa 

funcionando. 

No mercado existem diversas instituições financeiras que disponibilizam uma parte do 

capital a ser  investido em novos negócios. No entanto, nunca o empreendedor  conseguirá o 

capital total  necessário  para iniciar a empresa Assim sendo, é necessário que a empresa tenha 

capital próprio para investir no empreendimento_ Chiavenato (1995) salienta que o capital 

inicial representa o recurso financeiro  básico  da empresa, decorrente do montante investido 

pelos propriettirios ou acionistas para a criação e operação do negócio_ 
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De um modo geral os gastos de investimentos são relacionados com a aquisição dos 

fatores considerados fixos e fatores considerados variados. 0 capital que  viabiliza  os fatores 

fixos  é  chamado na literatura de investimento fixo ou capital fixo e, o capital que viabiliza os 

fatores variados é denominado de investimento circulante ou capital de giro. 

0 capital fixo  é aquele constituído pelos ativos imobilizados, ou seja, os investimentos 

em ativos que são efetuados a longo prazo, são estiveis e sofrem poucas alterações ao longo 

do tempo. E o caso de edificios, instalações, máquinas, equipamentos, entre outros. Já o 

capital de giro é  constituído  de ativos circulantes e sofrem alterações muito freqüentes. 

(CHIAVENATO, 1995) 

De acordo com Holanda (1968), o ativo ou capital fixo, compreende o conjunto de 

bens que não são motivos de transações correntes por parte da empresa, ou seja, corresponde a 

uma imobilização de recursos na aquisição de um conjunto de bens. 

Com relação ao capital de giro o mesmo autor salienta que: "corresponde ao 

patrimônio em conta corrente de que necessitam as empresas, para atender is operações de 

produção e comercialização dos bens. É o complemento de capital necessário para pôr em 

finicionamento regular o conjunto produtivo." (HOLANDA, 1968) 

Depois de verificar qual o capital necessário para iniciar o empreendimento  é essencial 

fazer urn levantamento sobre seus custas e receitas, assim como averiguar o ponto de 

equilíbrio  do negócio. 

Sanvicente (1987, p.193) explana o ponto de equilíbrio como: 

Entende-se por ponto de equilíbrio das operaçães de uma empresa aquele nivel ou 
volume de produção (ou atividade, em caso de empresa não-industrial) em que o 
resultado operacional é nulo, on seja, as  receitas operacionais  são eiatamente iguais 
ao valor total das despesas operacionais. 

E, concluindo o plano financeiro, é necessário também  definir quais as técnicas de 

avaliação do investimento do capital. Gitman (1978) fala da existência de dois tipos de 

técnicas: as sofisticadas (de maior embasamento teórico) e as  não  sofisticadas. Dentre estas 

últimas, cita-se dois  métodos:  

Método Payback:  período  de recuperação de capital. Este  método  envolve o calculo de 

número de anos necessários para recuperar o montante investida por meio dos fluxos de caixa 

gerados pelo projeto. 

Taxa  média  de retorno: é  calculada  a partir de dados contábeis  (LAIR-Lucro  antes do 

Imposto de Renda). Sua definição mais comum seria: LAIR médio/Investimento  médio.  

Como técnicas sofisticadas de investimento de capital temos: 



29 

Valor liquido atual: utilizado para se conbecer a segurança do projeto.  Identifica o 

volume das entradas de caixa atualizadas que serão geradas pelo novo negócio, confrontando-

o com o total de investimentos necessários para a implantação do mesmo 

Taxa interna de retomo: 6 usada para identificar a rentabilidade do capital  investido." 

A taxa de retorno de um projeto  será  a taxa de juros que descontar os rendimentos futuros do 

ativo, de tal modo que, a soma das entradas futuras (valor atual das entradas) seja igual ao 

investimento original no ativo (custo)." (WELSCH 1996, p.249) 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia de um trabalho diz respeito  à maneira pelo qual ele foi executado e 

correlaciona-se na divulgação do tipo de pesquisa e métodos, técnicas, e instrumentos de 

coleta de dados utilizados na elaboração do trabalho. 

3.1 Tipo de estudo e abordagem 

Para a elaboração do presente trabalho valeu-se de uma pesquisa exploratória 

descritiva tendo uma  análise  de abordagem qualitativa através de um estudo de caso. 

Os estudos exploratórios permitem ao investigador aumentar sua  experiência  em torno 

de determinado problema. 0 pesquisador parte de uma pergunta norteadora e aprofunda seu 

estudo nos limites de uma realidade especifica, buscando antecedentes e maior conhecimento, 

para, em seguida, planejar uma pesquisa descritiva. Por sua vez, o estudo descritivo tem o 

objetivo de descrever, com exatidão, os fatos e fenômenos de determinada realidade. 

(TRIVIS1OS, 1987). Neste contexto, este estudo inicial procurou conhecer 

Com uma abordagem qualitativa, o fenômeno em estudo pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado numa 

perspectiva integrada Neste caso, segundo Godoy (1995), o pesquisador vai a campo 

buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas envolvidas, 

considerando todos os pontos de vista relevantes. 

3.20 processo de coleta e análise  de dados 

Com o objetivo de avaliar a aceitabilidade de uma empresa de  certificação  de produtos 

orgânicos  em  Florianópolis,  foi realizado um estudo preliminar dos aspectos mercadolágicos. 

Visando averiguar a existência, o tamanho, as necessidades e  características  dos 

mercados consumidor e concorrente considerou-se como universo da pesquisa os produtores 

orgfinicos da região da grande  Florianópolis e as empresas que prestam o serviço de 

certificação para estes produtores. 

As pesquisas foram realizadas através de uma amostragem não probabilfslica por 

conveniência. Segundo  Manar  (1997) este tipo de amostra não probabilistica  é selecionada 

por alguma conveniência do pesquisador, utilizada para testar ou obter idéias sobre 

determinado assunto de interesse presta-se muito bem aos objetivos da pesquisa exploratória, 

que é o caso em questão. 
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O  critério de seleção utilizado foi a acessibilidade que permite escolher os elementos 

deste tipo de amostra pela facilidade de acesso a des. (VERGARA, 1997). 

Assim sendo, o estudo foi realizado  através  de entrevistas não-estruturadas realizadas 

pessoalmente em visitas agendadas com antecedência entre os meses de setembro e outubro 

nas entidades e instituições onde se encontram profissionais ligados it produção  orgânica  

como: engenheiros agrônomos da Secretaria de Estado da Agricultura e Política  Rural, o 

técnico agrícola  da Epagri e o superintendente do Instituto de Geração de Oportunidades de 

Florianópolis (IGEOF). Também se visitou o proprietário da empresa Alento da Terra que 

um dos principais clientes potenciais e o gerente da Fundagro que se caracteriza como um dos 

principais concorrentes no momenta 

A justificativa para o uso da entrevista não-estruturada é que este tipo de instrumento 

de pesquisa oferece um amplo campo de interrogativas fornecendo todas as perspectivas 

possíveis  para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessária, 

enriquecendo a investigação. E a escolha dos locais visitados justifica-se pela facilidade de 

acesso e da disponibilidade de atendimento dos entrevistados. 

Através  dos contatos realizados se localizou as seguintes pesquisas: Agricultura 

Orgânica  em Santa Catarina (OLTRAMARI; ZOLDAN; ALTMANN 2003) e Agricultura 

Orgânica  na Região da Grande Florianópolis — Indicadores de Desenvolvimento 

(OLTRAMARI; ALTMANN 2004) do Instituto CEPA. Estas pesquisas foram fontes de 

dados  secundários  de extrema  importância  para prosseguir no estudo e conhecer a realidade 
do mercado de produção  orgânica.  Segundo Mattar (1997) os dados  secundários  consistem em 

dados que já foram coletados, tabulados e analisados, ou seja, que  estão  à disposição de 
consultas. 

Segundo Oltramari (2003), o mercado de propriedades com manejo  orgânico  no estado 
de Santa Catarina compreendem um total de 706 unidades. Sendo que destas, 58 localizam-se 

na região da grande Florianópolis e são certificadas pelos seguintes institutos: Fundagro, Rede 
Ecovida e 1BD. Estas empresas caracterizam o quadro de concorrentes do empreendimento 
proposto. 

Para a coleta de dados secundários utilizou-se de levantamentos bibliográficos que 

Mattar (1997, p.82) define como sendo "uma das formas mais rápidas e econômicas de 
amadurecer ou aprofundar um problema de pesquisa" possibilitando um maior conhecimento 
do tema em questão. 

0 uso deste processo de coleta de dados teve como objetivo, buscar o referencial 
teórico adequado quanto is etapas de  elaboração  do plano de negócios. Foram consultados 
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ainda, outros órgãos competentes, como Sebrae e a Junta Comercial de Santa Catarina 

realizando o levantamento exploratório e descritivo de todos os aspectos que envolvem a 

implementação do empreendimento. 

Além da analise documental fornecida pelos órgãos citados, foi utilizada a  técnica  da 

observação direta para o estudo dos aspectos mercadok5gicos, juridicos, organizacional, 

técnico e financeiro_ 0 uso deste artificio baseia-se em Marconi e Lakatos (1990), que 

afirmam ser a observação pessoal a técnica de coleta de dados que busca informações 

utilizando os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, não consistindo 

apenas em ver ou ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam 

estudar. 

A partir do momento que foi  definido o negócio da empresa procurou-se estabelecer a 

forma  jurídica  do empreendimento. Assim sendo, a organização caracteriza-se como uma 

Sociedade Civil de Interesse Público, pois desta forma atende-se a Instrução Normativa if 007 

e também dinamiza-se a captação de recursos, uma vez que a Lei n°9.790 prevê o termo de 

parceria entre orgni7Ações sem fins lucrativos e órgãos do governo. 

Com base nestas informações visitou-se o Sebrae e a Junta Comercial para saber corno 

se abre uma organização deste tipo. A analise documental dos materiais conseguidos nestas 

duas instituições em conjunto com as  orientações recebidas nas entrevistas possibilitou 

desenvolver os aspectos  jurídicos,  administrativos,  técnico e financeiro. 

A analise dos aspectos mercadológietis den-se  através  dos dados das duas pesquisas já  

citadas, das entrevistas realizadas com os profissionais ligados a produção  orgânica e do 

levantamento  bibliográfico.  Em seguida, com objetivo definir a area de atuação do 

empreendimento em questão analisaram-se os clientes e concorrentes na região da Grande 

Florianópolis. 
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4 DISCUSSÃO E ANALISE DE DADOS 

A seguir  desenvolver-se-á  os  capítulos  necessários  à  compreensão sabre o 

funcionamento da empresa. 

4.1 0 negócio 

Com base na definição do negócio da empresa, poder-se-Ao definir todos aspectos 

relativos ao desenvolvimento do plano de negócios, para que este seja utilizado coma uma 

ferramenta de gestão administrativa visando o sucesso do empreendimento. Sendo assim, fica 

estabelecido que o negócio da empresa sera: 

"Garantir ao consumidor uma certificação de produtos  orgânicos  com imparcialidade 

e transparencia". 

4.2 Aspectos jurídicos e legais 

A forma  jurídica  do empreendimento em  questão  será de uma sociedade civil de 

interesse público e seu objeto social será a  certificação  de produtos argmicos. 

Com relação aos aspectos que devem ser levados em consideração para registro da 

empresa, o SEBRAEJSC recomenda que alguns passos sejam seguidos, de acordo com as 

exigências  legais existentes. Sao eles: 

• 1° PASSO 

Consulta de viabilidade na Prefeitura Municipal em que for instalada a sede do 

estabelecimento. 

• 2° PASSO (FACULTATIVO) 

Consulta prévia junta à  Receita Federal 

• 3° PASSO 

Registro da empresa na Junta Comercial do Estado (JUCESC) 

Documentos: 

Requerimento Tarja Vermelha; 

Contrato Social (padrão ou próprio — 3 vias, visto por advogado devidamente 

inscrito na OAB) 

FCN — Ficha de Cadastro Nacional — 1 via 

DARF — Documento de Arrecadação de Receitas Federais - 3 vias; 

Declaração de Microempresa (ME), ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), se for 

caso — 2 vias; 
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Fotocópias autenticadas da Carteira de Identidade e CPF dos sócios. 

• 4° PASSO 

Obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) na Receita Federal 

Documentos: 

Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (FCPJ) e Quadro Societário; 

Fotocópia do Cadastro de Pessoa  Física  (CPF) e Carteira de Identidade; 

Comprovante de residência (conta de luz, telefone, etc) — 1 via; 

Original do Contrato Social; 

Declaração de ME ou EPP, registradas na JUCESC; 

Comprovante de pagamento de taxa (Guia Dart); 

Comprovante de localização da empresa. 

• 5° PASSO 

Obtenção da Inscrição Estadual na Secretaria da Fazenda 

Documentos: 

FAC — Ficha de Atualização Cadastral —2 vias; 

DAR — Documento de Arrecadação Estadual —3 vias; 

Fotocópia do Contrato Social com o respectivo número da JUCESC; 

Fotocópia  da Ficha de CNPJ com o respectivo número; 

Fotocópia  da Declaração de ME ou EPP, carimbada pela JUCESC; 

Fotocópia autenticada do CPF dos sócios e respectivos cônjuges, se for o caso; 

Fotocópia autenticada da Carteira de Iden tidade de todos os sécios; 

Fotocópia do comprovante de residencia (conta de luz, telefone); 

Fotocópia da escritura/contrato de locação do imóvel/croqui de localização 

autenticada 

• 6° PASSO 

Obtenção de  Alvará e Inscrição no Cadastro Fiscal na Prefeitura Municipal — 

Secretaria de  Finanças.  

Documentos: 

Contrato Social original, registrado na JUCESC; 

CNPJ; 

Vistoria do Corpo de Bombeiro; 

Alvará sanitário da  divisão  de vigilância  sanitária,  se for o caso; 

Consulta de viabilidade (requerida no 1° passo — original); 

Escritura/contrato de locação do imóvel; 
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CMC - cadastro municipal de contribuintes (Ficha cadastral de pessoa  jurídica  - 

formulário  fornecido pela Prefeitura); 

Recolhimentos: taxa de expediente; taxa de licença para localização, cujo valor 

calculado de acordo com o número de empregados e o ramo de atividade; taxa de 

licença para publicidade, se vai utilizar placas de identificação. 

Após a constituição da empresa,  é  necessário  solicitar a qualificação como OSCIP 

uma vez que atividade que  será  exercida pela organização exige que esta seja sem fins 

lucrativos  

Com relação aos documentos e procedimentos para a qualificação como OSCIP o 

SEBRAE/SC orienta que a entidade deve fazer uma solicitação formal ao  Ministério  da 

Justiça,  a Coordenação de Outorga e Títulos  da Secretaria Nacional de Justiça, anexando ao 

pedido cópias autenticadas em cartório de todos os documentos relacionados a seguir, 

conforme art. 50  da Lei 9.790/99: 

a) estatuto registrado em Cartório; 

b) ata de eleição de sua atual diretoria; 

c) balanço  patrimonial;  

d) demonstração do resultado do  exercício;  

e) declaração de  Isenção  do Imposto de Renda (Declaração de Informações 

Econômico-fiscais da Pessoa  Jurídica  - DIPJ), acompanhada do recibo de 

entrega, referente ao ano calendário anterior, 

f) inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes/Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica  (CGC/CNPJ). 

A organização pode encaminhar seu pedido pelo correio ou  apresentá-lo  ao Protocolo 

Geral do  Ministério  da Justiça, que  deverá  indicar a data e a hora do recebimento no seguinte 

endereço: Ministério da Justiça - Secretaria Nacional de Justiça / Coordenação de Outorga de 

Títulos - Esplanada dos Ministérios, bloco T, anexo II, Brasilia, Distrito Federal, CEP 70064.- 

900. 

Uma vez recebido o pedido de qualificação, o Ministério  da  Justiça  tem o prazo de 

trinta dias para deferi-lo ou não e mais quinze dias, a partir da decisão, para publicar o ato de 

deferimento ou indeferimento no  Diário  Oficial da União, mediante despacho do  Secretário  

Nacional de Justiça. 

No caso de indeferimento da qualificação, o Ministério da  Justiça envia  para as 

entidades perecer identificando as exigências que não foram  cumpridas.  Após fazer as 
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alterações  necessárias,  a entidade pode apresentar novamente a solicitação de qualificação 

como OSCIP a qualquer tempo. 

Quanto aos incentivos fiscais para as OSCIPs, ainda não foi criada nenhuma vantagem 

fiscal específica, que poderá vir a existir dependendo dos avanços no processo de mudança 

das leis que regem as relações entre o setor ptiblico e o terceiro setor. 

4.3 Aspectos administrativos 

Os aspectos administrativos, conforme Woiler e Mathias (1986), estão relacionados 

com a delimitação da estrutura organizacional que a empresa requer para o seu bom 

funcionamento 

De acordo com a Instrução  Normativa  n° 007, para que uma cenificadora possa atuar 

no mercado é necessário que possua a seguinte estrutura interna: 

a) Comissão Técnica; 

b) Conselho de Certificação; 

c) Conselho de Recursos. 

Para a formação da Comissão Técnica e do Conselho de Certificação  será necessário  

buscar profissionais com um amplo conhecimento técnico e com experiência comprovada em 

produção orgânica,  pois o primeiro grupo  será  responsável pela avaliação da eficácia e 

qualidade da produção e o segundo pela  análise e aprovação dos pareceres emitidos pela 

comissão técnica 

O Conselho de Recursos tem a  função  de decidir sobre as apelações de produtores e 

outros interessados, além de tratar de  questões  não contidas no regimento da certificadora. 

Atualmente muitos profissionais com o perfil descrito acima prestam serviços 

relacionados à produção  orgânica  em ONGs,  órgãos  do govemo ou trabalham como 

autônomos. Logo, a comissão técnica será formada por pessoas que não tenham nenhum 

vinculo com produtores  orgânicos  para os quais já tenham prestado serviços, pois somente 

desta forma  poder-se-á  garantir a idoneidade do processo de certificação. 

O Conselho de Certi ficação sera formado por representantes de todos grupos 

envolvidos na produção de alimentos  orgânicos,  por representantes de associações de 

consumidores e de outras ONGs e associações da região que tenham efetivo interesse pelo 

assunto. Exsa constituição eclética tem por objetivo  tomar o processo participativo, 

democrático e transparente ao máximo possível. 

O conselho de recursos será formado por pessoas que tenham amplos conhecimentos 

em produção  orgânica  e que não estejam envolvidas em nenhuma das etapas do processo de 



37 

certificação. Desta forma, se espera obter uma visão externa ao mesmo, por vezes isenta de 

fatores e sentimentos que possam deturpar as decisões deste conselho. Por envolva muitas 

vezes questões legais, é interessante também que este conselho inclua algum profissional da 

area  jurídica.  É importante salientar que o conselho de recursos deverá consultar o conselho 

de certificação e a comissão técnica, bem como os produtores, antes de tomar uma decisão 

definitiva.  

Quando questionado, em entrevista, sobre como deve ser a formação de certificadora 

de produtos  orgânicos,  o proprietário da empresa Alento da Terra, uma das propriedades de 

maior destaque na produção de produtos  orgânicos  em  Florianópolis  atualmente, respondeu: 

(...) para que uma certificadora tenha credibilidade no mercado ela deve fazer 
parcerias com instituições públicas que compartilhem do objetivo da certi ficação 
orgânica  que é de oferecer ao cliente a garantia da qualidade do produto  orgânico e 
ao produtor a devida recompensa por ele ter seguido todas as normas de produção_ 

Observando esta orientação, neste trabalho, se optou pela criação de uma OSCIP. Esta 

escolha condiz com o artigo n° 9 da Instrução Normativa n°007, que diz que para uma 

certificadora de produtos orgtinicos poder exercer suas atividades esta deve ser sem fins 

lucrativos e, também porque neste tipo de organização é  possível  fazer parcerias para 

viabilizar a atividade. 

Segundo Fischer (2002, p.34) 

Em 1999 entrou em vigência a lei 9.790, que criou a figura da OSCIP — Organização 
da Sociedade Civil de interesse Público — que normatizou os procedimentos para 
qualificar pessoas  jurídicas  de direito privado, sem fins lucrativos, como entidades 
idôneas  para recorrerem aos fundos públicos e estabelecerem parcerias e convênios 
corn os  órgãos  da Administração Pública. 

Deve-se salientar que o termo de parceria é um novo  instrumento jurídico  de fomento 

e gestilo das relações de parceria entre as OSCIPs e o Estado, com o objetivo de imprimir 

maior agilidade gerencial is atividades e realizar o controle pelos resultados, com garantias de 

que os recursos estatais sejam utilizados de acordo com os fins públicos. O termo de parceria 

possibilita empreender iniciativas e mobilizar pessoas e recursos  necessários  ao 

desenvolvimento das atividades da organização. 

Quanto A estrutura organizacional, a referida lei aponta três  níveis  hierárquicos: 

a) Assembléia  Geral;  

b) Diretoria, 

c) Conselho Fiscal; 

Visando atender as exigências legais da Instrução Normativa n° 007 e da Lei n° 9.790 

que regulamenta as OCIPs, se pretende formar alianças de trabalho com  órgãos  do governo e 
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outras instituições como a Epagri, a Secretaria de Estado da Agricultura e Política  Rural, a 

Universidade Federal de Santa Catarina e com a Associação dos Engenheiros Agrônomos. A 

intenção é formar uma equipe multidisplinar de profissionais que tenham comprometimento 

com o processo de certificação de produtos  orgânicos. 

medida que os profissionais forem escolhidos  formar-se-á  a comissão técnica, o 

conselho de  certificação e o conselho de recursos. Além das atribuições já citadas, estes 

mesmos profissionais, num primeiro momento, deverão compor a estrutura organizacional da 

OSCIP, ou seja, a  assembléia  geral, a diretoria e o conselho fiscal e suas  competências serão 

assim definidas: 

a) Assembléia Geral: eleger a diretoria e o conselho fiscal; decidir sobre as reformas 

do estatuto, sobre a extinção da instituição; sobre a conveniência de alienar, transigir, 

hipotecar ou permutar bens patrimoniais e aprovar o regimento interno. 

b) Diretoria: elaborar e submeter á  análise  da Assembléia Geral a proposta de 

programação anual da instituição; executar a programação anual de atividades da 

instituição; elaborar e apresentar para análise da  Assembléia  Geral o relatório anual; 

reunir-se com instituições públicas e privadas para  mútua colaboração  em atividades 

de interesse comum; contatar e demitir  funcionários. 

c) Conselho Fiscal: examinar os livros de escrituração da instituição; opinar sobre os 

balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações 

patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores da entidade; 

requisitar ao primeiro tesoureiro, a qualquer tempo, documentação comprobatória das 

operações econômico-financeiras realizadas pela  instituição;  acompanhar o trabalho de 

eventuais auditores externos independentes e convocar extraordinariamente a 

Assembléia  Geral. (SEBRAE,2004) 

Deve-se enfatizar que a  estrutura  apresentada é uma proposta que procura dinamizar as 

atividades da organização e otimizar os recursos humanos e financeiros que serão necessários 

para o bom desempenho das atividades inerentes ao processo de certificação de produtos 

orgânicos. 

4A Aspectos  técnicos  

Neste capitulo serão discutidos os principais pontos relacionados com os aspectos 

técnicos do projeto, tais como: a identificação das etapas do processo de certificação, o 

tamanho e a localização da empresa, e o levantamento inicial dos móveis e equipamentos 

necessários para o funcionamento da empresa 
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4.4.1 Identificação das etapas do processo de certificação de produtos  orgânicos 

De acordo com as informações obtidas nas entrevistas realizadas com os engenheiros 

agrônomos  da Epagri, com o gerente da Fimdagro e com o proprietário da Alento da Terra e a 

certificação de produtos  orgânicos consistem nos seguintes passos: 

4.4.1.1 Iniciativa 

O produtor interessado em obter a certificação de seus produtos deve manifestar seu 

interesse através de uma solicitação por  escrito  à certificadora. 

No entanto, se enfatiza que o agricultor deve compreender e analisar as vantagens 

decorrentes desta decisão, bem como os encargos e as obrigações. Ao membro da comissão 

técnica  cabe, apenas, expor claramente como funciona o processo de certificação. O técnico, 

em momento algum, deverá tentar persuadir o agricultor apresentando vantagens incertas, 

pois caso essas expectativas não se concretizem o mesmo pode se desanimar e abandonar o 

processo. 

4.4.1.2 Histórica 

Uma vez tomada a decisão de certificar a produção, o agricultor deve, com o auxilio 

de um profissional especializado, realizar um levantamento histórico das  áreas  produtivas da 

propriedade, buscando destacar todas as práticas adotadas ali nos anos anteriores com a maior 

precisão possivel. Juntamente com este histórico o produtor já pode preencher um ficha 

cadastral onde são coletados todos os dados pertinentes da propriedade e que podem de 

alguma forma ser uti lizados na certificação. 

Uma das dificuldades apontadas pelos engenheiros da Epagri é que muitos agricultores 

desconhecem conceitos importantes de agroecologia dificultando desta forma o levantamento 

de informações precisas sobre as  atividades  da propriedade. 

4.4.1.3 Visita 

0 cadastro juntamente com o histórico são enviados à comissão técnica que os analisa 

e a partir disso organiza uma visita à propriedade. Na visita devem ser observadas as 

condições gerais do local, como  também  da  área  a ser certificada_ 

A  partir  dos dados contidos no cadastro, no histórico e das observações feitas durante 

a visita a comissão técnica deve elaborar um relatório que  será  enviado ao conselho de 

certi ficação, que decidirá pela aprovação ou não produtor. Caso o conselho não aprove a 
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concessão do certificado, os motivos deverão ser divulgados, para que se busque a solução 

dos problemas apontados. 

Além disto, no relatório a  comissão técnica deve indicar qual dos padrões de qualidade 

a propriedade tem condições de receber. 

4.4.1.4 Plano de conversão 

0 plano de conversão diz respeito àquelas propriedades que ainda não utilizam todas 

as técnicas de produção  orgânica.  Por este motivo, essas devem elaborar um plano de 

conversão, onde constem todas as  práticas agrícolas  que serão adotadas no  período  de 

transição. 0 Conselho de certificação deve estipular um prazo máximo de transição, podendo 

este variar de acordo com as  características especificas da região ou propriedade. 

Para que este processo seja realizado da melhor maneira  possível  é  necessário  que o 

produtor receba acompanhamento de um profissional especializado na Area e também da 

comissão técnica, pois assim ele terá condições de implantar todas as etapas do processo de 

produção  orgânica  dentre dos prazos estabelecidos. 

4.4.1.5 Plano de produção 

Para aquelas propriedades que já passaram pelo  período  de transição ou que receberam desde 

o inicio o padrão de qualidade "Produto  Orgânico",  deve ser solicitado a  elaboração  de um 

piano de produção. Este plano deve conter as  práticas  que se pretende adotar como por 
exemplo a Area de cultivo e culturas a serem plantadas. 

Além de ter sua  função  no processo de certificação, o plano de produção pode auxiliar o 

produtor a planejar melhor sua propriedade, visando um bom aproveitamento dos recursos 

naturais  disponíveis.  Através dele pode-se averiguar o produto que possuirá maior oferta no 

período subseqüente e orientar os agricultores no sentido de produzir determinados produtos 

cuja demanda está em alta. A periodicidade do plano deve ser de um ano ou  poderá ser 
ajustado A realidade da propriedade. 

4.4.1.6 Registro de informaçães 

0 registro de informações por parte do agricultor 6 uma das etapas mais importantes 
do processo, por isto ele deve registrar o máximo de informações com o maior grau de 

detalharnento e clareza  possível.  Isto facilita o trabalho da  comissão técnica, diminui o 
número  de visitas  necessárias e consequentemente os custos do processo. 
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São informações importantes de serem anotadas: data de plantio de uma cultura, Area 

de cultivo, forma de preparo do solo, adubações (tipo de adubo, origem, quantidade), 

ocorrência de doenças e insetos prejudiciais,  ocorrência  de plantas espontaneas, produtos 

utilizados, época de colheita, quantidade colhida , vendas efetuadas, além de outros fatores 

que possam ter influido de forma direta ou indireta na qualidade dos produtos. Para realizar 

este registro de forma clara e correta, o produtor deve solicitar assistência a um bom 

profissional, especialmente no inicio desta fase. 

4.4.1.7 Responsabilidade e compromissos 

A partir do momento que passa a ser certificado, o produtor deve assinar um termo de 

compromisso, onde afirma serem verdadeiras as informações repassadas A comissão técnica e 

se compromete a produzir de acordo com as normas especificadas. 

De acordo com as informações obtidas o produtor precisa ter consciência de que ele 

assumiu um compromisso não s6 com a certificadora, mas principalmente com os 

consumidores de seus produtos e também com o meio ambiente. 

4.4.2 Tamanho 

O  tamanho fisico proposto para a instalação da empresa refere-se a uma sala comercial 

de 45 metros quadrados, sendo 9 metros de comprimento e 5 metros de largura, com apenas 

um andar. 

4.43 Localização 

0 sucesso de qualquer empreendimento depende, entre ou tros fatores, da escolha do 

ponto aonde ele irá se estabelecer. Pensando nisso, uma serie de  critérios  foram levados  em  

consideração para a definição de onde o empreendimento estará situado, tais como: facilidade 

de acesso e de estacionamento, fluxo de pedestres e veículos, disponibilidade de mão-de-obra 

especializada, infra-estrutura de saneamento básico, disponibilidade de  água,  eletricidade e 

telefone, bem como a segurança da região. 

Já com relação aos aspectos internos, houve questionamentos a respeito do tamanho 

do imóvel, das condições gerais de conservação e da  adequação  das instalações  elétricas e 
hidráulicas. Isso porque, caso houvesse necessidade de reformas, o projeto estaria 

comprometido, mediante a escassez de capital. 

Uma consulta de viabilidade junto aos órgãos competentes  também  se faz necessária, 

já que em algumas cidades, o zoneamento urbano é bastante rígido ao definir as Areas para 
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cada tipo de atividade. Além de permissão para instalação, é preciso verificar a satisfação das 

condições sanitárias exigidas. 

Visando diminuir os riscos envolvidos na implantação de um novo negócio, o 

SEBRAE/SC recomenda que o imóvel seja alugado. Para tal, cuidados como a veri ficação de 

certidão atualizada junto ao registro de imóveis deve ser tomada 

Atendendo a todos os requisites descritos, e principalmente por possuir uma alta 

concentração de mão-de-obra especializada por estar próximo da Universidade Federal de 

Santa Catarina, Epagri e da Secretária de Estado da Agricultura e Política  Rural, o local 

escolhido para a abertura do negócio em estudo é o seguinte: Edificio Shopping Trindade sito 

h rua Lauro Linhares, 2123. 

4.4.4. Móveis e equipamentos 

0 levantamento inicial das necessidades de móveis e equipamentos foi realizado com 

base nas observações feitas durante a visita à Fundagro, que se caracteriza coma uma das 

concorrentes diretas do empreendimento proposto neste trabalho. Na ocasião verificou-se a 

necessidade dos seguintes móveis e equipamentos para funcionamento da empresa: 

a) mesas e cadeiras de escritório; 

b) 2 armários de escritório; 

c) computadores 

d) impressoras; 

e) fax; 

f) aparelhos  telefônicos;  

g) frigobar; 

h) sofa; 

Os móveis e equipamentos serão escolhidos de maneira que contemplem as 

necessidades da organização, mas que  também  criem um  ambiente  confortável e agradável. O 

objetivo é criar um ambiente prático, eficiente e de fácil adaptação. 

43 Aspectos mercadológicos 

A caracterização do setor de produtos  orgânicos,  os clientes e os concorrentes serão os 

items analisados neste capitulo para que se tenha uma  idéia  da necessidade de certificação no 

momento atual. 
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4.5.1 Caracterização do setor de produtos  orgânicos  

Embora tenham assumido um papel importante na midia internacional, sobretudo por 

tratar-se de  antítese  aos alimentos geneticamente modificados, os produtos originados de 

produção  orgânica  ainda representam tuna parte muito pequena do mercado de alimentos. As 

informações sobre sua participação no mercado mundial são difusas e muitas vezes 

imprecisas. Aid o inicio de 2002 não existiam dados consolidados sobre o volume e o valor de 

produtos comercializados no mundo. 

De acordo com a Agrorganica (2004) o mercado de produtos organicos movimentou 

em 1997 valores próximos a US$ 10 bilhões, fazendo-se a partir dai  previsões  de US$ 13 

bilhões para 1998 e de USS 20 bilhões para 2000. Em 2001, em virtude da preocupação dos 

consumidores com as divulgações de contaminações alimentares, da crise da "vaca louca", da 

febre afiosa e das  consequências  do  consumo  de alimentos geneticamente modificados o 

mercado atingiu um faturamento de US$ 24 bilhões, tendo como base um crescimento médio 

de 22,5% ao ano. 

A Europa é o maior mercado consumidor mundial, com movimento anual de US$ 6,2 

bilhões, seguida pelos Estados Unidos (US$ 4,2 bilhões) e pelo Japão (USS 1,2 bilhão). A 

maior participação de  orgânicos  no mercado de alimentos, em 1997, aconteceu na Dinamarca, 

e foi de somente 2,5% Na Suiça e na Amnia, as vendas alcançaram 2% e, nos mercados de 

maior geração de receita — Estados Unidos (USS 4,2 bilhões) e Alemanha (US$ 1,8 bilhão), 

significaram 1,2% do mercado de alimentos. Logo, as expectativas de crescimento das são 

grandes. 

De acordo com a Agra Europe, empresa inglesa especializada esn informações para a 

indústria alimentícia, o consumo de alimentos  orgânicos  tem crescido, nos últimos 10 anos ,a 

taxas próximas de 25% ao ano na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, estimando que 

alcance 15% do consumo total de alimentos em 2005. (PLANETA ORGAN1C0,2004). 

No Brasil, o mercado consumidor de produtos orgânicos  cresce cerca de 30% ao ano e, 

como este é um mercado em formação, a tendência de conquistar espaço no mercado 

internacional é  favorável  Um levantamento do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) mostra que no Brasil existem 7.100 produtores certificados, ou 

em processo de certificação, para uma área plantada de 270 mil hectares. A projeção é que 

para os próximos anos o crescimento seja mais acentuado em termos de Area, sobretudo com a 

entrada de grandes produtores.(IBD, 2004) 

Ainda no Brasil, a grande expectativa de crescimento do mercado de produtos 

orgânicos  é para 2005, quando o Brasil  será  o país-tema da Biofach. Este  evento  é uma feira 
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48,72% 19,23% 17,95% 14,10% 

45,16% 9,54% 35,61% 9,69% 

A mesma pesquisa apontou como principal fator de motivação para a adesão A 

agricultura  orgânica o fator econômico, sendo que o fator mercadológico, ou seja, existência 

de demanda motivou apenas 4,7% dos produtores. 
Tabela 2: Produtores orginicos segundo o principal fator motivador para a  adesão  à  agricultura  orgânica 
Fome: (OLTRAMARL ZOLDAN; ALTMANN, 2003 

Fatores 
 

rodutorcs 
,,,,,,, 	 .,• 	 •, 	 ,,,,,,, 	• 	  

Demanda de mercado 33 4,67 

Filosofia de vida 68 9,63 

Razões ecológicas 112 15,87 

Razões  econômicas 294 41,64 

Sande da  família  32 4,53 

Sande do consumidor 128 18,13 

Influencia amigos e vizinhos 33 4,67 

Outros 6 0,86 
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internacional de produtos  orgânicos que acontece uma vez por ano na Alemanha. No ano de 

2004, entre os dias 8 a 10 de setembro, se realizou no Rio de Janeiro a Biofadi America 

Latina que representou uma oportunidade (mica de promoção e divulgação dos  orgânicos e 

biodindmicos do Brasil. 

No levantamento realizado com 706 produtores no estado de Santa Catarina, durante o 

ano de 2001, Oltrmnari; Zoldan; Altmann (2003) aponta que houve um crescimento da  área 

destinada à agricultura  orgânica  no ano de 2001 em relação a 2000, conforme tabela 1: 

Tabela 1: Produtores segundo a  evolução  da area destinada  à  produção  orgânica  no ano de 2001 em  relação  a 2000. 
Fonte: (OLTRAMARI; ZOLDAN; ALTMANN, 2003) 
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Com relação ao  nível  de satisfação destes agricultores a pesquisa apontou que 155 

produtores — que representa 21,96% da amostra de pesquisa - estão muito satisfeitos e 452 — 

que representa 64,02% - estão  satisfeitos.  A tabela 3 demonstra os motivos pelos quais os 

agricultores estão satisfeitos. 

Tabela 3: Produtores orgAuicos segundo o principal motivo do nível  de satisfaglo da pritica da agricultura orginica 
Fonte: (OLTRAMARL ZOLDAN; ALTMANN, 2003) 

....... 

• 	 " 	  N"  produtores 	 
.... .  

Demanda de mercado 43 6,09 

Filosofia de vida 64 9,06 

Razões ecológicas 121 17,10 

Razões  econômicas  155 21,95 

Sande da  família  277 39,24 

Sande do consumidor 35 4,96 

Outros 11 1,56 

0 que é interessante observar nestas informações  é que os agricultores optam pela 

agricultora  orgânica  porque vêem na atividade uma maneira obter lucro, pois os produtos 

orgânicos  são mais valorizados no  mercado  do que os convencionais em virtude dos 

beneficios  já citados neste trabalho. No entanto, o maior impacto no  nível  de satisfação dos 

agricultores foi observado na melhoria da qualidade de vida em  razão  de utilizarem técnicas 

de produção que preservam a natureza e a  saúde  das pessoas. 

Esta situação pode ser ratificada pelas tabelas 4 e 5 que constam na pesquisa de 

Oltramari (2004) que demonstram as percepções dos produtores da agricultura  orgânica e 

convencional relativas  à  evolução da renda e qualidade de vida_ 
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Tabela 4: Peroepcdes dos produtores relativas  à  evolução  da renda e da qualidade de vida, segundo tipo de agricultura 
praticada. 
Fonte: (OLTRAMARI; ZOIDAN; ALTMANN, 2003) 

Percepção  

Agricultura 

orgânica  

Agricultura 

convencional 

produtores produtores 

da 
A atividade está permitindo aumentar a 

renda 

30 75 30 75 

A atividade não esta permitindo aumentar a 

renda 

10 25 10 25 

A renda continua a mesma 

Não opinaram ou não sabem 

Relativa 	eirolução da qUalidade de vida 

Melhorou nos  últimos anos 36 90 33 82,5 
Não melhorou nos albinos anos 4 10 5 12,5 

Está na mesma 

Não opinaram ou não sabem 2 5 

Tabela 5: Principais ranks apontadas pelos produtores como responsáveis pelo aumento da renda  familiar 
Fonte: (OLTRAMARI; ALTMANN, 2004) 

Razões  
Produtores 
N° I 	OA 

Prodato 
1.0 produto é mais valorizado 7 17,5 
2. E mais fácil de vender 6 15 
3.  Custo de produção é menor 4 1 0 

1. Aumento do volume de produção 6 15 
2. Tem mercado garantido e/ou vende direto 5 12,5 
3. Além de plantar, compra de vizinhos e comercializa e/ou processa a produção 3 

Observa-se que tanto os produtores da agricultura  orgânica quanto os da agricultura 

convencional percebem que suas atividades permitem aumentar a renda_ No entanto, o 

principal motivo apontado pelos produtores  orgânicos  é que o produto é mais valorizado. lit 

os produtores convencionais responderam que o aumento da renda é permitido pelo aumento 

da produção. Mas quando o aspecto analisado é a qualidade de vida, 90% dos  produtores 
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orgânicos afirmam que atividade proporcionou melhoria contra 82,5% dos produtores 

convencionais. 

De acordo com as informações, se infere que apesar de a atividade  orgânica 
proporcionar muitos beneficios esta ainda não contribui de forma significativa para gerar 
renda entre aqueles que seguem normas tão  rígidas  de produção de alimentos quanto os 

produtores  orgânicos. 

Certamente isto se deve ao fato de que o custo de certificação ainda é  muito alto como 
se pode verificar no quadrol_ 
Quadro 1: Cams de Cortificação 
Fonte: BNDES 

1 

 

	Tipo  de
'  

	 ` 

' 	
Valor 

:¡ ut .  - - 

	Fatores Considerados  

Taxa de Inscrição/ Filiação 0,00 — 5.000,00 Faturamento e/ou tamanho da area 

Diária  de técnico/Inspetor 120,00 — 500,00 

Despesas Preliminares A inspeção 90,00 — 1.8000,00 

Elaboração do Relatório 132,50 — 1_000,00 

% sobre o faturamento 0,0 % - 2,0 % 

Taxa de inspeção periódica 20,00 — 650,00 Tipo de cultivo e Area 

Análises químicas  de pesticidas 305,00 — 855,00 Produtos usados anteriormente 

Outras analises  químicas 225,00 — 465,00 Produtos usados anteriormente 

notável o crescimento da agricultura  orgânica  nos últimos anos em todo o mundo, e 
as projeções apontam para um crescimento ainda maior. Estas perspectivas de mercado para 

os produtos organicos, como fonte inspiradora para o avanço  da agricultura  orgânica, têm 
seduzido e atraído uma infinidade de novos adeptos, muitos conscientes e dispostos a se 

somarem na construção de um mundo melhor, mas muitos  infelizmente,  apenas vendo nos 

sobre-preços praticados no mercado de  orgânicos,  nas possibilidades de exportação e na 

crescente opção de consumidores, nichos de mercado que lhes interessa explorar na busca de 

lucros fáceis. 

43.2 Clientes 

Pelo fato deste trabalho tratar-se de um anteprojeto que visa buscar informações 
inicias para desenvolver o empreendimento, foram utilizadas duas pesquisas realizadas pelo 

Instituto — Cepa/SC como fontes de dados  secundários  que possibilitam voificar a existência 



Propriedades com manejo 

or 	 co  

Aica  Destinada 	iqpicaltura  orgânica .  	" 

(FIA) 

307 2.507,49 

104 880,20 

46 920 

58 587,64 

113 634,36 

78 392,55 

706 5.922,24 

Oeste 

Norte 

Serrana 

Grande 

Florianópolis 

Sul 

Vale do Itajai 

Santa Catarina 

48 

de um público alvo para o negócio que está se propondo, ou seja a certificação de produtos 

orgânicos_ 

Na primeira pesquisa, Oltramari; Zoldan e Altmann (2003) identificaram, como já foi 

dito, 706 produtores orgfinicos em Santa Catarina e verificaram quantas propriedades 

orgânicas  existem e qual a area destinada a esta atividade segundo as regiOes do estado — 

quadro2 . Em seguida, o autor, informa quantas destas propriedades já possuem a certificação 

ou  não—tabela 7. 

Quadro 2: Propriedades orgdnicas e area destinada  á agricultura organics,  segundo  as amities 
Fonte: (OLTRAMARL ZOLDAN; ALTMANN, 2003) 

Tabela 6: Propriedades orgânicas cerlificadas cal ado,  segundo as regiões. 
Fonte: (OLTRAMARL ZOLDAN; ALTMANN, 2003) 

Oeste 

Norte 

Selma 
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Propnedades  que 

possuem 
	. ............... 

. 	 . 	 . 

Propriedade que  não 
.......: 

possuem certificação  

 	Propliedades que 

PoS.suiranizeglificação 

Total Total Total % 

54 17,59 252 82,08 1 0,33 

70 67,31 34 32,69 O 0,00 

27 58,70 18 39,13 1 2,17 

36 62,07 22 37,93 O 0,00 

2 1,77 111 98,23 O 0,00 

52 66,67 26 33,33 O 0,00 

241 34,14 463 65,58 2 0,28 
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As informações apresentadas demonstram que o empreendimento que esta se 

propondo neste trabalho tem um bom público alvo para conquistar no estado de Santa 

Catarina Porém, ao iniciar suas atividades a  organização  deve enfatizar suas ações 

mercadológicas sobre os produtores da região da Grande  Florianópolis.  Isto se justi fica pelo 

fato de a organização estar localizada no  município  de  Florianópolis com isso  espera-se  ter 

gastos =mores com deslocamentos e assim poder oferecer um preço mais competitivo. 

Além disso, através dos dados observados nas tabelas 7 e 8, se estima que na região da 

Grande Florianópolis halted um grande crescimento na produção de alimentos  orgânicos, 

pois muitos produtores pretendem investir na atividade. 

Tabela 7: Disposiglo dos pindutores de investir na produglo orgluica, segundo o tipo de agrienkinra praticada 
Fonte: (OLTRAMARI; ALTMANN, 2004) 

Tabela 8: Principais motives dos prochitores para investir  i agricultura orginica. 
Fonte: (OLTRAMARI; ALTMANN, 2004) 

Produtora 

Produtores orgiinicas 
1.Atender  à demanda de mercado 16 40 
2.Aumentar a renda 7 17,5 
3.Preços atrativos 4 10 
4.Diversificar a produção e/ou ampliar o leque de produtos 4 10 
5.Sadde pessoal, do meio ambiente elou do consumidor 4 10 
Produtores convencionais 
1.Preocupação com a saúde 5 12,5 
2.0s produtos tõin mais valor ("vendem" melhor) 5 12,5 
3.Menor custo de produção 5 12,5 
4.0s produtos são mais  saudáveis 4 10 
5.0s consumidores exigem produtos sem agrotóxicos 2 5 



........ 	 ...... 	 . . 	 .. 

50 

Convem salientar que os mercados do sul e oeste catarinense são muito atrativos, pois 

nestas  regiões  muitos produtores ainda não são  certificados  Por este motivo a  médio  prazo a 

organização poderá dedicar-se a conquistar estes clientes_ 

433 Concorrentes 

Segundo Oltramari (2003) as principais certificadoras que atuam no estado de Santa 

Catarina são: Fundagro, Rede Ecovida, Instituto Biodindmico,  Associação orgânica,  

Associação de Agricultura  Orgânica,  Eeocert, Organic Crop Improvement Association, 

Associazione Biocert e Fann Verified Organic_ Estas empresas estão distribuídas pelo estado 

conforme  quadro3: 

Quadro3: Propriedades certificadas por certificadoras, segundo as  seges.  
Fonte: (OLTRAMARI; ZOLDAN; ALTMANN, 2003) 

Oeste 

Norte 

Serrana 

Grande 

Fpolis 

Sul  

Vale do 

ltajai 

Santa 

Catarina 

:propriedades  
cerdficadas  Ftmdagro Ecovida IBD AA0 Ecocert  

Ass. 

orgânica Biocert FVO OCIA 

54 O 55 O o o o o O 

70 2 60 8 1 O o 1 O O  

27 O 18 7 O O O 1 1 

36 27 5 4 O O o O O 

O 

O 

2 o O 2 O 

52 1 26 15 O O O O O o 

241 30 164 34 o 1 2 O O 1 

Na região da Grande Florianópolis, como se  constata  no quadro mencionado, os 

institutos certificadores são: a Fundagro, a Rede Ecovida e o Instituto Biodinâmica 

Pelo fato deste trabalho se tratar de um anteprojeto que busca  informações  para 

implantar uma organi72ção de certificação de produtos  orgânicos  com  atuação  na mesma 

região, a analise dos concorrentes sera realizada nestas empresas, 

Fundagro — Foi  constituída  no dia 5 de dezembro de 1999 com o apoio da GTZ 

(Sociedade Alemã de Cooperação Técnica), da Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
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Extensão Rural de Santa Catarina), da Embrapa  Suínos e Aves de Concórdia, da Fetaesc 

(Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina e da Faesc (Federação da 

Agricultura do Estado de Santa Catarina). 

A organização tem sua sede na cidade de Florianópolis e, se se caracteriza por ser uma 

entidade civil, com personalidade  jurídica  de direito privado, sem fins lucrativos. Atualmente 

conta autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Promover e apoiar as ações e serviços que busquem o desenvolvimento rural 

sustentável,  em especial a pesquisa agropecuária, a assistência técnica e a extensão rural, 

visando a recuperação e a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente é a missão da 

empresa_ 

Rede Ecovida — A reunido em associações e em cooperativas de agricultores 

familial-es, técnicos  agrícolas, consumidores juntamente com pequenas agroindústrias, 

comerciantes ecológicos e pessoas comprometidas com o desenvolvimento da agroecologia 

permitiu forma a Rede Ecovida que tem como objetivos: 

a) desenvolver e multiplicar as iniciativas em agroecologia -, 
b) estimular o trabalho associativo na produção e no consumo de produtos 

ecológicos; 
c) articular e disponibilizar informações entre as organizações e pessoas; 
d) aproximar, de forma  solidária,  agricultores e consumidores; 
e) estimular o intercimbio, o resgate e a valorização do saber popular; 
f) ter uma marca e um selo que expressam o processo, o compromisso e a 

qualidade. 

A gestão da instituição é feita de forma descentralizada e esta baseada na formação de 

núcleos regionais. Atualmente a organização conta com 21 núcleos regionais distribuídos 

entre o estado do Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo que cada núcleo mane 

membros de uma região com características semelhantes facilitando desta forma o 
intercâmbio de informações e experiências e, viabilizando, desta forma, a certificação 

participativa_ 

Um modelo de certificação participativo e democrático  deve sempre procurar incluir e 
não excluir. Ou seja, deve-se procurar estimular o agricultor a se adaptar gradualmente as 

exigências, além de flexibiliza as normas de acordo com cada situação. (REDE  ECO VIDA,  

2004) 

Neste sentido, a Instrução Normativa no 007/99 publicada pelo  Ministério  da 

Agricultura 6 bastante  favorável,  já que permite que a entidade certificadora adote o processo  
mais adequado A. região em que atua, desde que observada e respeitada a legislação vigente. 



52 

No entendimento da Rede Ecovida (2004), outra característica que um modelo 

participativo deve apresentar é estar respaldado em interesses coletivos, além de ser 

construido com todas as pessoas interessadas no processo de certificação. 

Instituto Biodinfimico — O  HID  iniciou suas atividades em1990 e é uma  organização 

que atua em atividades de inspeção, processamento e certificação produtos extrativistas 

orgânicos e biodinarnicos 
Está há vinte anos atuando no campo da pesquisa e desenvolvimento da agricultura 

orgânica e biodindmica e, opera em todo o território brasileiro e em alguns  países  da America 

do Sul, auxiliando no desenvolvimento de um padrão de agricultura  sustentável  em novas 

relações econômicas, sociais e ecológicas. Atualmente, estio associados ao IBD cerca de 700 

projetos certificados efou em processo de certificação, representando um universo de 

aproximadamente 3.700 produtores. 

Buscando adequar is exigências cada vez maiores de um mercado em 

desenvolvimento, o IBD conquistou, em 1995, o credenciamento IFOAM — International 

Federation of Organic Agriculture Movements e, mais recentemente em 1999, o ISO 65 da 

Alemanha e, em 2002, a aprovação do USDA — United States Department of Agriculture, 

tornando-se a (mica entidade brasileira habilitada internacionalmente a conceder a certificação 

para produtos orginicos e biodinimicos. 

Observando o perfil dos tits concorrentes citados infere-se que é  necessário identificar 

os pontos fortes destas instituições, pois assim o empreendimento em questão  poderá  se 

preparar para conquistar o mercado. 

No que diz respeito i Fundagro, se observa que a organização conta com o apoio de 

uma instituição internacional e com a colaboração de profissionais que trabalham em órgãos 

do governo que prestam serviços aos agricultores, facilitando desta forma o contato entre 

certificadora e produtores  orgânicos. 

A Rede Ecovida apresenta uma proposta de certificação participativa que procura 

contemplar as expectativas dos produtores  orgânicos e dos consumidores através de um 

debate  democrático com todos os interessados no processo. 

0 ponto do forte do Instituto Biodinimico esta relacionado com o fato da organização 
possuir o credenciatnento pela IFOAM, a aprovação do departamento de agricultura dos 

Estados Unidos e a ISO 65 da Alemanha. Isto possibilita à empresa um forte destaque no 

cenário  de certificação de produtos orgimicos brasileiro, uma vez que, para conseguir estes 

credenciamentos a empresa teve que se adequar is  rígidas legislações. 
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notável  na região da Grande Florianópolis, local onde o empreendimento proposto 

atuará  inicialmente, todos os concorrentes forte& Em virtude disto, se justifica, mais uma vez, 

a importância da criação de uma OSC1P cujo objeto  será  a certificação de produtos  orgânicos.  

Com  esta proposta, se espera realizar parcerias com Órgãos do governo para que se construam 

estratégias competitivas para atuar num mercado com grande potencial de crescimento e, 

assim poder viabilizar a atividade e conquistar clientes. 

4.6 Identificação das exigências legais para  financiar o empreendimento 

Embora privadas e sem fins lucrativos, as organizações não governamentais também 

necessitam de todos os tipos de recursos, principalmente os financeiros, para atingirem seus 

objetivos. Neste sentido, há um conflito entre seu  caráter  não lucrativo e a necessidade de 

recursos financeiros. 

A falta de recursos integra o principal entrave para o desenvolvimento sustentado das 

entidades. Seu  caráter  filantrópico ou finalidade não lucrativa não significa que elas sejam 

desprovidas das necessidades dos recursos financeiros. Como qualquer organismo, elas 

incorrem em despesas tanto para sua  realização  quanto para atingirem seus objetivos. 

(CAMARG0,2001) 

Diante da dificuldade observada de captar recursos para formação do empreendimento 

que está se propondo neste trabalho, se optou pela forma jurídica de Sociedade Civil de 

Interesse Público — OSCIP, pelo fato da legislação permitir o termo de parceria_ 

O termo de parceria é um novo  instrumento jurídico  criado pela Lei n° 9.790/99 para a 

realização de parcerias unicamente entre o poder público e a OSCIP para o fomento e 

execução de projetos. 

De acordo com a Lei n° 9.790/99,  parágrafo  2° do artigo 10, as cláusulas do Termo de 

Parceria devem explicitar: 

a) o objeto, com especificação do programa de trabalho; 
b) as metas e resultados previstos com prazos de execução e cronograma de 
desembolso; 
c) os critérios objetivos de avaliação de desempenho corn indicadores de resultado; 
d) a  previsão  de receitas e despesas detalhadas por categorias  contábeis segundo as 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 
e) a  publicação pelo Órgão estatal  do extraio do Termo de Parceria na imprensa 
oficial do  Município,  Estado ou União; 
0 a obrigação de prestação de contas ao Poder Público, ao  término  de cada 
exercício, incluindo: o relatório  sobre o objeto do Termo de Parceria contendo o 
comparativo das metas com os respectivos resultados; demoustrativo dos gastos e 
receitas efetivamente realizados; publicação pela OSCIP na imprensa oficial do 
Município, Estado ou União de demonstrativo de sua  execução fisica e financeira, 
até sessenta dias  após o término de cada exercicio financeiro 
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Para executar o Termo de Parceria, o órgão estatal e a OSCIP precisam cumprir todas 

as cláusulas estabelecidas. A entidade deve implementar o programa de trabalho pactuado 

dentro dos prazos estipulados e com a qualidade prevista.  O  Órgão estatal, por sua vez, deve 

orientar, supervisionar e cooperar na implementação das ações, liberar os recursos que 

constam do cronograma de desembolso, além de exigir probidade e qualidade. 

A liberação dos recursos financeiros deve obedecer  ao cronograma de desembolso 
previsto no Termo de Parceria e são depositados em conta  bancária especifica, que a OSCIP 
deve abrir  no  banco indicado pelo órgão estatal parceiro. 

No que diz respeito ao tempo de duração do Termo de Parceira, se observa que em 

alguns casos ele é celebrado por período superior ao do  exercício  fiscal (que corresponde a 

um ano de janeiro a dezembro). Também pode ser prorrogado, preferencialmente por 

indicação da Comissão de Avaliação, caso expire sua vigdncia sem a  execução  total do seu 
objeto ou no caso de a OSCIP dispor em seu poder de excedentes financeiros. 

A Lei n° 9.790/99 determina as OSCIPs a obrigatoriedade de prestação de contas ao 

término de cada  exercício financeiro diretamente ao Órgão estatal parceiro. A prestação de 

contas  é a  comprovação  da execução do programa de trabalho e da correta aplicação dos 

recursos públicos recebidos. 

Segundo o decreto  n°3.100,  artigo 12 a prestação de contas do Termo de Parceria deve 

ser  instruída com os seguintes documentos: 
a) relatório  sobre a execução do objeto do Termo de Parceria, contendo 
comparativo mitre as metas propostas e os resultados obtidos; 
b) demonstrativo integral da receita e da despesa efetivamente realizadas na 
execução: 
c) pareces e  relatório  de auditoria nos casos em que o montage de recursos for 
maior ou igual R$ 600.000,00; e 
d) extrato da execução fisica e financeira, publicada na imprensa oficial do 
Municipio, Estado ou União. 

A Lei exige a realização de auditoria independente, por pessoa fisica ou  jurídica 
habilitada pelos Conselhos Regionais de Contabilidade, quando o montante dos recursos do 

Termo de Parceria for igual ou superior a R$ 600.000,00. Entretanto, as despesas com tal 

auditoria  poderão  ser incluídas no orçamento do projeto e financiadas pelo parceiro público 

por meio do próprio Termo de Parceria_ 
Cabe aqui salientar que a Lei é rigorosa no caso de uso indevido de recursos públicos, 

estando as entidades e seus dirigentes sujeitos a punição seven, prevendo inclusive a 

indisponibilidade e seqüestro dos bens dos responsáveis. (Lei n°9.790/99, artigo 12 e 13). 
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No caso da prestação de contas anual da OSCIP, ela deve ser feita sobre a totalidade 

das operações  patrimoniais e resultados da entidade, devendo ser apresentados os seguintes 

documentos: 

a) relatório  anual de  execução  das atividades; 
b) demonstração de resultados do  exercício;  
c) balanço  patrimonial; 
d) demonstração das origens e aplicações de recursos; 
e) demonstração-das mutações do patriniinio social; 
f) notas  explicativas  das demonstrações  contábeis,  caso necessário. 

Sem dúvida o Termo de Parceria é um instrumento que veio ao encontro das 

necessidades das organizações sem fins lucrativos para que estas possam viabilizar suas 

atividades, pois o Termo de Parceria permite a captação dos recursos financeiros que  também 

são um  instrumento para a realização dos seus objetivos. A conquista e a gestão destes 

recursos é de vital  importância  para sua permanência na sociedade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio rural tem passado por grandes transformações, e embora tenha aumentado 

consideravelmente a produção de alimentos, têm acumulado grandes problemas, sobretudo 

derivados do baixo  nível  de renda e da degradação ambiental. 

Por  outro  lado, a evolução da comercialização de alimentos se tomou cada vez mais 

complexa e sofisticada exigindo uma legislação que proporcione segurança ao consumidor 

sem dificultar ou inviabili7ar a produção dos agricultores. Crescem, assim, várias formas de 

controle sanitário, de certificações e controles de processos de produção e rastreamento de 

produtos. 

A  idéia  de elaborar um anteprojeto de um empreendimento para a  certificação  de 

produtos  orgânicos  em Florianópolis, teve como principal objetivo buscar informações 

pertinentes quanto aos aspectos jurídicos-legais, administrativo, técnico, mercadolágico e 
financeiro.  

Através  das  análises  efetuadas para a constituição da certificadora, concluiu-se que há 

uma contradição na legislação, já que, ao mesmo tempo em que se obriga as certificadoras a 

manter um complexo sistema de investigação e controle, não se permite que elas tenham fins 

lucrativos. Logo, visando atender is exigências da Instrução Normativa n° 007/99 e ganhar 

competitividade em um mercado de grande expansão, optou se pela forma jurídica de 

Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP - para constituir o empreendimento em 

questão. Isto porque, a Lei n° 9.790/99 permite a formação de parcerias com &gaps do 

governo o que pode ser muito importante para a viabilização da atividade e também para 

conquistar clientes. 

HA que se ressaltar, ainda, que a entrada de produtores na agricultura  orgânica  
atualmente incentivada pelo diferencial de preços encontrado, vantagem proveniente da 

superação da demanda sobre a oferta e que tende a ser minimi7ada na medida em que a 

produção aumente. 

Trata-se, portanto, de dividir melhor as vantagens que o sistema pode proporcionar a 

produtores e consumidores, pois, mesmo que os preços não sejam tão atraentes para o 
produtor, a menor dependência de insumos externos à propriedade, a redução dos custos de 

produção e o menor desgaste do solo continuam senda vantagens para o produtor_ De outro 

lado, o fornecimento de alimentos com menor  índice  de toxicidade e a manutenção do 

equilíbrio ambiental são beneficios a serem capturados pelos consumidores e pela sociedade 

em geral. 
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Como sugestóes para futuros trabalhos recomenda-se uma  análise  quantitativa com 

consumidores e produtores de produtos  orgânicos  para verificar qual a expectativa em relação 

ao serviço de certificação. 
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