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Introdução
Atualmente, a qualidade dos produtos artesanais vem sendo mais buscada por quem consome esses alimentos. Assim, algumas pessoas podem ter receio em
adquiri-los, justamente pela falta de um processo de industrialização, que, na mente dos clientes, é mais confiável.
Para solucionar essa objeção, foi criado o selo ARTE. Trata-se
de uma forma de regulamentação desses produtos, indicando
a passagem por uma análise e por uma fiscalização por parte
de órgãos sanitários dos estados e do Distrito Federal.

Dessa forma, os produtores devem ter atenção a esses detalhes,
já que esse é um tipo de certificação que vem sendo há muito
tempo esperado por eles. A razão para tanto é o fato de que ele
proporciona certo nível de credibilidade para essas empresas,
garantindo mais confiabilidade nesses itens.
Neste e-book, discorreremos com mais detalhes sobre o
funcionamento do selo ARTE e apresentaremos o conceito,
as previsões legais e como ele pode trazer benefícios para os
produtores. Continue lendo!
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O que é o selo ARTE?
O selo ARTE foi criado no ano de 2018 com o objetivo de proporcionar
uma autenticação da qualidade de produtos artesanais. Dessa forma,
ele promoveu a adequação dos processos de fiscalização existentes em
produtos alimentícios de origem animal e que tenham a sua produção
executada por meio artesanal.
Com isso, o produtor desses alimentos predominantemente compostos
por matéria-prima de origem própria ou determinada passa a
ter a qualidade de seus itens atestada por um órgão fiscalizador.
Consequentemente, passa a haver uma garantia de mais confiabilidade
e de mais segurança nesses produtos alimentícios.
Assim, ele também pode ter acesso a mercados formais, aumentando
a sua base de clientes e, naturalmente, o seu faturamento. Afinal, com
esse tipo de certificação, o produtor pode realizar a comercialização
dos seus itens no mercado interestadual. No entanto, para que isso
aconteça, a produção é submetida a uma fiscalização feita por órgãos
de saúde pública dos próprios estados e do Distrito Federal, como dito.

Uma vez concedida a certificação em um estado, todos os outros passam a
aceitar aquele documento como autêntico e válido. Como se trata de um selo
instituído por uma legislação federal, mesmo que você emita o seu no estado de
Pernambuco, por exemplo, ele será aceito em todo o território nacional.

O que é o selo ARTE?
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OS BENEFÍCIOS DO SELO ARTE
O selo ARTE proporciona alguns benefícios interessantes ao produtor.
Inicialmente, temos o fato de os produtos passarem por um processo de
inspeção por parte dos órgãos sanitários. Isso gera a oportunidade de
adequar o seu negócio para atender a todos os requisitos de saúde e de
segurança exigidos em relação aos alimentos.
Alguns produtores podem acreditar que, como se trata de algo
que dependerá de um investimento, a obtenção do selo pode ser
inviável. Contudo, é importante mencionar que um dos principais
benefícios dessa certificação é a possibilidade de expandir a sua área
de comercialização, alcançando, dessa forma, um mercado ao qual o
produtor dificilmente teria acesso de outro modo.
Além dessa vantagem, o selo agrega muito valor para os seus clientes,
possibilitando que eles tenham acesso a produtos seguros e que
passaram por um amplo processo de inspeção. Dessa maneira, há
a garantia da execução de boas práticas agropecuárias e sanitárias
essenciais para evitar o risco à saúde do consumidor final. Esse processo
recebe o nome de garantia de inocuidade, demonstrando ao cliente que
o item pode ser consumido sem perigo de haver prejuízos ao organismo.
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Qual é a lei do selo ARTE?
Apesar de a regularização do selo ARTE ser de responsabilidade das
autoridades sanitárias locais, a lei que regulamenta esse certificado é de
origem federal. Ela foi publicada sob o número 13.680/2018.
O foco dessa legislação foi alterar um artigo de outra norma existente desde
1950, incluindo no texto o art. 10-A. Inicialmente, ela traz a possibilidade
de identificação do produto rural com a indicação ARTE. Logo no segundo
parágrafo, sinaliza também a responsabilidade dos órgãos de fiscalização
sanitária para conceder e fiscalizar o selo, como já mencionamos neste e-book.

Em seguida, a legislação estabelece que as exigências do
registro devem estar adequadas às dimensões e à finalidade
do empreendimento. Ou seja, exige-se que o procedimento
seja simplificado, possibilitando o acesso pelo maior número
de negócios possível.
Em outras palavras, isso significa tornar o procedimento
e as exigências adequados à realidade dos empreendimentos
do setor, evitando a imposição de exigências que não
poderiam ser atendidas pelo empreendedor. De outro
modo, a obtenção do selo ARTE em seus produtos seria
significativamente dificultada.
Além disso, a lei estabeleceu que a inspeção e a fiscalização
dos processos produtivos devem ter natureza orientadora.
Logo, o foco é demonstrar ao produtor os eventuais erros que
ele está cometendo e não implementar multas e sanções. No
entanto, obviamente, se a autoridade sanitária detectar um
risco grave à saúde, ela pode aplicar as penalidades previstas
na norma e exigir o ajuste por parte do estabelecimento.

Qual é a lei do selo ARTE?

DECRETO Nº 9.918/2019
A lei mencionada anteriormente apenas instituiu o selo ARTE. Logo após,
tivemos a necessidade de regulamentar a sua forma de aplicação. Nesse
momento, então, surgiu o Decreto nº 9.918/2019. Ele estabeleceu pontos
importantes para a concessão do certificado.
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O primeiro deles foi a definição do que seriam produtos de origem
animal. Basicamente, são aqueles em que existe a predominância de
matérias-primas originadas dos animais, sejam eles de criação do
próprio produtor, sejam eles de uma origem determinada.
Ele também determinou quais são os elementos que o fiscal deve
avaliar para conceder o selo ARTE. Entre eles, nós temos:
• o local onde as matérias-primas foram processadas;
• as técnicas e os utensílios que podem influenciar a qualidade e a
natureza do produto final;
• a adoção de boas práticas para a fabricação de produtos artesanais
que têm o objetivo de servir como alimentos ao consumidor;
• as boas práticas de criação e de manejo da agropecuária no caso de
aquisição de matérias-primas determinadas;
• o processamento e os ingredientes utilizados durante a produção
dos itens que serão comercializados.
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Qual é a sua importância?
Agora, mostraremos a importância de implementar o selo
ARTE em seu negócio. Para tanto, nós nos aprofundaremos
um pouco mais nos benefícios que mencionamos
rapidamente em outro tópico deste e-book. Continue lendo!

OPORTUNIDADE DE EXPANSÃO
DO NEGÓCIO
Mais um dos benefícios é a oportunidade de expandir o seu
negócio. Para entender como isso ocorrerá, é importante ter
em mente que o selo ARTE gera autoridade e credibilidade
para o empreendimento. Por mais que o produtor tome
todos os cuidados para fornecer um produto com o máximo
de qualidade e de segurança, ter um certificado que
demonstre isso pode fazer toda a diferença.

Ao dispor do selo, você pode apresentar os seus produtos com mais confiança
para grandes compradores que, por sua vez, podem fechar contratos de
fornecimento contínuo. Dessa forma, é possível constituir uma renda recorrente
na sua empresa, contribuindo para o investimento no próprio negócio, o que
possibilitará o aumento da sua produção para alcançar outros mercados.

Qual é a sua importância?
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POSSIBILIDADE DE VENDER PARA OUTRAS REGIÕES
Também temos a possibilidade de revender os produtos para outros estados
brasileiros. O transporte de itens de origem animal e que podem deteriorar
com o tempo — dependendo do armazenamento — tem um controle muito
forte nas fronteiras estaduais.
Isso porque tanto a ANVISA quanto a própria Receita Estadual exercem a
análise desse tipo de produto que entra e sai dos estados. Esse trabalho é feito
para evitar a chegada de alimentos contaminados e que podem atingir as
pessoas, bem como a própria agricultura do local.
Contudo, com o selo ARTE, esse tipo de entrave é reduzido. Afinal, esses
mesmos órgãos de fiscalização sabem que as empresas que têm esse
certificado em sua marca comercializam produtos de confiança e de boa
procedência. Logo, elas não sofrem tanto com as dificuldades de transacionar
as suas mercadorias pelos estados.
Assim, a sua área de atuação pode transcender o estado de Pernambuco,
tornando-se viável comercializar os seus produtos em todo o Brasil. Isso o
permitirá ser conhecido por pessoas residentes em todas as regiões brasileiras.

Qual é a sua importância?

AUMENTO DA PERCEPÇÃO DE VALOR
PERANTE O CLIENTE
Outro ponto importante a ser destacado é o aumento do valor
percebido pelo cliente. As pessoas têm uma tendência natural
a darem mais credibilidade a marcas e a certificações. Isso é
algo muito natural, pois esses elementos demonstram que
os produtos daquela empresa passaram por um processo
produtivo confiável, garantindo a segurança e a qualidade.
Isso é especialmente verdadeiro quando analisamos os
produtos alimentícios, pois a preocupação não se limita
apenas à qualidade, mas alcança os cuidados relacionados
à saúde. Ao implementar um selo desse tipo, você agrega
muito valor ao seu produto.
A certificação demonstrará ao seu cliente que a produção
passou por um rigoroso processo de verificação, como dito,
padronizando os procedimentos produtivos de modo a
garantir toda a segurança de que o consumidor precisa. Ao
enxergar o selo ARTE em seus produtos, o cliente eliminará
as principais barreiras que impedem a compra.
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Qual é a sua importância?
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DIMINUIÇÃO DOS RISCOS À SAÚDE DO
CONSUMIDOR
Por fim, o selo ARTE contribui para a diminuição dos
riscos à saúde do consumidor. Por mais cuidados que um
produtor adote, é comum existirem erros no processo
produtivo que podem fazer com que os itens corram
riscos de contaminação. Na maioria dos casos, esses
problemas acontecem sem que o empresário perceba.
Afinal, são tantas medidas preventivas que devem ser
adotadas que não é nada impossível que uma ou outra
seja esquecida. No caso da certificação do chamado selo
ARTE, essa questão será resolvida em sua totalidade.
Isso porque toda a produção será submetida a diversos
procedimentos de análise quanto à segurança dos
métodos, bem como em relação à eliminação de
eventuais riscos que o produto pode gerar.
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Como fazer essa solicitação?
A solicitação do selo ARTE não é algo complexo, mas demanda certa atenção do
produtor. Inicialmente, o responsável pela emissão do certificado em Pernambuco é a
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária (ADAGRO).
O primeiro passo é enviar o requerimento de adesão à Presidência da ADAGRO. Em
seguida, o órgão analisará o registro do estabelecimento, realizando as vistorias, as
análises e as correções necessárias.
Após, o responsável receberá os documentos que contêm as ações corretivas que devem
ser tomadas em seu estabelecimento. Neles, também constará o prazo para que cada
alteração seja feita. Em seguida, será analisado se as exigências foram cumpridas em
sua totalidade. Enfim, se tudo estiver correto, o selo ARTE será emitido.
Esse é um certificado pelo qual os produtores esperaram por muito tempo. Trata-se de
um “sonho” que, hoje, já é uma realidade para os que exploram esse mercado. Assim, os
produtos desses negócios passaram a ter mais credibilidade e garantia de qualidade.
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Conclusão
Por fim, podemos concluir que o selo ARTE pode proporcionar uma série de benefícios para quem atua com a produção de alimentos artesanais. Ao ter essa
certificação em seu estoque, você ganhará muito em termos de credibilidade perante o mercado.
Além disso, você terá a oportunidade de ampliar a sua base de clientes, aumentando os seus resultados. Portanto, não perca mais tempo e comece a estudar as
formas de aquisição desse selo o quanto antes.

a Rock Content

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada desenvolvida com
o intuito de auxiliar os empreendedores na gestão e no crescimento dos negócios. Temos unidades em todo o
território nacional e uma ampla experiência de mercado.
Buscamos construir oportunidades em conjunto, oferecendo capacitações, oficinas, consultorias e diversos serviços
para auxiliar empresários a alcançarem a prosperidade nos negócios. Atuamos nas frentes de fortalecimento do
empreendedorismo e no estímulo à formalização dos empreendimentos, buscando a criação de soluções criativas
junto aos empresários.

