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RESUMO 
 

Indicação Geográfica é uma modalidade de Propriedade Intelectual que agrega valor 
a um produto ou um serviço, em detrimento de suas qualidades e características 
atribuídas a sua origem geográfica. Além de agregar valor ao produto, ela promove o 
desenvolvimento e protege a região produtora. A pesquisa em questão se propôs a 
identificar propriedades distintivas que evidenciem o potencial da cultura da goiaba no 
município de Dom Eliseu-PA para uma certificação de Indicação Geográfica, como 
uma estratégia de desenvolvimento regional. A abordagem metodológica caracteriza-
se como um estudo exploratório de natureza quali-quantitativa. Para tal, foi realizado 
um resgate de material bibliográfico disponível em trabalhos acadêmicos, 
monografias, dissertações, teses, artigos científicos, pesquisas de campo, entrevistas 
e aplicação de questionário semiestruturado com os atores locais (produtores de 
goiaba). Os resultados obtidos demonstram importantes características favoráveis na 
cadeia produtiva da goiaba daquele município que potencializam as chances de 
registro de uma Indicação Geográfica, uma vez que a produção da goiaba apresentou 
notoriedade, tipicidade e reconhecimento, apontando conexão com a história, tradição 
e cultura do lugar. Todavia, para que a certificação aconteça, é necessário que haja 
alguma forma de organização dos produtores em associação ou cooperativa, como 
um dos fatores predominantes na petição de uma Indicação Geográfica. 
 
 
Palavras-Chaves: Indicação Geográfica; Desenvolvimento; Potencialidades; 
Agregação de Valor; Goiaba Dom Eliseu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT 
 

Geographical Indication is a type of Intellectual Property that adds value to a product 
or service, to the detriment of its qualities and characteristics attributed to its 
geographical origin. In addition to adding value to the product, it promotes development 
and protects the producing region. The research in question aimed to identify 
distinctive properties that show the potential of guava culture in the municipality of Dom 
Eliseu-PA for a certification of Geographical Indication as a regional development 
strategy. The methodological approach is characterized as an exploratory study of a 
qualitative and quantitative nature. To this end, a retrieval of bibliographic material 
available in academic works, monographs, dissertations, theses, scientific articles, 
field research, interviews and application of a semi-structured questionnaire with local 
actors (guava producers). The results obtained demonstrate important favorable 
characteristics in the guava production chain in that municipality that enhance the 
chances of registering an Indication. Geographic, since the production of guava 
showed notoriety, typicality and recognition, pointing to connection with the history, 
tradition and culture of the place. However, for certification to happen, it is necessary 
that there is some form of organization of producers in association or cooperative, as 
one of the predominant factors in the petition for a Geographical Indication. 
 
 
Keywords: Geographical Indication; Development; Potentialities; Adding value; 
Guava Dom Eliseu. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Indicação Geográfica é uma modalidade de Propriedade Intelectual que 

agrega valor a um produto ou um serviço, concedendo vantagens competitivas em 

função de suas qualidades e características atribuídas à sua origem geográfica 

(CABRAL; MARINS, 2015). A proteção jurídica dessa propriedade possibilita a criação 

de novas tecnologias, produtos, processos e oportunidades comerciais, impelindo um 

ambiente autêntico que aumenta a segurança e a confiança das empresas e dos 

consumidores (BOFF, 2016). 

De acordo com Vieira e Pellin (2015), as Indicações Geográficas têm sido 

consideradas responsáveis pelo progresso de uma localidade ou região, 

possibilitando a valorização dos recursos do seu território, além de contribuir para o 

surgimento de novos nichos de mercados. Funcionam também como uma ferramenta 

de ocupação do espaço cultural produtivo, unindo a valorização de um produto típico 

e seus aspectos históricos, éticos, biológicos e culturais, pode contribuir para a 

preservação da biodiversidade e com o desenvolvimento rural sustentável (VIEIRA; 

PELLIN, 2015). 

No contexto da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), 

Indicação Geográfica é um sinal usado para identificar produtos de uma origem 

geográfica específica, cujas qualidades, reputação e características são 

essencialmente devidas ao seu local de origem. Para constituir uma Indicação 

Geográfica, um sinal deve indicar um produto como originário de um determinado local 

(OMPI, 2019). Como as propriedades dependem do local geográfico de produção, há 

uma ligação clara entre o produto e seu local original (OMPI, 2019). 

No Brasil, as Indicações Geográficas são ativos de Propriedade Industrial que 

servem para distinguir produtos ou serviços que apresentam uma origem geográfica 

especial e que possuem qualidades, renome e particularidades atribuídas ao meio 

geográfico (DUPIM, 2012). 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) reconhece a 

Indicação Geográfica como importante instrumento de desenvolvimento do setor 

agropecuário, uma vez que ela desempenha valores como os saberes tradicionais, 

segurança alimentar, além de contribuir para permanência do homem no campo 

(SATO, 2014; CERDAN et al., 2010). 
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De acordo com Sato (2014), as Indicações Geográficas, as marcas e os nomes 

comerciais são sinais distintivos que possuem um objetivo comum, distinguir os 

produtos e sinalizar a sua origem comercial ou geográfica. Além disso, uma Indicação 

Geográfica reconhecida pode impulsionar o desenvolvimento local através da 

agregação de valor aos produtos e ainda contribuir positivamente para a geração de 

renda dos produtores envolvidos nas atividades, contudo, essa visão da Indicação 

Geográfica como ferramenta do desenvolvimento sustentável ainda é pouco 

explorada (SATO, 2014). 

Júnior et al. (2016), numa esfera mercadológica, tratam as Indicações 

Geográficas como importantes ferramentas coletivas de valorização de produtos 

tradicionais vinculados a um determinado território. Para os autores, um produto 

certificado por Indicação Geográfica projeta uma imagem associada à qualidade, 

melhorando o conceito perante os consumidores. O reconhecimento de uma 

Indicação Geográfica pode conferir maior competitividade nos mercados nacionais e 

internacionais, aprimorando a comercialização dos produtos ou serviços e ainda ajuda 

a evitar que produtores instalados fora da área delimitada usem de forma indevida a 

Indicação Geográfica (JÚNIOR et al., 2016). 

Na concepção de Nascimento e Dallabrida (2016), por meio de uma Indicação 

Geográfica, produtos e serviços passam a ser reconhecidos, incorporando os direitos 

de propriedade das pessoas que os produzem e da região em que se originam. Para 

os autores, uma Indicação Geográfica poderá auxiliar no desenvolvimento de uma 

região, uma vez que permite que os produtos e serviços daquela região sejam 

reconhecidamente diferenciados dos demais, seja em razão das características 

naturais, territoriais, biológicas ou climáticas, seja em virtude da forma como são 

manipulados pelos agentes locais. 

Uma das grandes vantagens da Indicação Geográfica é que, para fazer uso 

dela em seus produtos, os produtores terão de seguir várias etapas, começando pela 

criação de uma entidade, que reunirá os produtores locais dispostos a seguir 

determinados padrões de qualidade (VALENTE, 2012). 

Nesse contexto, surgiu o interesse em verificar informações e características 

distintivas no cultivo da goiaba de Dom Eliseu-PA que colabore para uma possível 

Indicação Geográfica, visto que uma certificação pode proporcionar, por meio do 

reconhecimento dos produtos a ela vinculados, a abertura de novos mercados 

consumidores, bem como, o surgimento de novas tecnologias e, consequentemente, 
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melhoria na renda dos produtores envolvidos na atividade e ainda pode contribuir para 

o desenvolvimento da região. 

A goiaba (Psidium guajava L.) é um fruto bastante consumido in natura e 

também processado. Planta oriunda dos trópicos americanos, abrangendo uma vasta 

região que abrange o México, o Peru e a maior parte do Brasil. De acordo com Santos 

(2013), as primeiras menções pertinentes as goiabeiras são atribuídas ao historiador 

espanhol Fernández Oviedo (1478-1557), quando este esteve no Haiti. Santos (2013), 

assinala que “existe indícios de cultivo de goiabeiras no México no início da Era Cristã, 

porém, o mais antigo achado desta fruta associado a vestígios humanos é de 800 

a.C., no Peru”. 

O município de Dom Eliseu, localizado no nordeste paraense, é conhecido 

atualmente como o maior polo produtor de goiaba do estado do Pará. Dom Eliseu é o 

maior produtor de goiaba da Região Norte, sua produção abastece o mercado interno 

e é comercializada, principalmente, para agroindústrias de polpas e sucos em Tomé-

Açu, Castanhal, Marabá, além de ser exportada para o Maranhão.  O município é 

ainda detentor da maior área plantada contínua de goiaba do mundo. Em 2015, 

somente na agricultura familiar, foram produzidas cerca de 1.200 toneladas do fruto 

(ADEPARÁ, 2017). 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo geral 

Identificar propriedades distintivas que evidenciem o potencial da cultura da 

goiaba de Dom Eliseu para certificação de Indicação Geográfica. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Identificar a notoriedade, tipicidade e diferenciação da produção da goiaba em 

Dom Eliseu; 

Verificar e descrever as etapas da cadeia produtiva da goiaba, através   dos seus 

métodos de produção local. 

1.2  Justificativas 

Nos apontamentos de Cerdan et al. (2014), a principal vantagem que se espera 

de uma Indicação Geografia é agregar valor ao produto e aumentar a renda do 
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produtor. Além dessas vantagens, os autores destacam outras prerrogativas que 

podem surgir com a sua proteção, a saber:  

a) Proteção dos produtos contra a concorrência desleal; 

b) Torna mais durável a demanda do produto, já que cria credibilidade ao 

consumidor que, sob o selo da Indicação Geográfica, espera encontrar um 

produto de qualidade diferenciada; 

c) Permitir ao consumidor detectar devidamente o produto nos métodos de 

produção, fabricação e elaboração do produto, em termos de identidade e 

tipicidade da região; 

d) Favorece o marketing, por meio da Indicação Geográfica, que é uma ativo 

de Propriedade Intelectual coletiva, com vantagens em relação à promoção 

baseada em marcas comerciais (CERDAM et al., 2014). 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nas seções seguintes, serão abordados os aspectos geográfico, histórico e 

sociocultural do municio de Dom Eliseu-PA, bem como as principais atividades e sua 

importância para a economia do município. 

 

2.1 Aspectos históricos e geográficos do município de Dom Eliseu-Pará 

  

De acordo com informações do site oficial do município (2020) e do Instituto de 

Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará IDESP (2011), a origem do 

município de Dom Eliseu está ligada ao município de Paragominas, uma vez que até 

o ano de 1967 era um povoado daquele município, mas conhecido como “Quilômetro 

Zero”, ou “Vila do Zero”, por se tratar do início da rodovia BR 222 (antiga PA 70), que 

liga a BR 010 (Belém - Brasília) à Marabá (IDESP, 2011). Em seguida, recebeu o 

nome de Felinto Muller e, mais tarde, ocasião em que é elevado à categoria de distrito 

passa a se chamar Dom Eliseu, por sugestão do deputado federal Fausto Fernandes, 

em homenagem ao bispo Dom Eliseu Corolli, da diocese de Bragança, (IDESP, 2011). 

O processo de ocupação da área que mais tarde daria lugar ao município de 

Dom Eliseu, teve início na década de 60, por ocasião da construção da rodovia BR 

222. O morador mais antigo foi Leopoldo da Cunha, natural da capital do estado do 

Pará, que se instalou no local em 1961, como funcionário da empresa Delta 
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Engenharia, responsável pelas obras da rodovia que dá acesso à Marabá BR 222, 

(IDESP, 2011). A esperança de encontrar terras férteis e acessíveis estimulou um 

grande processo migratório, a localização estratégica da cidade na interseção das 

rodovias BR 010 e BR 222 favoreceu para o rápido desenvolvimento do povoado, 

(IDESP, 2011). 

Em 10 de maio de 1989, por meio da Lei nº 5.450, Dom Eliseu passou à 

categoria de Município, sendo seu território desanexado do município de 

Paragominas. A inauguração ocorreu em 1º de janeiro de 1989, momento em que o 

prefeito eleito, Antônio Jesus de Oliveira, foi empossado, (IDESP, 2011). 

O município é composto por Vila Bela Vista, Vila Ligação e uma zona rural bem 

extensa, sendo que dos principais núcleos urbanos de Dom Eliseu destaca-se a 

localidade de Bela Vista – mais conhecida como Itinga do Pará, na divisa com o estado 

do Maranhão, Vila Ligação do Pará, na divisa com o município de Ulianópolis e Vila 

Nazaré que fica localizada em uma estrada vicinal à altura de km 25 da BR 222, 

(IDESP, 2011). 

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2010, a população de Dom Eliseu era estimada em 51.319 habitantes, 32.516 

residiam na zona urbana e 18.803 na zona rural. Hoje, conforme informações 

levantadas pelo IBGE (2020), a população de Dom Eliseu é estimada em 60.469 mil 

habitantes. 

O município de Dom Eliseu está localizado na região Sudeste Paraense, a 

cerca de 330 km por via aérea e 451 km por via terrestre da Capital Belém (PONTES 

et al, 2014). A sede do município está localizada no entroncamento das rodovias BR-

010 e BR-222; Dom Eliseu faz limites ao Norte com os municípios de Paragominas e 

Ulianópolis, a Leste com o estado do Maranhão, ao Sul com o estado do Maranhão e 

o município de Rondon do Pará, e a Oeste com os municípios de Rondon do Pará e 

Goianésia do Pará (Figura 1). A sua área territorial é equivalente a 5.268,809 km², 

apresentando uma densidade demográfica de 9,74 habitantes por km² (IBGE, 2010). 
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Figura 1 - Mapa ilustrativo do Município de Dom Eliseu-PA 

 

Fonte: Imazon, 2013, apud Almeida, 2014. 

 

A hidrografia do município é composta por vários rios, sendo que o mais 

importante deles é o rio Gurupi que serve de limite leste com o estado do Maranhão. 

Outro rio que também faz limite a sudeste com o estado do Maranhão é o rio Itinga, 

um dos formadores do Gurupi, e que tem afluentes da margem esquerda pertencentes 

ao Município, como o rio Laranjeira, que é também limite natural, ao sul, com o 

Maranhão. Outros acidentes hidrográficos importantes são os rios Surubiju, Bananal 

e Marajoara (IDESP, 2011). 

O início das atividades econômicas em Dom Eliseu se deu pelo comércio 

resultante da intensa movimentação de veículos e pessoas na interseção das rodovias 

BR 010 e BR 222, sucessivamente vislumbrada pela atividade madeireira, que 

empreendeu um próspero período econômico que se estendeu entre os anos de 1970 

a 1990. No entanto, devido ao esgotamento dos recursos naturais e principalmente a 

intensa fiscalização dos órgãos de defesa ambiental, a atividade foi progressivamente 

desaparecendo (PONTES et al., 2014). 

Na década de 90, com o fim da atividade madeireira, a agricultura e a pecuária 

ganharam destaque. Dom Eliseu é um dos municípios da chamada fronteira agrícola 

amazônica, maior região de produtos agrícolas do território brasileiro (PONTES et al., 

2014). A cultura do milho, mandioca, feijão e arroz são tradicionais e, após a década 

de 90, a pecuária tornou-se o destaque da economia no município (PONTES et al., 

2014). O rebanho bovino do município é destinado ao corte e também responde pela 
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oitava maior bacia leiteira do estado (PONTES et al., 2014). O rebanho bovino do 

município em 2019 foi contabilizado em 34.980 mil animais, há outros rebanhos 

significativos como os de bubalinos, equinos, ovinos, suínos, caprinos e aves1. A soja 

cresce significativamente com a chegada de grandes empresas plantadoras em 

grandes áreas, em 2019 a área plantada de soja foi estimada em 70 mil hectares2. 

Paralelamente a todas essas atividades, a fruticultura também se destaca 

especialmente a plantação da goiaba (PONTES et al., 2014). 

 

2.1.1 A cultura da goiaba 

 

O plantio de goiaba no município de Dom Eliseu iniciou, em 1996, pela empresa 

Bonal que, além de produzir a fruta, construiu uma agroindústria para o seu 

processamento e beneficiamento. Para tanto, com a necessidade de aumentar o 

plantio para que a empresa pudesse utilizar de forma eficiente a capacidade de suas 

máquinas de beneficiamento, em 1999, foi firmado um acordo entre a Bonal, o Banco 

da Amazônia e a Emater-PA para incentivar o plantio da goiaba pelos agricultores 

familiares (PONTES et al., 2014). 

A cultura da goiaba (variedade cultivar “Paluma”) passou a ser cultivada pelos 

pequenos produtores rurais a partir do ano de 1999, viabilizada por meio de recursos 

do FNO - especial, linha de crédito rural trabalhada pelo Banco da Amazônia S.A, e 

projetos elaborados pela Emater3. 

Em 2006, os pequenos produtores, com o apoio e assistência da Emater, 

fundaram a COOPERMADE - Cooperativa Mista Agropecuária de Dom Eliseu, com o 

objetivo de organizar a produção e comercialização da produção4.  

 A tecnologia de cultivo no município teve como base experiências com a 

cultura no estado de São Paulo, com treinamento dos técnicos da Emater, em áreas 

de cultivo, no interior do estado de São Paulo5. 

                                                           
1 Informações fornecidas através do gerente local da Emater-PA Dom Eliseu, Raimundo Nonato da 
Costa Salazar, em 02 de outubro de 2020. 
2 Informações fornecidas através do gerente local da Emater-PA Dom Eliseu, Raimundo Nonato da 

Costa Salazar, em 02 de outubro de 2020. 
3 Informações fornecidas pelo Engenheiro Agrônomo, Oduvaldo Rodrigues Oliveira, em 02 de outubro 

de 2020. 
4 Informações fornecidas pelo Engenheiro Agrônomo, Oduvaldo Rodrigues Oliveira, em 02 de outubro 
de 2020. 
5 Informações fornecidas pelo Engenheiro Agrônomo, Oduvaldo Rodrigues Oliveira, em 02 de outubro 
de 2020. 
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O Brasil produziu em 2017 mais de 146.828 mil toneladas de goiaba, a fruta 

movimenta principalmente a agroindústria de doces, gerando renda para pequenos e 

grandes produtores em todo território nacional (IBGE, 2017). Com área colhida de 

16.690 mil hectares, a produção da fruta rendeu uma receita anual de R$145.299 

milhões (IBGE, 2017). 

 

Figura 2 - Os maiores produtores de goiaba a nível nacional de 2017 

 

Fonte: Modificada do IBGE (2017). 

 

Os dados expostos na Figura 2 demonstram a posição dos maiores produtores 

de goiaba do país, que se destacam por produzirem acima de 1.000,00 toneladas/ano, 

onde São Paulo lidera o ranking com 58.113 mil toneladas/ano, seguido por 

Pernambuco e Bahia. Cabe ressaltar que o Pará se destaca entre os maiores 

produtores do país, alcançando uma produção de 1.200 mil toneladas/ano. 

De acordo com levantamento da produção da goiaba do estado do Pará, Dom 

Eliseu lidera o ranking dos municípios em quantidade produzida da fruta. Sua 

produção em 2017 foi estimada em 1.024,000,00 (um milhão, vinte e quatro mil 

toneladas) IBGE (2017), conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Ranking dos municípios do Pará em quantidade produzida em 2017 

 

Fonte: Modificada do IBGE (2017). 

 

 Os dados representados na Figura 3 mostram apenas a produção da goiaba 

em toneladas nos 10 municípios que apresentaram a maior produção da fruta no 

estado do Pará. Os dados apontam que o município de Dom Eliseu é o maior produtor 

de goiaba, pois sua produção equivale a 90,7% do total da produção da fruta no 

estado. 

Conforme informações levantadas pelo censo agropecuário do IBGE (2017), a 

produção da goiaba gerou para o município um valor estimado de 1.053,000,00 (um 

milhão e cinquenta e três mil), conforme ilustra a Figura 4. 

 

Figura 4 - Ranking dos municípios do Pará em valor da produção de 2017 

 

Fonte: Modificada do IBGE (2017). 
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 É fundamental destacar que a periodicidade da pesquisa do censo 

agropecuário é quinquenal, portanto, sua próxima edição está prevista para 2022. 

 

2.2 Indicação Geográfica como modalidade de Propriedade Intelectual 

 

A Indicação Geográfica é uma modalidade de Propriedade Intelectual que se 

popularizou no cenário nacional a partir do Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 

1994, que acolheu os desfechos da rodada do Uruguai de transações comerciais 

multilaterais do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), firmado em Marraqueche 

(Marrocos), em 1994, que criou a Organização Mundial  do Comércio (OMC) e que 

consolidou o acordo sobre direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao 

comércio (TRIPS), do qual o Brasil é assinante (BRICH, 2008). 

Na visão de Cunha (2011), a expressão Propriedade Intelectual representa um 

conjunto de direitos resultantes da produção intelectual de bens intangíveis e que não 

se permitem esgotar na materialidade das coisas que ocasionalmente lhes dão 

respaldo material. Ela pode ser dividida em duas vertentes: de um lado, a “Propriedade 

Industrial”, que inclui patentes, marcas, desenhos industriais e Indicação Geográfica 

e, de outro, os “Direitos de Autor” sobre obras literárias ou artísticas (CUNHA, 2011). 

Já para Barbosa (2009 citado por Brandão, 2016), a Propriedade Intelectual 

alcança os direitos pertinentes às criações em todos os campos da atividade humana 

e o seu eixo de proteção compreende três grandes áreas: o “Direito Autoral”, a 

“Propriedade Industrial” e a “Proteção Sui Generis”. Para o autor, o direito autoral tem 

no eixo principal caráter subjetivo, pois perpassa essencialmente da autoria de obras 

intelectuais no campo literário, artístico e científico e seus direitos conexos. O autor 

destaca que a Propriedade Industrial compreende a proteção de patentes de 

invenção, desenhos industriais, modelos de utilidade, marcas e as Indicações 

Geográficas, que se dividem na legislação brasileira em duas espécies: as Indicações 

de Procedência e as Denominações de Origem, e a proteção sui generis que está 

relacionada a cultivares e topografias de circuitos integrados. 

A FFigura 5, a seguir, representa as três modalidades de Propriedade 

Intelectual no Brasil: 
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Figura 5 - Representa as divisões da Propriedade Intelectual no Brasil 

 

Fonte: Modificada de Araújo et al., (2010, p.3).  

 

As Indicações Geográficas, objeto do presente estudo, fazem partes das 

estruturas de defesa do sistema de Propriedade Intelectual e é matéria tratada no 

contexto da Organização Mundial de Comércio (OMC) por diversos tratados e acordos 

que abordam a respeito do assunto, sendo o mais importante deles o Acordo sobre 

aspectos dos direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao comércio (TRIPS) 

(BELAS, 2012). 

O TRIPS apresenta em seu artigo 22 da seção III da ata da rodada a tutela das 

Indicações Geográficas, e define como: 

[...] indicações que identifiquem um produto como originário do território de um 
membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada 
qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente 
atribuída à sua origem geográfica (BRASIL, 1994; TRIPS,1994). 
 

O TRIPS estabelece ainda que os países signatários proporcionarão os meios 

necessários para que as partes interessadas possam impedir: 

A utilização de qualquer meio que, na designação ou apresentação do produto, 
indique ou sugira que o produto em questão provém de uma área geográfica 
distinta do verdadeiro lugar de origem, de uma maneira que conduza o público 
a erro quanto à origem geográfica do produto; b) qualquer uso que constitua 
um ato de concorrência desleal, no sentido do disposto no artigo 10bis da 
Convenção de Paris (1967), (BRASIL, 1994, TRIPS,1994). 
 

Em âmbito nacional, a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como 

Lei de Propriedade Industrial (LPI), regula o direito e obrigação referentes às 

Indicações Geográficas, as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenho 

industrial, marcas e repressão à concorrência desleal, dando uma maior segurança 
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jurídica a todos que buscam proteger suas criações, além de permitir de forma 

exclusiva a exploração daquilo que foi criado (BEZERRA, BORTOLI, 2019). 

 De acordo com o artigo 2º, da LPI: 

[...] a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o 
seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, 
efetua-se mediante: I - Concessão de patentes de invenção e de modelo de 
utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de 
registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - 
repressão à concorrência desleal, (BRASIL, 1996). 

 

É importante destacar que a LPI não define o que é a Indicação Geográfica 

propriamente dita, apenas a classifica em duas espécies: a “Indicação de 

Procedência” e a “Denominação de Origem”. A LPI atribuiu ao Instituto Nacional da 

Propriedade Intelectual (INPI) a responsabilidade para estabelecer as condições de 

registro das Indicações Geográficas, além de ser o órgão que realiza os registros 

(BRASIL, 1996). 

Para melhor entendimento dos conceitos adotados hoje sobre as Indicações 

Geográficas como modalidade de Propriedade Intelectual, será necessária uma 

abordagem histórica e evolutiva dos conceitos adotados pelos principais acordos 

internacionais referentes ao tema que será abordado nas próximas seções.  

 

2.3. Principais acordos internacionais relacionados às Indicações Geográficas 

 

Na Idade Média, o comércio entre as nações, que de certa forma esteve 

adormecido, começa a se fortalecer após um grande período de recessão ao longo 

do século XVII (BRUCH, 2011). Nesse cenário, de renascimento do comércio, iniciam 

os primeiros regulamentos de proteção aos signos distintivos de origem em âmbito 

internacional (BRUCH, 2011). Neste período, os signos distintivos de origem eram 

protegidos de forma negativa, o Estado só reprimia o uso de um signo que não 

representasse a origem verdadeira do bem (BRUCH, 2011). 

Se no âmbito nacional o modo de reprimir surtia algum efeito positivo, em 

âmbito internacional essa regra não surtia os efeitos esperados, quando se pleiteava 

em fazer alguma troca, pois não existia regras conhecidas proibindo o uso dos signos 

distintivos de origem que indicassem falsa procedência (BRUCH, 2011). 

Nesse ambiente de proteção negativa dos signos distintivos, como aponta 

Bruch (2011), os produtos que se tornaram conhecidos ou eram identificados pelos 
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nomes de suas origens geográficas acabaram criando uma nova categoria de 

produtos específicos comuns ou genéricos. 

A mencionada autora traz como exemplo: “um vinho espumante produzido na 

região de Champagne era um Champagne, então todos os vinhos produzidos 

mediante duas fermentações, sendo a segunda delas em garrafadas, eram do tipo 

Champagne” (BRUCH, 2011, p.168). 

Corroborando com os apontamentos feitos por Bruch (2011), a autora Ferrarezi 

(2016) aduziu que foi neste cenário, de renascimento do comércio, que os Estados se 

viram obrigados a regularem o comércio, isto porque, na época, havia um grande 

número de falsificações de produtos famosos e de apropriação de invenções que não 

eram amparadas internacionalmente. 

Para a autora acima, foi nessa época, de ressurgimento do comércio 

internacional, que começaram a surgir os dispositivos de proteção aos signos 

distintivos de origem. Foi nesse horizonte, de ressurgimento do comércio internacional 

e de proteção negativa dos signos distintivos de origem, que se iniciam os acordos 

bilaterais, ou tratados de amizade e de navegação, regulando o comércio entre as 

nações (FERRAREZI, 2016). 

Os supracitados acordos muitas vezes eram desrespeitados, visto que: 

Eram acordos muito frágeis, pois usavam de nomenclaturas variadas e 
quando desrespeitados, não geravam indenizações para o particular. Outro 
ponto a ser lembrado é que se tratava de Estados absolutistas e que por 
desentendimentos políticos rompiam seus tratados (FERRAREZI, 2016, p. 
37). 

 

Devido às fragilidades dos acordos bilaterais, diversos países, incluindo o 

Brasil, se uniram no sentido de criarem novos mecanismos de proteção para os seus 

produtos (signos distintivos). E assim, com o: 

Objetivo de se criar um acordo multilateral, que não sofresse das 
inseguranças dos acordos bilaterais, em 20 de março de 1883, foi criada a 
Convenção União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP).  
Onze estados participaram de sua formação sendo Brasil, Bélgica, Espanha, 
República Francesa, República da Guatemala, Itália, Países Baixos, Portugal, 
República do Salvador, Sérvia e Suíça. Reino Unido, Tunísia e República do 
Equador se ratificaram depois (FERRAREZI, 2016, p. 37). 

 

Dentre os principais acordos e tratados referentes a Indicação Geográfica, 

merece destaque: 

a) Convenção da União de Paris (CUP) de 1883; 

b) O Acordo de Madri de 1891;  
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c) O Acordo de Lisboa de 1958; 

d) O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio (TRIPS) de 1994. 

 

2.3.1 Convenção da União de Paris (CUP), referente à proteção da Propriedade 

Industrial 

 

A Convenção da União de Paris foi a primeira proteção legítima no tocante à 

Propriedade Industrial no contexto internacional, e o seu foco principal era proteger os 

desenhos ou modelos industriais, privilégios de invenção, marcas de fábrica e de 

comércio, instituindo aos “Nomes de Origem” uma proteção indireta, que limitava a 

proteção contra falsas indicações de proveniência, e assim, visava evitar que um 

produto fosse designado com o nome geográfico que não representasse a sua 

verdadeira origem (BELAS, 2012). 

O Acordo de Paris, por ser o primeiro acordo multilateral de abrangência 

internacional a abordar sobre o instituto jurídico referentes à Propriedade Intelectual, 

atualmente é conhecido como um dos mais significativos (BRANDÃO, 2016). 

 

2.3.2 Acordo de Madri, relativo à repressão das falsas indicações de procedência 

 

A primeira revisão da Convenção da União de Paris realizada em Roma, em 

1886, não surtiu os efeitos esperados e nem houve um consenso entre os países 

signatários em relação às alterações em sua redação original de 1883 (BRUCH, 

2011). E em razão disso, alguns Países Membros da Convenção, liderados pela 

França, que por sua vez vinha tentando fazer alguns acordos bilaterais mais 

consistentes no sentido de coibir o uso das falsas indicações de procedência, 

pressionaram os demais países com a intenção de aprimorar o sistema de proteção 

das marcas e das indicações de procedência, reunindo-se na Cidade de Madri em 14 

de abril de 1891, estabelecendo quatro protocolos distintos, dos quais os países eram 

livres para aderirem o protocolo que lhe interessassem (BRUCH, 2011). 

Segundo Locatelli (2007), o Acordo de Madri estabelece que os produtos que 

apresentarem uma indicação simulada ou enganosa devem ter sua importação 

proibida, além de sofrerem interdição em seus países de origem, prevendo ainda o 

embargo à importação ser proibido pela legislação interna de um dos Países 
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Membros, impondo a obrigatoriedade de alterarem suas próprias legislações. “O 

Acordo de Madri caracteriza-se pelo intuito de combater não somente as simuladas 

Indicações Geográficas, mas também as enganosas, sendo a indicação direta ou 

indireta” (LOCATELLI, 2007). 

Conforme mencionado por Locatelli (2007): 

O Acordo de Madri inovou em relação à Convenção da União de Paris, pois 
buscou coibir não somente as falsas indicações geográficas, mas também as 
enganosas. Além disso, excluiu da sua proteção às indicações geográficas 
que se generalizaram, outorgando proteção especial aos vinhos 
(LOCATELLI, 2007, p.78). 
 

É importante salientar que o Acordo de Madri foi inserido no ordenamento 

jurídico brasileiro através da Lei 376, de 30 de julho de 1896, e pelo Decreto nº 2.380, 

de 20 de novembro de 1896. O Brasil não ratificou todo o Acordo, aderiu somente a 

parte que tem como principal tema o combate às falsas indicações de proveniência, 

coibindo as indicações de caráter comercial, que seriam suscetíveis de causar engano 

ou erro ao consumidor (COLLODA, 2013). 

Por fim, o Acordo de Madri teve um grande progresso em relação a versão 

original da Convenção da União de Paris de 1883, ainda que apresentasse 

dispositivos mais específicos contra o uso de falsas indicações de procedência, 

mesmo assim, deixou algumas falhas que mais tarde foram devidamente 

regularizadas por novos acordos (BRUCH, 2011). 

 

2.3.3 Acordo de Lisboa para a proteção das denominações de origem 

 

Em 1958 foi celebrado o Acordo de Lisboa, com a finalidade de dar cobertura 

Internacional para a "Denominação de Origem”, como signo distintivo das indicações 

de procedência ((BRUCH; COPETTI, 2010).  

Este Acordo, como descreve Bruch e Copetti (2010), é o primeiro Tratado a 

estabelecer, em âmbito internacional, uma proteção positiva às Indicações 

Geográficas, qualificadas exclusivamente como denominações de origem. 

Para as supracitadas autoras, a partir do Pacto de Lisboa, foi possível 

determinar um registro internacional, bem como uma aprovação recíproca para as 

Indicações Geográficas já existentes por parte dos Países Membros. Mesmo com os 

avanços, o Acordo não logrou os resultados esperados, pois foram poucos os países 

que ratificaram, o que fez com que o mesmo não obtivesse o alcance inicialmente 
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esperado, especialmente em face de grandes mercados não terem aderido (BRUCH; 

COPETTI, 2010, BRUCH, 2011). 

Portanto, se a repercussão prática da adesão ao Acordo foi pequena, a teoria 

avançou a partir do pacto de Lisboa, pois: 

Esta é primeira vez que se define a denominação de origem, como sendo 
uma denominação geográfica de um país, uma região ou uma localidade, que 
serve para designar um produto dele originário, cujas qualidades ou 
características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, 
incluindo os fatores naturais e os fatores humanos, conforme está previsto 
em seu artigo 2°. Também se prevê a proibição do uso de qualquer Indicação 
geográfica, mesmo que acompanhado da verdadeira origem, condena o 
emprego de termos retificativos, como “tipo” ou “gênero”, e determina que 
uma Indicação geográfica não pode se tornar genérica (BRUCH, 2011, p. 28 
- 29). 
 

No tocante à baixa aceitação ao Acordo de Lisboa, Marie-Vivien (2010 apud 

belas, 2012) atribuiu este fato às exigências que os Estados Membros tinham em 

proteger as denominações primeiro em seus países de origem, e conforme os seus 

regulamentos nacionais, que eram específicos e bem rigorosos quanto ao conceito de 

denominações de origem. A autora observa que tal exigência, em proteger primeiro 

os seus países, termina por exigir uma forte relação com o meio geográfico, firmada 

na combinação de fatores naturais como clima, solo, vegetação e humanos, saber-

fazer local. 

Segundo Locatelli (2007), o Acordo de Lisboa, contudo, apesar de inovador na 

tutela da Indicação Geográfica, sobretudo no que tange à criação de um registro 

internacional, não possui atualmente muita relevância no cenário internacional, tendo 

em vista que conta com poucos.  

 

2.3.4 Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 

ao Comércio (TRIPS) 

 

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 

ao Comércio (TRIPS), foi constituído em 1994, na ata final do circuito Uruguai da 

convenção multilateral no contexto da Organização Mundial do Comércio (OMC), que 

conforme aduziu Fávero (2010), constitui a base de sustentação da OMC, e 

representa um conjunto de normas referentes a proteção da Propriedade Intelectual 

pertinente ao comércio.  
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O Acordo TRIPS deliberou um sistema universal para a proteção da 

Propriedade Intelectual, abrangendo um total de 187 países signatários (CABRAL, 

2018). O mencionado Acordo, como descreve Cabral (2018), é considerado o mais 

representativo, pois, além de agregar um maior número de países, inseriu uma 

obrigatoriedade de negociação pelo aumento da proteção internacional das 

Indicações Geográficas. 

Entretanto, o TRIPS deixou a autonomia a cada país para deliberar como 

implementar suas próprias disposições, não existindo, ainda, a obrigação de proteção 

mais ampla do que às estabelecida nele (FERRAREZI, 2010). Neste sentido, cada 

membro poderá determinar outros meios mais eficazes de proteção, desde que não 

seja inferior ao estabelecido no TRIPS (FERRAREZI, 2010). 

O Acordo TRIPS inovou em trazer em seu texto os princípios basilares da 

proteção mínima, do tratado nacional e da nação mais favorita, e assim: 

“O princípio da proteção mínima, os Estados Membros não são obrigados a 

ampliar a proteção conferida pela legislação nacional além do exigido pelo Acordo, 

desde que as ampliações não contrariem as suas disposições” (COELHO, 2017, p. 

68). 

“Princípio do tratamento nacional cada Estado Membro é obrigado a conferir 

aos demais membros o mesmo tratamento que ele outorga aos seus nacionais, com 

respeito à Propriedade Intelectual” (COELHO, 2017, p. 68). 

“Princípio da nação mais favorecida estabelece que toda vantagem, 

favorecimento e privilégios concedidos a um país signatário deve ser estendido aos 

demais Estados Membros” (COELHO, 2017, p. 68). 

As Indicações Geográficas são, para os efeitos do Acordo TRIPS, como sendo: 

[....] Indicações que identifiquem um produto como originário do território de 
um membro, ou região ou localidade deste território, quando determinada 
qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente 
atribuída à sua origem geográfica (TRIPS, 1994, CABRAL, 2018, p. 28).  

 

As definições inteligíveis simples e mais abrangentes, propostas pelo o Acordo 

TRIPS, tem a intenção de superar a habitual distinção entre denominação de origem 

e outras indicações geográficas.  

A proteção dada pelo TRIPS às indicações geográficas (de qualquer espécie) 
ultrapassam, e muito, as disposições então existentes nas Convenções de 
Paris e outras. A proteção das indicações geográficas sofreu um impulso 
tanto quantitativo quanto qualitativo com a adoção do Acordo (FÁVERO, 
2010, p.38). 
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Sem dúvidas, o Acordo TRIPS determinou novas regras internacionais de 

proteção jurídicas à Propriedade Intelectual, modificando a legislação de muitos 

países e influenciando as novas legislações que foram se desenvolvendo 

(LOCATELLI, 2017). No Brasil, por exemplo, além de influenciar a atual legislação de 

Propriedade Industrial, se forem acordadas novas regras no contexto da OMC, estas 

tratarão certamente de alterar o regime jurídico da Propriedade Intelectual até então 

vigente no país (LOCATELLI, 2007). 

 

2.4 Histórico da legislação brasileira de Indicação Geográfica 

 

No Brasil, os primeiros marcos legais que se tem notícias, de acordo com o 

Instituto Nacional da Propriedade Intelectual INPI (2019), surgiram em meados do 

século XVIII, quando o governo português registrou por decreto o nome do Porto para 

vinhos. 

No que concerne a isso, a primeira Lei de Propriedade Industrial foi editada em 

28 de abril de 1809 (o Alvará de Dom João) com a finalidade de estabelecer a cessão 

de benefícios àqueles que inventassem ou importassem inovações para o Brasil 

(ARAÚJO, 2010). A norma tinha entre os seus objetivos promover a felicidade pública 

dos seus súditos, ficando estabelecido os fundamentos da liberdade para o 

desenvolvimento da nação, principalmente para fomentar a agricultura, estimular o 

comércio e a navegação, fazendo-se fomentar a riquezas da nação brasileira, 

(BARCELO, 2004 apud ARAÚJO, 2010). 

Outro marco legal acerca do assunto foi a edição do Decreto nº 16.264, de 19 

de dezembro de 1923, que criou a Diretoria Geral da Propriedade Industrial, dentre 

outras disposições, protegendo o que chamava de indicação de proveniência dos 

produtos (FÁVERO, 2010). 

Por conseguinte, o Decreto nº 16.264 de 19 de dezembro de 1923 atribui às 

indicações de proveniência ao nome do lugar geográfico onde era produzido ou 

fabricado o produto, proibindo o uso do nome de lugar para fabricar ou produzir 

produtos de lugares diversos e trouxe a possibilidade de um produto tornar-se 

genérico. 

No que tange a proteção às Indicações Geográficas, Copetti e Bruch (2010), 

observam que o Brasil proclamou vários dispositivos, entre eles o Decreto-Lei nº 7.903 
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de 27 de agosto de 1945, que estabeleceu o primeiro Código de Propriedade Industrial 

brasileiro. 

Importante salientar que as autoras chamam a atenção para as principais 

modificações introduzidas por este Decreto-Lei, destacando o conceito de indicação 

de procedência pois, ao conceituar a indicação de procedência, o constituinte incluiu, 

pela primeira vez na legislação, a questão da notoriedade. 

Ainda segundo as mencionadas autoras, a noção de notoriedade sequer 

aparece nos acordos internacionais, tratando-se de uma novidade trazida pela 

legislação brasileira. 

Conforme estabelece o Decreto-Lei nº 7.903 em seus artigos seguintes:  

Art.100. Entende-se por indicação de proveniência a designação de nome de 
cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos como 
o lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos. 
Parágrafo único. Nesse caso, o uso do nome do lugar de proveniência cabe, 
indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos (RIO 
DE JANEIRO, 1944). 
 
Art.101. Ninguém tem o direito de utilizar o nome correspondente ao lugar de 
fabricação ou de produção para designar produto natural ou artificial, 
fabricado ou proveniente de lugar diverso. Parágrafo único. Consideram-se 
de fantasia, e, como tais, registráveis, os nomes geográficos de lugares que 
não sejam notoriamente conhecidos como produtores dos artigos ou produtos 
a que a marca se destina (RIO DE JANEIRO, 1944). 
 
Art.102. Não haverá falsa indicação de proveniência: 1º quando o produto for 
designado pelo nome geográfico, que, tendo-se tornado comum, exprima a 
sua natureza ou gênero, salvo tratando-se de produtos vinícolas; 2º quando 
o nome for de filial, sucursal ou representante do titular de marca estrangeira, 
devidamente registrada no Brasil, autorizado a usá-la, devendo nesse caso o 
interessado indicar, nos produtos, o seu nome, sede ou domicílio do 
estabelecimento principal (RIO DE JANEIRO, 1944). 
 

De acordo com o artigo 101, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 7.903, existe a 

possibilidade de nomes geográficos não notoriamente conhecidos serem 

considerados como de fantasia e, portanto, registráveis como marca. 

Além do mais, a leitura que se tem do artigo 102 do mesmo diploma é que 

existe a possibilidade de um nome geográfico se tornar genérico. 

A norma estabelece ainda que o uso do nome do lugar de proveniência cabe, 

indistintamente, a todos os produtores ou fabricantes nele estabelecidos. 

Cumpre ressaltar que em 21 de dezembro de 1971 foi publicada a Lei nº 5.772, 

instituindo um novo Código da Propriedade Industrial, que perdurou por um longo 

período. A referida Lei foi a primeira a trazer inovações, no tocante às denominações 
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de proveniências, principalmente em seu conceito que foi alterado para “Denominação 

de Procedência”, a qual é conhecida até os dias atuais (COPETTI; BRUCH, 2010). 

No tocante à proteção às “Denominação de Origem”, Locatelli (2007) ressalta 

que o Código da Propriedade Industrial de 1971 nada mencionava sobre a proteção 

às denominações de origem e isso foi motivo de controvérsias. 

Em 1975, o Supremo Tribunal Federal teve que decidir sobre a denominação 

de origem francesa Champagne. Na época, uma instituição francesa se posicionou 

contra o uso da denominação Champagne no Brasil, considerando que havia uma 

denominação homônima certificada na França. O posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal relata: 

[...] que a legislação brasileira, assim como o Acordo de Madri, do qual o 
Brasil é signatário, não protegiam as denominações de origem. A 
argumentação do STF, neste sentido foi que a designação Champagne não 
poderia ser protegida como indicação de procedência porque não se limitava 
a designar a origem do produto, mas a qualidades especiais que o 
diferenciavam, considerando que alguns produtores estabelecidos na região 
geográfica demarcada não estavam autorizados a utilizar tal denominação. 
Desta forma, o STF entendeu tratar-se não de uma indicação de procedência, 
mas de um tipo ou espécie de vinho (LOCATELLI, 2007, p. 227). 
 

Ao analisar a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu 

título III, artigo 5º, é possível inferir que o constituinte, ao contemplar a proteção aos 

direitos e garantias fundamentais, garantiu, sem distinção, a todos os brasileiros e 

estrangeiros residentes no país a proteção de suas criações (invento industrial). 

No que tange a Propriedade Intelectual, mesmo que não esteja expresso na 

Carta Magna, às Indicações Geográficas estão representadas como outros “Signos 

Distintivos”, como descreve o inciso XXIX desse mesmo artigo: 

[...] a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário 

para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade 

das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em 

vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País 

(BRASIL, 1988). 

 

Por meio da leitura do artigo 5º é possível inferir que as Indicações Geográficas 

são uma espécie de sinal distintivo. Deste modo, pode-se afirmar que elas estão 

protegidas constitucionalmente. 

Em 1994, o Brasil, ao recepcionar o acordo sobre os aspectos de Direito de 

Propriedade Intelectual relacionados ao comércio TRIPS, foi obrigado modificar 

algumas de suas normas para se adequar às novas exigências do mercado 

internacional (BRUCH, 2008). 
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Dessa forma, foi editado uma série de leis que visavam estipular a proteção de 

algumas áreas referentes a Propriedade Intelectual, dentre elas, em 14 de maio de 

1996, foi editada a Lei nº 9.297, que revogou o antigo código de Propriedade Industrial 

de 1971 e criou a atual Lei de “Propriedade Intelectual (LPI) ” (BRUCH, 2008). 

A nova Lei tem por finalidade regular os direitos e atribuições referentes à 

Propriedade Industrial, no tocante às patentes de invenção, modelos de utilidade, 

desenho industrial, marcas, Indicações Geográficas e de repressão à concorrência 

desleal (LPI, 1996). 

Conforme a LPI, em seu artigo 2º:  

[...] a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o 
seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, 
efetua-se mediante: I - Concessão de patentes de invenção e de modelo de 
utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de 
registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas; e V - 
repressão à concorrência desleal, (BRASIL, 1996). 
 

A atual Lei de Propriedade Industrial (LPI), ao internalizar as recomendações 

trazidas pelo Acordo TRIPS, introduziu o termo Indicação Geográfica, e embora não 

tenha definido um conceito próprio, por sua vez, é considerada como gênero do qual 

as espécies foram definidas como: “Indicação de Procedência” e “Denominação” de 

Origem” (BRUCH, 2008). 

A LPI regulamenta a tutela das Indicações Geográfica no Brasil, estabelecendo 

em seus artigos seguintes as definições: 

Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a 
denominação de origem, (BRASIL, 1996). 

Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido 
como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou 
de prestação de determinado serviço, (BRASIL, 1996). 

Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço 
cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente 
ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos, (BRASIL, 1996). 
 

Ao analisar os conceitos de indicação de procedência e de denominação de 

origem, adotados pela Lei de Propriedade Industrial em seus artigos 177 e 178, 

percebe-se que eles são distintos, pois: 

a) em relação à indicação de procedência, a Lei exige a comprovação de que 

a região tenha se tornado conhecida, como um centro de produção ou fabricação de 

um determinado produto ou prestação de serviço, exigindo neste caso uma 

notoriedade relacionada ao território.  Para tanto, é necessário que o nome geográfico 
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tenha tornado conhecido quando literalmente apontado por distintas fontes, como 

centro de extração, produção ou fabricação do produto ou de prestação do serviço 

assinalado (INPI, 2018); 

b) e para as denominações de origem, a Lei estabelece que a qualidade esteja 

ligada de forma única ou substancialmente ao meio geográfico, desde que incluam 

fatores naturais, ambientais e humanos. Ademais, os fatores humanos são os 

elementos característicos da comunidade produtora, como o saber-fazer local, 

incluindo o desenvolvimento, adaptação ou aperfeiçoamento de técnicas próprias 

(INPI, 2018). 

De acordo com a Instrução Normativa 95/2018, do Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI), consideram-se as seguintes definições para fins de 

denominação de origem: 

I. Fatores naturais são os elementos do meio geográfico relacionados ao meio 
ambiente, como solo, relevo, clima, flora, fauna, entre outros, e que 
influenciam as qualidades ou características do produto ou serviço; II. Fatores 
humanos são os elementos característicos da comunidade produtora ou 
prestadora do serviço, como o saber-fazer local, incluindo o desenvolvimento, 
adaptação ou aperfeiçoamento de técnicas próprias; III. Qualidades são os 
atributos tecnicamente comprováveis e mensuráveis do produto ou serviço, 
ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços; IV. 
Características são traços ou propriedades inerentes ao produto ou serviço, 
ou de sua cadeia de produção ou de prestação de serviços (INPI, 2018). 

 

Na Figura 6é possível melhor compreender as diferenças entre a indicação de 

procedência e a denominação de origem adotada pela Lei de Propriedade Industrial. 

 

Figura 6 - Diferenças entre Indicação de Procedência e Denominação de Origem 

 

Fonte: Bruch (2011, p.150). 
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Ainda sobre as concepções de Indicação Geográfica acolhidos na LPI, quando 

se trata de reconhecimento de nome geográfico, de acordo com o artigo 180, não será 

conhecida a Indicação Geográfica quando o nome tenha se tornado de uso comum. 

Ademais, para o artigo 181, o nome geográfico que não induza falsa procedência 

poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que 

não constitua indicação de procedência ou denominação de origem. A Lei estabelece 

ainda em seu artigo 182 que a Indicação Geográfica é restrita aos produtores e 

prestadores de serviço estabelecidos no local. E por fim, no parágrafo único do artigo 

182, o INPI estabelecerá as condições de registro das Indicações Geográficas. 

A Lei de Propriedade Industrial ao buscar harmonizar aos preceitos 

estabelecidos no Acordo TRIPS em relação às definições de Indicação Geográfica, 

onde não relatou formalmente, mas por sua vez, incorporou a expressão Indicação 

Geográfica, ainda que lhe conferindo um sentido diferente daquele adotado no 

contexto do acordo internacional (BELAS, 2012).  

No tocante ao conceito legal de Indicação Geográfica, em Locatelli (2007), 

pode-se inferir algumas diferenças entre as definições adotada pela Lei de 

Propriedade Industrial brasileira e o Acordo TRIPS, este por sua vez não faz distinção 

entre indicação de procedência e denominação de origem. O conceito acolhido, 

segundo a autora, pelo TRIPS exige que determinada qualidade, característica ou 

reputação sejam vinculadas ao meio geográfico. 

Por outro lado, a Lei de Propriedade Industrial, incluiu na legislação brasileira, 

a indicação de procedência, a reputação e a denominação de origem, qualidade ou 

característica vinculada ao meio geográfico (LOCATELLI, 2007). 

Outro aspecto observado no Acordo TRIPS é que ele não protegeu as 

Indicações Geográficas referentes a serviços, diferente da legislação brasileira que a 

protege, e também não faz referência a fatores humanos que possam caracterizar 

uma Indicação Geográfica (LOCATELLI, 2007). 

A fim de melhor compreensão da internacionalização do Acordo TRIPS na Lei 

brasileira de Propriedade Industrial, Bruch (2008) montou o Quadro 1 que sintetiza as 

principais diferenças entre o Acordo TRIPS e a Lei brasileira. 
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Quadro 1 -  Principais diferenças entre o TRIPS e a Lei nº 9.297/1996 

  Acordo TRIPS LPI nº 9.279/1996 

Gênero Indicação Geográfica Indicação Geográfica 

Espécie -------------------- 
Indicação  de 
Procedência 

Denominação de Origem 

Nome a ser 
protegido 

Qualquer indicação Nome geográfico Nome geográfico 

Abrangência Produto Produto  ou serviço Produto ou serviço 

Origem  
Território de um 
membro, ou região, ou 
localidade do território 

De país, cidade, região ou 
localidade de seu 
território 

De país, cidade, região ou 
localidade de seu território 

Fundamento 
Qualidade ou 
reputação, ou 
características 

Produto serviço que tenha 
se tornado conhecido 
(notoriedade) 

Qualidade e característica 

Produto ou 
origem da 
matéria-prima 

Atribuída 
essencialmente à sua 
origem geográfica 

Centro de extração, 
produção ou fabricação 
de produto ou prestação 
de serviços 

Atribuída exclusiva ou 
essencialmente ao meio 
geográfico, incluindo 
fatores naturais e humanos. 

Fonte: Bruch, (2008, p. 5). 

 

2.5 O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

 

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado em de 11 de 

dezembro de 1970, pela lei nº Lei 5.648, é uma autarquia federal, vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, (BRASIL, 1970). 

Em 2019, com a edição do Decreto nº 9.660/2019, passou a estar vinculado ao 

Ministério da Economia, (BRASIL, 2019). 

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/1996, em seu artigo 182, 

parágrafo único, atribuiu ao INPI a responsabilidade para determinar as regras para o 

registro das Indicações Geográficas, além de ser o órgão que realiza os registros. A 

Lei estabelece ainda que para a aquisição de uma Indicação Geográfica é necessário 

seguir algumas formalidades. 

Além do estabelecido na Lei Federal nº 9.279/1996, a atual normativa em vigor 

IN nº 095/2018, publicada pelo INPI, estabelece as regras para o registro das 

Indicações Geográficas no Brasil. 

A referida norma, em seu artigo 1º, considera o registro apenas de natureza 

declaratória, ou seja, uma Indicação Geografia já existe independentemente de estar 

registrada ou não, portanto, o INPI só estabelece o mero reconhecimento desta pré-
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existência através de seu registro. (BARBOSA, 2014). Ademais, para se obter o 

registro é fundamental o cumprimento das condições estabelecidas pelo INPI.  

Em seu o artigo 2º, a IN 095/2018 traz as definições de indicação de 

procedência e de denominação de origem estabelecidas na Lei de Propriedade 

Industrial nº 9.279/1996, instituindo procedimentos e normas para as duas espécies 

de Indicação Geográfica. 

De acordo com os parágrafos §1º e §2º do mesmo artigo, constitui Indicação 

Geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem, descrita: 

[...] Considera-se Indicação de Procedência o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido 
como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou 
de prestação de determinado serviço (INPI, 2018). 
 
[...] Considera-se Denominação de Origem o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço 
cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente 
ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos (INPI, 2018). 

 

 A normativa dispõe ainda quais as entidades que poderão requerer o registro 

e os requisitos necessários para a concessão.  

De acordo com o INPI (2019), para requerer um pedido de registro de Indicação 

Geográfica naquela autarquia, o interessado deve inicialmente gerar e pagar a guia 

de recolhimento da união (GRU) para este serviço; em seguida, deve-se preencher 

o formulário de peticionamento eletrônico no e-IG, de acordo com a espécie desejada. 

“As informações do depositante (requerente) e do procurador (se for pedido com 

procuração) já serão automaticamente preenchidas” (INPI, 2019). 

Vale ressaltar que, a partir da entrada em vigor da resolução INPI PR n. º 233, 

todas as solicitações são feitas exclusivamente por meio eletrônico, referentes às 

Indicações Geográficas, (INPI, 2019). 

Ainda segundo o INPI (2019), deverão ser informados dados relacionados à 

Indicação Geográfica e acrescentados os documentos de acordo com o Quadro 2, 

abaixo: 

 

Quadro 2 - Documentos necessários para o pedido de Indicação Geográfica 

Depositante requerente 

procurador  

Documentos necessários para pedido de Indicação Geográfica 

conforme IN n.º 95/2018 do INPI 

Pedido realizado por uma 

associação, sindicato ou 

 a) Caderno de Especificações Técnicas; b) Procuração, se for pedido 

com procurador; c) Comprovante do pagamento da GRU; d) Estatuto 

Social registrado no órgão competente; e) Ata registrada da 
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outro substituto 

processual brasileiro 

Assembleia Geral com aprovação do Estatuto Social; f) Ata registrada 

da posse da atual Diretoria; g) Ata registrada da Assembleia Geral 

com a aprovação do Caderno de Especificações Técnicas e lista de 

presença; h) Identidade e CPF dos representantes legais do substituto 

processual; i) Declaração de estarem os produtores ou prestadores 

de serviço estabelecidos na área delimitada (modelo II); j) 

Documentos que comprovem que o nome geográfico se tornou 

conhecido, no caso de IP, OU documentos que comprovem a 

influência do meio geográfico nas qualidades ou características do 

produto ou serviço, no caso de DO; l) Instrumento oficial que delimita 

a área geográfica; e, m) outros documentos que o requerente julgar 

necessário. 

Pedido realizado por um 

único produtor, pessoa 

física ou jurídica, 

estabelecido na área 

delimitada 

a) Caderno de Especificações Técnicas; b) Procuração, se for pedido 

com procurador; c) Comprovante do pagamento da GRU; d) 

Declaração de ser o único produtor ou prestador de serviço 

estabelecido na área delimitada (modelo III); e) Documentos que 

comprovem que o nome geográfico se tornou conhecido, no caso de 

IP, OU documentos que comprovem a influência do meio geográfico 

nas qualidades ou características do produto ou serviço, no caso de 

DO; f) Instrumento oficial que delimita a área geográfica; e, g) outros 

documentos que o requerente julgar necessário.  

Pedido realizado por 

requerente estrangeiro 

originário de 

país COM reciprocidade 

de tratamento dado aos 

brasileiros 

a) Cópia do documento que reconheceu a IG no país de origem; b) 

Elementos equivalentes ao Caderno de Especificações Técnicas; c) 

Procuração; d) Comprovante do pagamento da GRU; e) Instrumento 

oficial que delimita a área geográfica; e, f) outros documentos que o 

requerente julgar necessário. 

Fonte: Autor, a partir do INPI (2019). 

 

Diante o exposto, percebe-se que o processo de obtenção de um registro de 

uma Indicação Geográfica no INPI não é uma tarefa fácil, demanda tempo, recurso, 

muito trabalho e ainda depende de parcerias, cooperação e participação de algumas 

instituições governamentais. Algumas destas instituições se destacam por 

desempenharem um trabalho importante no processo de aquisição da Indicação 

Geográfica. Seja na fase que antecede a solicitação, como na fase pós concessão, 

pois são elas as responsáveis em fazer as análises técnicas, o levantamento histórico 

e a delimitação da área de proteção, além de avaliar o cumprimento do regulamento 

de uso da Indicação Geográfica (BELAS, 2012). 

Dentre as instituições parceiras merecem destaque: o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA); a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
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(EMBRAPA) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE). 

 

2.6 Contextualização histórica das Indicações Geográficas 

 

O desenvolvimento da Indicação Geográfica, como um símbolo exclusivo, 

ocorreu paralelamente com a história da humanidade. Na antiguidade não se 

destinava um significado comercial, como o atual, e esses símbolos visavam à 

indicação de propriedade dos produtos (BARBOSA; FERNANDES; PERALTA, 2013). 

A percepção de Indicações Geográficas foi tomando forma gradativamente, 

momento em que produtores e consumidores observaram que os sabores e 

qualidades eram peculiares em alguns produtos provindos de determinados locais 

(CERDAN et al., 2010). 

Notou-se também que aquelas características não eram encontradas em 

produtos equivalentes produzidos em outros locais. Desta forma, passou-se a 

denominar os produtos que apresentavam um diferencial, com o nome geográfico de 

sua procedência (CERDAN et al., 2010). 

Conforme descrito em Fávero (2010), a primeira ingerência pública referente a 

proteção das Indicações Geográficas foi realizada em 1756, momento que os 

produtores do Vinho do Porto, em Portugal, buscaram o então Primeiro-Ministro do 

Reino, Marquês de Pombal, por motivo do declínio nas exportações do produto para 

a Inglaterra. 

A autora relata que, neste período, o Vinho do Porto havia se tornado 

conhecido, o que fez com que outros vinhos passaram a se beneficiar da denominação 

“do Porto”, ocasionando a queda no preço do Vinho do Porto. 

Nessa época, o Marquês efetuou diversos atos com a finalidade de proteger o 

Vinho do Porto. Instituiu a Companhia dos Vinhos do Porto, organização existente até 

os dias atuais (FÁVERO, 2010). Além disso, mandou estabelecer a delimitação da 

região de produção, mas como não era possível proteger um produto sem descrevê-

lo com exatidão tratou de estudar, definir e fixar as particularidades do Vinho do Porto 

e suas regras de produção, e ainda, registrou legalmente, por decreto, o nome Porto 

para vinhos, criando, desta maneira, a primeira denominação de origem protegida 

(FÁVERO, 2010). 
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2.7 As Indicações Geográficas concedidas pelo INPI 

 

De acordo com dados do INPI (2020), o primeiro registro de uma Indicação 

Geográfica concedido no Brasil é datado de 1999, em nome da Comissão de 

Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, pertencente a Portugal na espécie de 

denominação de origem. 

Atualmente, o banco de dados do INPI consta com 9 registros de Indicação 

Geográfica estrangeira, todos da espécie de denominação de origem, com destaque 

para a França com 3 registros, são eles: Cognac para destilado vínico ou aguardente 

de vinho, Champagne para vinhos espumantes e Roquefort para queijo (INPI, 2020). 

Em relação, a primeira Indicação Geográfica genuinamente brasileira a ser 

registrada pelo INPI foi a indicação de procedência Vale dos Vinhedos, em 19 de 

novembro de 2002, para vinhos tintos, brancos e espumantes, solicitada pela 

Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (APROVALE), no 

Rio Grande do Sul. 

A APROVALE foi a primeira a conseguir o registro nas duas espécies. Este 

último, em 25 de setembro de 2012, na espécie denominação de origem para vinhos 

e espumantes (INPI, 2020). 

É importante destacar que a APROVALE foi a primeira do País a solicitar um 

registro de Indicação Geográfica na União Europeia, conquistada em 2007 

(GONÇALVES; ALMEIDA; BASTOS, 2018). 

 
Figura 7 - Representação figurativa da indicação de procedência Vale dos Vinhedos 

 

Fonte: Modificada do SEBRAE (2018)6. 

 

                                                           
6 Disponivel em: https://datasebrae.com.br/ig-vale-dos-vinhedos-ip/>. Acesso em: 25 janeiro 2021. 
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De acordo com dados do INPI, de 1999 até de dezembro de 2020 já foram 

registrados 84 pedidos de Indicação Geográfica. Do total, 75 são de brasileiros e 9 

com reconhecimento estrangeiro. 

Em relação aos pedidos de registros concedidos a brasileiros, constatou-se que 

a maioria foi para a espécie de indicação de procedência, com 61 registros e 14 para 

denominação de origem. Já todos os registros estrangeiros foram na espécie de 

denominação de origem. 

 
Figura 8 - Quantitativo de Indicação Geográfica concedida no Brasil, até dezembro de 2020 

 

Fonte: Autor, a partir de dados disponíveis no INPI (2020) 

 

Considerando os registros concedidos a brasileiros, conforme consta no banco 

de dados do INPI e representado na Figura 8, até o ano de 2010 haviam sido 

registrados apenas 8 pedidos. São eles, as indicações de origem: 

● Vale dos Vinhedos em 2002;  

● Região do Cerrado Mineiro em 2005;  

● Pampa Gaúcho da Campanha Meridional em 2006; 

● Paraty em 2007; 

● Vale do Submetido São Francisco em 2009; 

● Vale do Sinos em 2009; 

● Pinto Bandeira em 2010 e 

● A denominação de origem Litoral Norte Gaúcho em 2010. 
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A partir dos dados da pesquisa, representada na Figura 8, acima, percebe-se 

que no período compreendido entre 1999 a 2010 foram concedidos poucos registros, 

enquanto que nos anos seguintes ocorreu um aumento significativo nas concessões 

das indicações Geográficas pelo INPI, principalmente em 2012, que contabilizou 21 

registros. 

 
Figura 9 - Evolução das Indicações Geográficas reconhecidas pelo INPI até dezembro de 2020 

 

Fonte: Autor, a partir de dados do INPI (2020). 

 

Com base nos dados representados na Figura 9, acima, nota-se que no ano de 

2012 houve um aumento expressivo dos registros. Este acréscimo é atribuído em 

parte ao aumento das solicitações recebidas pelo INPI e principalmente pela 

intensificação das ações de instituições parceiras, como o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Empresa Brasileira de Agropecuária 

(EMBRAPA), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) 

e sobretudo pela melhora na estruturação administrativa do próprio INPI (BELAS, 

2012). 

Conforme dados do INPI (2020), representados na Figura 10, abaixo, as 

Indicações Geográficas nacionais estão distribuídas nos diversos segmentos: 

agroalimentar, artesanal, bebida, mineral, serviço e outros, com destaque para os 

produtos agroalimentares, com 58,7%. Essa diversidade de registros associados a 

categoria de atividades diferentes se deve a versatilidade da legislação brasileira que 

não exclui atividade econômica referente a este tipo de registro, o que não acontece 



45 
   

na União Europeia, onde esta modalidade de registro só é aplicável para as Indicações 

Geográficas de produtos vinícolas e agroalimentares (DUPIM, 2015). 

 
Figura 10 - Descrição da distribuição dos registros brasileiros por segmentos 

Fonte: Autor, a partir de dados do INPI (2020). 

 
A Figura 10 demonstra ainda que o segmento de serviços representa 1,3% dos 

registros concedidos, apesar de não ser comum para essa categoria. Em 11 de 

dezembro de 2012 o INPI concedeu o primeiro reconhecimento desse segmento, 

trata-se da indicação de procedência “Porto Digital" em Pernambuco-PE, referente a 

serviços de Tecnologia da Informação e comunicação através de desenvolvimento, 

manutenção e suporte (INPI, 2020). 

Vale ressaltar que a legislação brasileira é a primeira e única (entre as leis e 

tratados que compõem a Organização Mundial do Comércio) a permitir o registro de 

Indicação Geográfica para serviços. 

Para melhor visualizar as Indicações Geográficas já concedidas pelo INPI a 

brasileiros, foi elaborado o Quadro 3 com as seguintes informações:  data, segmento, 

espécie, unidade da federação e região. 

 

Quadro 3 - Indicações Geográficas concedidas a brasileiros no INPI até dezembro de 2020 

Data  Nome Geográfico Produto/Serviço Espécies UF Região 

10/03/2015 Pantanal  Mel IP MT C
e
n
tro

 

O
e
s
te

 

24/11/2015 Maracaju  Linguiça IP MS 

02/02/2016 
Região de Mara 
Rosa  

Açafrão IP GO 
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09/07/2019 Pirenópolis  
Joias artesanais em 
prata 

IP GO 

07/07/2009 
Vale do Submédio 
São Francisco  

Uvas de Mesa e 
Manga  

IP NE  

N
o
rd

e
s
te

 

16/08/2011 Costa Negra  Camarões marinhos   DO CE 

03/04/2012 Pedro II  
Opala preciosa e joias 
artesanais  

IP PI 

17/07/2012 
Manguezais de 
Alagoas  

Própolis vermelha e 
extrato de própolis 
vermelha  

DO AL 

16/10/2012 Paraíba 
Têxteis de algodão 
natural colorido 

IP PB 

11/12/2012 Porto Digital  
Serviços de 
Tecnologia de 
Informação 

IP PE 

26/12/2012 Divina Pastora  
Renda de agulha em 
Lacê  

IP SE 

17/09/2013 Mossoró Melão  IP RN 

24/09/2013 Cariri Paraibano Renda renascença  IP PB 

26/08/2014 Piauí  Cajuína IP PI 

14/10/2014 Microrregião Abaíra  
Aguardente de Cana 
do Tipo Cachaça  

IP BA 

19/04/2016 
Região das Lagoas 
Mundaú-Manguaba  

Bordado Filé  IP AL 

24/04/2018 Sul da Bahia  
Amêndoas de cacau 
(Theobroma cacao L.)  

IP BA 

14/05/2019 Oeste da Bahia  
Café verde em grãos, 
da espécie Coffea 
arábica  

IP BA 

23/06/2020 Caicó Bordado  IP RN 

30/08/2011 
Região do Jalapão 
do Estado do 
Tocantins  

Artesanato em Capim 
Dourado  

IP TO 

N
o
rte

 

09/09/2014 Rio Negro  Peixes Ornamentais  IP AM 

22/08/2017 Cruzeiro do Sul  Farinha de Mandioca  IP AC 

16/01/2018 Maués  Guaraná  IP AM 

29/01/2019 Tomé-Açu  Cacau  IP PA 

27/08/2019 Uarini  Farinha de mandioca  IP AM 

09/06/2020 Novo Remanso Abacaxi  IP AM 

20/10/2020 
Terra Indígena 
Andirá-Marau 

Waraná (guaraná 
nativo) e pães de 
waraná (bastão de 
guaraná) 

DO AM/PA 

19/11/2002 Vale dos Vinhedos 
Vinhos: tinto, branco e 
espumantes 

IP RS  

S
u
l 

12/12/2006 
Pampa Gaúcho da 
Campanha 
Meridional  

Carne Bovina e 
derivados  

IP RS  

19/05/2009 Vale do Sinos  Couro Acabado  IP RS  

13/07/2010 Pinto Bandeira  
Vinhos tintos, brancos 
e espumantes  

IP RS  
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24/08/2010 Litoral Norte Gaúcho  Arroz  DO RS 

30/08/2011 Pelotas  
Doces tradicionais de 
confeitaria e de frutas 

IP RS  

14/02/2012 
Vales da Uva 
Goethe  

Vinho Branco Seco, 
Vinho Branco Suave 
ou Demi Séc. 

IP SC 

25/09/2012 
Norte Pioneiro do 
Paraná  

Café verde em grão e 
industrializado 

IP PR 

25/09/2012 Vale dos Vinhedos Vinho e espumantes DO RS 

11/12/2012 Altos Montes  Vinhos e espumantes  IP RS  

01/10/2013 Monte Belo Vinhos e espumantes  IP RS  

14/07/2015 Farroupilha 
Vinho Fino Branco, 
Espumante; Frisante; 
Licoroso. 

IP RS  

01/09/2015 Ortigueira Mel de abelha  DO PR 

17/05/2016 Carlópolis Goiaba IP PR 

27/06/2017 Marialva  Uvas Finas de Mesa  IP PR 

27/06/2017 São Matheus  Erva-mate  IP PR 

04/07/2017 Oeste do Paraná  Mel de abelha  IP PR 

24/04/2018 Colônia Witmarsum  Queijo  IP PR 

28/08/2018 
Banana da Região 
de Corupá  

Banana (subgrupo 
Cavendish)  

DO SC 

17/12/2019 Capanema  
Melado batido e 
melado escorrido  

IP PR 

03/03/2020 
Campos de Cima da 
Serra  

Queijo Artesanal 
Serrano  

DO RS 

05/05/2020 Campanha Gaúcha  Vinhos finos  IP RS 

29/12/2020 Antonina  Bala de banana IP PR  

14/04/2005 
Região do Cerrado 
Mineiro  

Café IP MG 

S
u
d

e
s
te

 

10/07/2007 Paraty  
Aguardentes, dos 
tipos, cachaça  

IP RJ 

04/10/2011 Goiabeiras  Panelas de barro  IP ES 

13/12/2011 Serro 
Queijo Minas 
Artesanal do Serro  

IP MG 

07/02/2012 São João del-Rei  
Peças artesanais em 
estanho  

IP MG 

07/02/2012 Franca Calçados IP SP 

13/03/2012 Canastra Queijo  IP MG 

22/05/2012 
Região Pedra Carijó 
Rio de Janeiro  

Gnaisse fitado 
milonítico de 
coloração branca e 
pontos vermelhos 

DO RJ 

22/05/2012 
Região Pedra 
Madeira Rio de 
Janeiro  

Gnaisse fitado 
milonítico de 
coloração clara com 
quatro variedades 

DO RJ 
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22/05/2012 
Região Pedra Cinza 
Rio de Janeiro  

Gnaisse fitado 
milonítico de 
coloração cinza 

DO RJ 

29/05/2012 
Cachoeiro de 
Itapemirim  

Mármore  IP ES 

31/07/2012 Linhares Cacau em amêndoas  IP ES 

16/10/2012 Região de Salinas  
Aguardente de cana 
tipo cachaça  

IP MG 

05/02/2013 São Tiago  Biscoito  IP MG 

17/09/2013 Alta Mogiana Café IP SP 

31/12/2013 
Região do Cerrado 
Mineiro  

Café verde em grão e 
café industrializado 
torrado em grão ou 
moído  

DO MG 

19/07/2016 Região de Pinhal  
Café Verde e Café 
Torrado e Moído  

IP SP 

06/09/2016 
Região da Própolis 
Verde de Minas 
Gerais  

Própolis Verde  DO MG 

20/09/2016 
Região São Bento 
de Urânia  

Inhame  IP ES 

12/06/2018 
Venda Nova do 
Imigrante  

Socol  IP ES 

23/10/2018 Sabará  

Derivados de 
jabuticaba: licor, 
geleia, molho, casca 
cristalizada  

IP MG 

09/06/2020 
Mantiqueira de 
Minas 

Derivados de 
jabuticaba: licor, 
geleia, molho, casca 
cristalizada  

IP MG 

08/09/2020 Porto Ferreira Cerâmica artística IP SP 

24/11/2020 Campo das Vertentes 

Café em grão verde, 
café industrializado na 
condição de torrado em 
grão e moído 

IP MG 

15/12/2020 Matas de Minas 
Café em grãos crus, 
beneficiados, torrados e 
torrados e moídos 

IP MG 

Total de registros brasileiros 75, sendo 61 indicações de procedência e 14 denominações de 

origem. 

Fonte: Autor, a partir de dados do INPI (2021). 

 

É importante mencionar que em 2020 o INPI reconheceu mais 10 Indicações 

Geográficas. 

Com base no Quadro 3, observa-se que as Indicações Geográficas estão 

distribuídas em todas as regiões do território brasileiro e nota-se que a maioria dos 

estados já possuem pelo menos um registro, com exceção dos estados de Amapá-
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AP, Maranhão-AM, Rondônia-RO, Roraima-RR e a Capital Federal Brasília-DF, que 

ainda não possuem registros. 

Considerando a distribuição territorial dos registros concedidos, percebe-se 

uma maior incidência dos registros nas regiões Sul e Sudeste, que juntas representam 

64% das Indicações Geográficas, com destaque para os estados do Rio Grande do 

Sul e Minas Gerais, cada um com 12 registros. Outra região com visibilidade é o 

Nordeste que vem se destacando no cenário nacional, principalmente o Vale do 

Submédio São Francisco, localizado na região sertaneja, que inclui 83 municípios da 

Bahia e Pernambuco (GONÇALVES; ALMEIDA; BASTOS, 2018). 

Quanto a importância do tema para a região Norte, composta por 7 estados que 

constituem a “Amazônia Legal”, que apesar de se destacar por ser a região mais 

extensa em território, ser bastante rica em biodiversidade, produtos tradicionais e 

agroalimentares, entretanto, apesar desses fatores de grande potencial e 

possibilidades de proteção por Indicação Geográfica, a incidência de registros ainda 

é escassa na região Norte. Conforme expõe a Figura 11, abaixo, o Norte contabiliza 

apenas 10,7% do total das Indicações Geográficas concedidos pelo INPI. 

 

Figura 11 - Distribuição das Indicações Geográficas por região da federação 

 

Fonte: Autor, a partir de dados do INPI (2020). 

 

3 METODOLOGIA  
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Nas seções seguintes, serão abordadas a tipologia utilizada na pesquisa, as 

técnicas empregadas para coletar os dados, bem como os meios utilizados para 

tabulação e análise dos dados. 

 

3.1 Tipologia da Pesquisa  

 

 A primeira etapa da pesquisa utilizada se classifica como um estudo 

exploratório de natureza quali-quantitativa. A pesquisa exploratória ajusta-se na 

medida em que foi realizado um levantamento bibliográfico da literatura publicada 

sobre o tema que, segundo Selltiz et al. (1965 apud Oliveira 2011), as pesquisas 

exploratórias são aquelas que o pesquisador busca descobrir ideias e intuições, na 

tentativa de adquirir maior familiaridade com o fenômeno pesquisado. A abordagem 

qualitativa se fundamenta na medida que buscou-se compreender de forma detalhada 

o fenômeno, utilizando-se de informações fornecidas pelos atores locais envolvidos. 

No caso da abordagem quantitativa, caracterizou-se pela coleta de dados e 

informações referentes a cadeia produtiva da goiaba no município de Dom Eliseu. 

 

3.2 Técnicas de coleta de dados 

 

 Para a coleta de dados foram realizadas as seguintes etapas: 

a) Resgate do material bibliográfico de fontes secundárias, como: trabalhos 

acadêmicos, monografias, dissertações, teses, artigos científicos e análise 

documental disponível em base de dados como a do INPI 

(https://www.gov.br/inpi/pt-br), entre outras. De acordo com Lakatos e Marcone 

(2002 citado por Brigidi, 2009), fonte secundária trata-se de um levantamento 

de toda a bibliografia já publicada referente ao tema; 

b) Visita in loco na localidade onde foi realizado o trabalho/pesquisa de campo. 

Para tal, utilizou-se de entrevista e aplicação de questionário para a obtenção 

dos dados primários. Assim descreve Gil (2008), questionário é a técnica de 

investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 

pessoas com a intenção de capitar informações sobre um determinado 

assunto. Este, geralmente são aplicados por escrito, mas nada proíbe a sua 

utilização por outro meio. E no caso desta pesquisa, devido ao baixo grau de 

instrução dos participantes, optou-se por aplicar oralmente; 

https://www.gov.br/inpi/pt-br
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c) A escolha dos sujeitos foi apoiada na técnica “Bola de Neve“ (snowball sampling) 

que, de acordo com Baldin e Munhoz (2011), é uma forma de amostra não 

probabilística utilizada em pesquisas sociais, onde os primeiros participantes 

de um estudo são incentivados a indicarem outros participantes, que por sua 

vez indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja 

alcançado o objetivo proposto. Neste tipo de pesquisa, o primeiro participante 

entrevistado é também conhecido como “semente”, que no caso desta 

pesquisa trata-se do engenheiro agrônomo da Emater-PA, Odovaldo Rodrigues 

Oliveira; 

d) O tratamento e análise dos dados foi feito por meio de tabulação das 

informações obtidas na aplicação do questionário, sendo este a principal fonte 

de informações para a construção dos gráficos, sendo utilizado para 

elaboração o software do Excel e planilha online do Google. 

A pesquisa de campo foi realizada na colônia Paraíso, zona rural, a cerca de 3 

km da sede de Dom Eliseu, onde se concentram a maioria dos produtores de goiaba 

daquele município. 

O trabalho de campo iniciou em outubro de 2020, quando foi realizado a 

primeira visita em Dom Eliseu. Na ocasião, foi apresentado a proposta de pesquisa 

ao agrônomo Oduvaldo Rodrigues Oliveira, que também é produtor de goiaba. Na 

mesma data, o mesmo me concedeu uma entrevista referente a efetivação da cultura 

da goiaba no município. Após a primeira visita, foram realizadas outras 3 visitas no 

mês de novembro de 2020. 

Para o levantamento de dados mais concretos, foi realizada a aplicação de um 

questionário com os atores locais (produtores de goiaba), no intuito de buscar 

informações que possibilitassem identificar as características necessárias na cultura 

da goiaba para uma possível Indicação Geográfica. O questionário aplicado continha 

informações abertas e fechadas com respostas preestabelecidas, tais como: tempo 

de trabalho com a cultura, forma de comercialização do produto, existência e 

importância de uma cooperativa, dificuldades da cadeia produtiva da goiaba, 

entendimento a respeito do tema Indicação Geográfica, entre outras questões que 

podem ser visualizadas no questionário, (Apêndice A). 

A aplicação do questionário ocorreu em novembro de 2020 e contou com a 

participação voluntária de 20 produtores de goiaba do município. 
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De acordo com o IBGE (2017), no censo agropecuário do estado do Pará de 

2017, Dom Eliseu conta com 31 propriedades rurais, com 50 ou mais pés de goiaba. 

Ademais, foi feita uma prospecção na base de dados de marcas do INPI à 

procura de eventuais pedidos de registro de marca para o termo “Dom Eliseu”, com a 

intenção de verificar a efetividade de registro da Indicação Geográfica e de possíveis 

impedimentos à utilização do nome Dom Eliseu. Os resultados encontrados estão 

dispostos no relatório de busca, no (Anexo I). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Por meio da pesquisa de campo, observou-se que as principais comunidades 

produtoras de goiaba de Dom Eliseu são caracterizadas pela forte relação entre a 

cultura da goiaba e a agricultura familiar, pois essas comunidades são formadas por 

pequenas propriedades rurais, onde os seus moradores possuem uma pequena 

plantação em torno de suas residências. Ademais, salienta-se que nessas pequenas 

propriedades a cultura vem sendo ampliada, considerando que há novos pomares 

sendo implementados. 

A pesquisa realizada com a aplicação do questionário, entre outras questões, 

indagou aos produtores há quanto tempo eles trabalham com a cultura da goiaba. Nos 

resultados, revelaram-se que 35% dos entrevistados trabalham com o cultivo há mais 

de 15 anos e, entre eles, 45% exercem à atividade entre 5 a 10 anos, outros 10% 

responderam que trabalham há mais de 10 anos e apenas 10% dos produtores 

revelaram que há pouco tempo, menos de 5 anos, lidam com à atividade. Dessa 

forma, é possível inferir que a cultura da goiaba já está consolidada nessas 

comunidades, em Dom Eliseu, considerando que uma quantidade significativa dos 

produtores vem cultivando a fruta há mais de uma década. 

 

4.1 Cadeia produtiva  

 

A cadeia produtiva da goiaba em Dom Eliseu está estruturada nas seguintes 

etapas: plantio, colheita, armazenamento, processamento, distribuição e 

comercialização da produção, é baseada na individualização do núcleo familiar. 
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Dom Eliseu tem a maior área plantada de goiabeira no estado do Pará, a 

colheita da safra inicia-se a partir do mês de abril indo até o mês de junho, conforme 

a realização da poda das plantas7. A produção vem sendo comercializada para o 

comércio in natura e para as agroindústrias nos municípios de Tomé-açu, Castanhal, 

Marabá, Parauapebas e Conceição do Araguaia, à nível do estado do Pará; e à nível 

interestadual, para os municípios de Imperatriz-MA e Teresina-PI, de modo que as 

frutas são colhidas e transportadas em caixas de 23,5 Kg8. 

No período da colheita o acesso a algumas propriedades é prejudicado devido 

as chuvas do período. Em 2020, os preços de mercado praticados no período são de 

R$25,00 (vinte e cinco reais) a caixa de fruta madura e R$35,00 (trinta e cinco) a caixa 

para fruta in natura9. 

Existe ainda a necessidade de ampliar as áreas irrigadas para o plantio de 

goiaba, no intuito de manter a regularidade do fornecimento de frutas ao mercado no 

decorrer do ano, assim como também ampliar o capital de giro e a implementação de 

uma unidade de beneficiamento de frutas para produção de polpa pasteurizada10. 

 

4.2 Principal fonte de renda 

 

Em relação à principal fonte de renda familiar dos produtores de goiaba, 14 dos 

entrevistados relataram que a principal fonte de renda não provém exclusivamente da 

fruticultura, como declarou um produtor ao afirmar que sua principal renda vem da 

criação de animais, como suínos, e do cultivo de hortaliças; “eu planto aqui e vendo 

nas feiras e também entrego para alguns estabelecimentos comerciais na cidade de 

Dom Eliseu”, relatou o produtor J.A.P., que tem uma pequena propriedade na 

comunidade Paraíso e cultiva a goiaba há 5 anos. 

                                                           
7 Informações fornecidas pelo Engenheiro Agrônomo, Oduvaldo Rodrigues Oliveira, em 02 de outubro 

de 2020 
8 Informações fornecidas pelo Engenheiro Agrônomo, Oduvaldo Rodrigues Oliveira, em 02 de outubro 

de 2020 
9 Informações fornecidas pelo Engenheiro Agrônomo, Oduvaldo Rodrigues Oliveira, em 02 de outubro 

de 2020 
10 Informações fornecidas pelo Engenheiro Agrônomo, Oduvaldo Rodrigues Oliveira, em 02 de 

outubro de 2020 
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Figura 12 - Plantação de goiaba do produtor J.A.P, na comunidade Paraíso  

 

Fonte: Autor (2020). 

 

Entre os entrevistados, outros 6 produtores têm a cultura da goiaba como a 

principal fonte de renda familiar. O produtor J.S.A., por exemplo, construiu uma 

pequena indústria de processamento da goiaba, ele revelou que parte de sua 

produção é vendida in natura nas feiras da cidade e a outra parte processa e entrega 

no comércio local e fornece, principalmente, para a merenda escolar do município de 

Dom Eliseu. J.S.A. afirmou que trabalha há 20 anos com a fabricação de polpa da 

fruta. 

 

Figura 13 - Pequena unidade de processamento de polpa da goiaba do produtor J.S.A. 

 

Fonte: Autor (2020). 
 

 O produtor E.M.S. revelou viver exclusivamente do cultivo da goiaba. Ele é o 

maior produtor de goiaba e um dos mais antigos produtores da fruta do município de 

Dom Eliseu, onde possui dois pomares com a cultura em duas localidades diferentes, 

a “Colônia Cocrim”, com 1.500 pés de goiabas, e a “Colônia Marajoara”, com 4.500 
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goiabeiras. A maioria de suas plantações são irrigadas e produzem duas safras por 

ano. Sua produção em 2019 foi de 30 mil caixas, toda a produção é vendida para 

Cooperativa Agrícola de Tomé-Açu-PA (CAMTA), revelou o produtor, que trabalha 

com a cultura desde 1999. 

 

Figura 14 - Plantação de goiaba do produtor E.S.M, na colônia Cocrim 

 

Fonte: Capistrano (2017)11. 

 
4.3 Aspectos de qualidade da goiaba 

 
Uma das espécies de Indicação Geográfica é a denominação de origem, para 

tal categoria a legislação exige a comprovação de fatores/elementos de qualidade e 

estes elementos devem estarem atrelados de alguma forma ao meio ambiente como 

solo, clima, relevo, entre outros, inclusive à fatores humanos como os saberes e as 

técnicas de produção empregadas (INPI, 2018). A pesquisa quis saber dos produtores 

quais fatores eles atribuiriam como diferencial de qualidade da goiaba produzida em 

Dom Eliseu. 

 Na entrevista, os resultados revelaram que para 45% dos entrevistados a 

qualidade da goiaba produzida no município se deve exclusivamente aos fatores 

naturais e ambientais (solo, relevo, clima, entre outros). Enquanto que para 55% dos 

produtores os motivos pelos quais a produção de goiaba do município tem uma 

qualidade diferenciada são as técnicas de cultivo empregadas, o saber-fazer local, 

incluindo o desenvolvimento, adaptação ou aperfeiçoamento de técnicas próprias. 

                                                           
11 Produção de Goiaba em Dom Eliseu, 2017. Disponivel em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=tGpack7CTH4>. Acesso em: 11 maio 2020. 
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Para o produtor V.R.S., os fatores naturais e ambientais são relevantes, mas é 

fundamental empregar as técnicas de manejo adequadas, como: correção e adubação 

do solo, limpeza do pomar, poda no tempo certo e, principalmente, irrigação no verão. 

Além do mais, ele afirma que é preciso ter cuidado na hora da colheita, tudo isso faz 

com que o produto entregue ao consumidor seja de qualidade. 

Figura 15 - Plantação de goiaba do produtor V.R.S, na colônia Paraíso 

 

Fonte: Autor (2020). 

 

4.4 Dificuldades da cadeia produtiva 

 

A pesquisa abordou sobre as principais dificuldades da cadeia produtiva da 

goiaba. Como resultado, os dados obtidos revelaram que 20% dos entrevistados 

atribuíram as dificuldades do setor produtivo à falta de conhecimento referente aos 

meios de produção, como: técnicas de cultivo, manejo, poda e adubação correta; 25% 

consideram que a falta de união entre os produtores seria uma das dificuldades da 

cadeia produtiva da fruta; outros 25% responderam outros motivos como a carência 

de oferta em financiamentos por parte dos bancos, o que poderia proporcionar a 

ampliação das áreas de plantio e a compra de equipamentos para irrigação, por 

exemplo; já a principal dificuldade mencionada por 30% dos produtores foi a falta de 

incentivos por parte do governo municipal. “O governo municipal deveria disponibilizar 

mais técnicos especializados para prestar assistência adequada aos produtores rurais 

e construir um centro de distribuição para comercialização da produção”, declarou o 

produtor A.M.S. 
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4.5 Comercialização 

 

Outro fator importante levantado na pesquisa foi referente a comercialização 

da produção, constatou-se que a venda em sua maioria é feita de forma 

individualizada, ou seja, através de um intermediário chamado de “atravessador”, 

conforme resultado exposto na Figura 16. 

 

Figura 16 - Formas mais comuns de comercialização da goiaba 

 

Fonte: Autor, com base nos dados da pesquisa de campo. 

 

Segundo relatos de alguns produtores, no pico da safra, que acontece nos 

meses de abril a maio, o atravessador é a única opção para vender o produto dos 

pequenos produtores. Nesse caso, o atravessador fica com a maior parte dos lucros 

da produção, “é melhor vender barato para atravessador do que deixar se perder”, 

afirmou o produtor “M.A.V. 

Uma alternativa para mitigar a atuação do atravessador no processo de 

comercialização da produção no município de Dom Eliseu pode ser mediante o uso 

das “Cadeias Curtas” de comercialização, que segundo Amaral et al. (2020), trata-se 

de uma aproximação entre produtores e consumidores, por meio da venda direta, do 

produtor para o consumidor final. 

 A utilização das cadeias curtas representa uma alternativa na construção de 

sistemas alimentares mais sustentáveis, tanto do ponto de vista produtivo quanto da 

comercialização (AMARAL et al., 2020). 
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 4.6 Existência de cooperativa 

 

Um dos requisitos para a petição de um registro de Indicação Geográfica é a 

existência de um representante legítimo da coletividade como, por exemplo, 

associação, sindicato ou qualquer outra entidade que possa atuar como tal em razão 

da lei (INPI, 2018). Tais requisitos justifica-se pelo fato que a solicitação de um registro 

de Indicação Geográfica deve ser um desejo coletivo de um determinado grupo de 

produtores. 

Para assimilar essa questão, o questionário aplicado indagou aos entrevistados 

se existia uma cooperativa ou associação que representasse a categoria. Os 

resultados revelaram que 60% dos entrevistados responderam que sim e outros 40% 

afirmaram desconhecerem a existência de uma cooperativa que representasse a 

classe. 

Deste modo, todos os que responderam que existia uma cooperativa afirmaram 

ainda que são associados e participam das reuniões com frequência. O questionário 

levantou também qual seria a importância de uma cooperativa e os resultados 

encontrados (Figura 17) revelam que uma parcela considerável dos produtores 

acredita que a cooperativa tem por objetivos auxiliar na venda da produção no 

mercado consumidor, além de representar a categoria perante os órgãos públicos. A 

cooperativa que representam os produtores do município é a Cooperativa Mista 

Agroindustrial de Dom Eliseu (COOPERMADE), criada em 2001. A COOPERMADE 

está passando por um processo de reestruturação do seu estatuto e conta com 38 

associados, afirmou o seu presidente, o senhor S.E.M. 
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Figura 17 - Ilustra a importância de uma cooperativa 

 

Fonte: Autor, com base nos dados da pesquisa de campo. 

 

4.7 Notoriedade 

 

Mesmo que não esteja explícito na legislação brasileira que um determinado 

produto precise de notoriedade para se tornar uma Indicação Geográfica, a 

notoriedade ainda é um dos princípios básicos dessa Propriedade Intelectual, pois foi 

esse elemento que fez com que surgissem as primeiras Indicações Geográficas 

protegidas (VELLOSO et al., 2010). 

Para existir uma indicação de procedência, segundo o art. 177 da Lei nº 

9.279/1996, é necessário que o produto ou serviço possua notoriedade associada a 

um nome geográfico (país, cidade, região ou localidade de seu território) e por este 

elemento geográfico tenha se tornado conhecido. 

Nesse sentido, a legislação brasileira não determina um limite de tempo para 

se considerar que um produto tenha ou não notoriedade, ou melhor, a história do 

produto pode ser recente ou antiga na região a ser protegida (DINCA; MORESCO, 

2016). 

De outro modo, para que exista uma denominação de origem não é necessário 

que haja obrigatoriamente a notoriedade, mas sim que se comprove que a qualidade 

ou outras características do produto ou serviço devem ao seu meio geográfico 

(VELLOSO et al., 2014). 
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Durante a pesquisa foi perguntado aos produtores a respeito da notoriedade da 

goiaba, buscando saber se a cultura já tinha se tornado reconhecida na região, onde 

90% responderam que sim e apenas 10% afirmaram que o produto ainda não é 

conhecido na região. 

A produção de goiaba de Dom Eliseu fez com que o município se tornasse 

conhecido como o “maior produtor de goiaba do Pará”, (Figura 18). E devido essa 

grande visibilidade da cultura, o município juntamente com a COOPERMADE, 

passaram a realizar em 2010 “O Festival da Goiaba”, com o objetivo de promover a 

fruticultura e firmar o município como o maior polo produtor de goiaba da região norte, 

(Figura 19). 

 

Figura 18 - Destaque do município com a maior área de plantio de goiaba contínua do mundo. A 
agricultura familiar de Dom Eliseu, no nordeste paraense, maior produtor de goiaba do Pará, amplia 

sua área de cultivo 

 

Fonte: Página rural (2012)12. 

                                                           
12 Disponivel em: <https://www.paginarural.com.br/noticia/165464/dom-eliseu-dlia-area-de-cultivo-da-
goiaba.>. Acesso em: 25 dezembro 2020. 
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Figura 19 - Destaque da divulgação do 3º festival da goiaba de Dom Eliseu-PA 

 

Fonte: G1 Pará (2012)13. 

 

 A notoriedade representa a fama que um produto ou serviço tem em função de 

sua qualidade aprovada pelos consumidores, ou seja, o reconhecimento público em 

uma região, cidade ou um país. Dessa forma, aduziu Velloso et al. (2014), a 

notoriedade pode estar ligada, como por exemplo, a um produtor, ou a uma região, 

ademais, quanto maior a notoriedade (reconhecimento) de um produto, maior a 

chance de ser reconhecido pelo INPI. 

Outra questão importante abordada no questionário foi pertinente ao 

conhecimento dos produtores a respeito do tema “Indicação Geográfica”, se os 

mesmos já compreendiam o que ele representa. E para expressar os dados, a Figura 

20 apresenta os resultados, a partir da percepção dos entrevistados. 

                                                           
13 Disponivel em: <http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2012/06/festival-da-goiaba-acontece-em-dom-
eliseu-no-para.html>. Acesso em: 18 dezembro 2020. 
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Figura 20 - Percepção dos produtores a respeito do tema Indicação Geográfica 

 

Fonte: Autor, com base nos dados da pesquisa de campo. 

 

Por meio da análise dos resultados apresentados na Figura 20, pode-se inferir 

que a maioria dos produtores tem o entendimento a respeito da Indicação Geográfica. 

Essa mesma compreensão é corroborada por Dupin (2012), que afirma que as 

Indicações Geográficas servem para identificar produtos ou serviços que apresentam 

uma origem geográfica especial e que possuem qualidades e características 

atribuídas ao meio geográfico. 

Ao serem abordados a responder se acreditam que uma Indignação Geografia 

reconhecida proporcionaria algum benefício para o município e região, a maioria 

afirmou que aumentaria o turismo e o comércio, local conforme resultados 

representados na Figura 21. 

A percepção dos produtores corrobora com a perspectiva de desenvolvimento 

apontada em Maiorki e Dallabrida (2014), que comparam a Indicação Geográfica a 

um processo de construção coletiva que visa beneficiar o território, seja diretamente 

aos produtores abrangidos pela Indicação Geográfica, seja pelas vantagens indiretas 

ao comércio local. 
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Figura 21 - Principais benefícios que uma Indicação Geográfica representaria para o município e 
região 

 

Fonte: Autor, com base nos dados da pesquisa de campo. 

 

A respeito dos possíveis benefícios que uma Indicação Geográfica da cultura 

da goiaba em Dom Eliseu poderá proporcionar ao município e região, destaca-se os 

apontamentos feitos por Cerdan et al. (2014) que abordam que as Indicações 

Geográficas podem gerar benefícios sociais e culturais representados pela inserção 

de produtores ou regiões desfavorecidas no mercado e benefícios ambientais 

relacionados à preservação da biodiversidade e dos recursos genéticos locais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados obtidos ao longo de toda a pesquisa revelaram características 

importantes na cadeia produtiva da goiaba de Dom Eliseu que potencializam as 

chances de um reconhecimento (registro) por Indicação Geográfica, uma vez que a 

cultura apresentou notoriedade, tipicidade e reconhecimento que atravessam as 

fronteiras do município. 

Entre essas características observadas, nota-se evidências quanto aos 

aspectos da qualidade da goiaba cultivada, embora não existam estudos científicos 

que as comprovem, além disso, o produto apresentou forte ligação com a história, a 

tradição e a cultura do lugar. Estes fundamentos são indispensáveis para que um 

produto possa ser reconhecido por Indicação Geográfica. 



64 
   

Todavia, existem algumas barreiras a serem superadas para que a certificação 

aconteça, a exemplo da falta de organização dos produtores em prol da coletividade, 

considerando que a organização dos produtores em uma associação ou cooperativa 

é um dos fatores predominantes na petição de uma Indicação Geográfica.  

Quanto à modalidade de Indicação Geográfica para a cultura da goiaba a ser 

pleiteada em Dom Eliseu é conveniente a indicação de procedência, tendo em vista 

que a legislação brasileira estabelece que para tal modalidade é necessário que o 

produto a ser certificado tenha notoriedade associada ao nome da localidade e por 

este atributo geográfico tenha se tornado conhecido. A notoriedade é o 

reconhecimento público que um produto tem em decorrência de sua qualidade 

aprovada em uma região. 

Portanto, diante do exposto acerca de todos os aspectos abordados ao longo 

da pesquisa de campo e na revisão bibliográfica, conclui-se que há potencial na 

cultura da goiaba de Dom Eliseu para uma certificação de Indicação Geográfica. 
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ANEXO  

Anexo I - Relatório de busca na base de dados de marcas do INPI para o termo “Dom 

Eliseu”  

 

Foi encontrado 01 solicitações de pedidos de marcas envolvendo o termo “Dom 

Eliseu” na classe NCL (8) 41, referente a educação, provimento de treinamento; 

entretenimento; atividades desportivas e cultura. Porém, foi arquivado com base no 

parágrafo único art. 162 da LPI e publicado na RPI nº 1942 de 25 março de 2008. Os 

resultados encontrados estão dispostos no relatório de busca. 

 

Figura 22 - Resultado da busca na base de dados de marcas do INPI para o termo 
“Dom Eliseu” 

 

Fonte: Autor, a partir de dados disponíveis na base de dados de marcas do INPI (2020). 
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APÊNDICES 

 
Apêndice A - Questionário estruturado IG da cultura da goiaba de Dom Eliseu-PA 

 
Questionário estruturado   

Objetivo: Percepção dos produtores locais sobre o tema Indicação Geográfica    

Data da entrevista:          /     / 2020  

Nome do entrevistado: __________________________________________ 

 

1 - Há quanto tempo o (a) senhor (a) trabalha com o cultivo da goiaba? 

(   ) Menos de 5 anos 

(   ) Entre  5 a 10 anos 

(   ) Entre 10 a 15 anos  

(   ) Mais de 15 anos 

 

2 - Além do (a) senhor (a) mais alguém da família trabalha com o cultivo da 

goiaba? 

(   ) Sim        (   ) Não  

 

3 - O cultivo da goiaba é a única fonte de renda da família? 

(   ) Sim       (   ) Não    

 

4 - Quantos quilos/caixa produz por ano/ mês? 

R:  

5 - Como é feita a comercialização do produto? 

(   ) Venda do produto in natura em feiras  da cidade  

(   ) Venda por meio de atravessadores 

(   ) Venda direta para indústria de processamento 

(   ) Outros 

  

6 - Existe uma Cooperativa ou Associação que represente a categoria? 

(   ) Sim           (   ) Não 

 

7 - O (a) Senhor (a) é membro de Cooperativa ou Associação? 

(   ) Sim          (   ) Não  

 

8 - O (a) Senhor (a) participa das reuniões com frequência?  

(   ) Sim           (   ) Não 

 

9 - A quanto tempo é associado? 

(   ) Menos de 2 anos                       (   ) Entre 8 a 10 anos     

(   ) Entre 2 a 4 anos                        (   ) Entre 10 a 15 anos 

(   ) Entre 4 a 6 anos                        (   ) Mais de 15 anos 

(   ) Entre 6 a 8 anos                        (   ) Nunca foi associado 
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10 - Qual a importância da Cooperativa ou Associação?  

(   ) Representar os produtores  junto aos órgãos públicos 

(   ) Promover ações relevantes para o fortalecimento e crescimento dos produtores 

(   ) Auxiliar na venda da produção no mercado consumidor 

(   ) Não tem importância alguma 

(   ) Tem outras finalidades, o (a) senhor (a) poderia me descrever 

R: 

 

11 - Em sua opinião quais são as principais dificuldades do setor produtivo da 

goiaba?  

(   ) Falta de incentivos por parte do Governo Municipal/Estadual 

(   ) Dificuldade de unir o setor produtivo                             

(   ) Falta de conhecimento sobre o tema             

(   ) Outros,    o (a) senhor (a) poderia me descrever     

R: 

 

12 - O que diferencia a goiaba produzida em Dom Eliseu 

(   ) A sua qualidade relacionadas a fatores naturais e ambientais  

(   ) A sua qualidade relacionada com as técnicas de cultivos empregadas  

(   ) Não tem diferença alguma 

 

Caso sua resposta for técnica de cultivos, o (a) senhor (a) poderia descrever quais as 

técnicas empregadas?  

R:  

 

13 - O (a) Senhor (a) considera que a cultura da goiaba já adquiriu 

notoriedade/reconhecimento na região? 

(   ) Sim           (   ) Não  

 

14 - Qual é o seu entendimento a respeito de Indicação Geográfica?  

(   ) Local que identifica a origem de determinado produtos ou serviços 

(   ) Indicação de algum espaço geográfico 

(   ) Indicação de produto ou serviço cuja qualidade ou característica esteja relacionada 

com sua origem geográfica   

(   ) Não sei o que significa   

 

15 -   Em sua opinião, caso a cultura da goiaba fosse reconhecida por Indicação 

Geográfica, quais seriam os benefícios para a região? 

(   ) Aumento do turismo/comércio local 

(   ) Aumento da visibilidade do local  

(   ) Não havia melhoria alguma 
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado (a) e/ou participar na 

pesquisa de campo referente ao Projeto/Pesquisa intitulado “Indicação Geográfica 

como Estratégia de Desenvolvimento Regional: Potencial da cultura da goiaba 

de Dom Eliseu-PA. ” desenvolvido pelo discente de Pós-Graduação (Mestrado) 

Waldiuallison Ramos Alves. Fui informado que a pesquisa é orientada pelos 

seguintes Professores: Profa.  Dra. Maria Liduina das Chagas e pelo Prof. Dr. Franco 

Jefferds dos Santos Silva , todos da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(Unifesspa) a quem poderei contatar / consultar a qualquer momento que julgar 

necessário através do telefone n.º (094) 2101-7100 ou e-mails: 

liduina@unifesspa.edu.br e ;franco.silva@unifesspa.edu.br. Afirmo que aceitei 

participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter 

qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. 

Fui informado (a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas 

gerais é “verificar a viabilidade de se estabelecer um registro da Indicação 

Geográfica para a cultura da Goiaba no município de Dom Eliseu-PA, ”. Fui 

esclarecido (a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão em 

conformidade com as normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 

humanos. Minha colaboração se fará por meio de entrevista ou aplicação de 

questionário semiestruturado a ser concedida a partir da assinatura desta autorização. 

O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo (a) pesquisador e/ou 

seu (s) orientador (es) / coordenador (es).   

Fui ainda informado (a) de que posso me retirar desse (a) estudo / pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 

constrangimentos. Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da Comissão Nacional 

de Ética em Pesquisa (CONEP). 

______________________________,____de ______________de  2020 

 

 

Assinatura do(a) participante: (a)_________________________________________ 

 

Assinatura do (a) pesquisador (a): _______________________________________ 

mailto:liduina@unifesspa.edu.br

