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O que é Indicação Geográfica?



Indicações Geográficas



Indicações Geográficas

Alguns produtos de determinadas regiões passaram a ter uma
reputação associada à sua origem

Os produtos passaram a ser chamados pelo nome geográfico da
região onde eram produzidos

Grécia e Roma – o bronze de Corinto, os tecidos da cidade de
Mileto, as ostras de Brindisi e o até hoje renomado mármore de
Carrara



A demanda e o melhor preço alcançados por estes produtos

levaram à falsificações

1756 Vinho do Porto – primeira intervenção estatal (proteção 

legal)

Primeiro-Ministro do Reino - Marquês de Pombal  Delimitação 

da área

Regulamento de produção

Primeira denominação de origem protegida

Indicações Geográficas



Na Europa

• IGs registradas atualmente: ~4.080
• Itália ~ 961 
• França ~ 873 

• Espanha ~ 366 

• Bases para consulta*:

• DOOR ~ 1.326
• E-BACCHUS ~ 2.365
• E-SPIRIT DRINKS ~ 343

• E-AMBROSIA – início vinhos

• Há registros concedidos também para 
produtos de Países Terceiros

Ex: Vale dos Vinhedos (Brasil)
Café de Valdésia (República Dominicana)
Café de Colômbia

*Disponível em: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/  





França: território 6,4 vezes menor que o do Brasil



The premium a GI can expect from the market, compared to non-GI 
products

on average, the price of a GI product is 2.23 times the price of a 
comparable non-GI products
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Fonte: Pedro Santos – DGAgri/Seminário sobre Proteção de Indicações Geográficas como Instrumento de Desenvolvimento Rural –
Projeto Diálogos Setoriais 2015

União Europeia



No Brasil

Dec. 1.355/1994 – as disposições previstas no TRIPS passam a
vigorar no país

Lei nº. 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial

IN INPI 95/2018 – Estabelece as condições para o Registro de IGs
no Brasil

DO Região dos Vinhos Verdes (1999) de Portugal

IP Vale dos Vinhedos (2002)

DO Litoral Norte Gaúcho (2010)

Para consultar lista das IGs registradas no Brasil ver: http://www.inpi.gov.br/menu-
servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil



Marco Legal

• Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial

• Art. 176. Constitui Indicação Geográfica a indicação de
procedência ou a denominação de origem.

• Art. 177. Indicação de Procedência é 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.

• Art. 178. Denominação de Origem é 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.





Ferramenta de desenvolvimento



Total de IGs: 72+1*
Agropecuárias: 46 + 1*

IP: 52
DO: 20 (11 nacionais)

Nacionais: 63+1*
Estrangeiras: 9

Informações atualizadas em 17/05/2019
Fontes: http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/indicacao-geografica/pedidos-de-indicacao-geografica-no-brasil;
*Decreto n 4.062/2001 que define a expressão cachaça como IG (http://www.planalto.gov.br/cciviL_03/decreto/2001/D4062.htm)

Registros no Brasil





IG Registrada

Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (IP - 2006)

Carne bovina oriunda de gado
criado em pasto nativo

Auxilia na conservação do
Bioma Pampa e sua
biodiversidade

Manutenção da tradição local



Vale dos Vinhedos (DO - 2012)

Vinhos tinto, branco e espumante

IG reconhecida na União Europeia

Associação dos Produtores de
Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos
- Aprovale

IG Registrada



IGs Potenciais

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sustentabilidade/indicacao-geografica/mapa-
interativo?_authenticator=5979d344606b1b6a9e2e9e52a5abf2d8e211b244 



IGs Potenciais

Terra Indígena Andirá-Marau (Depositada)

Produção de guaraná nativo,
comercializados sob diferentes
formas (bastão, grãos, casquilho,
pó)

Auxilia na conservação do Bioma
Amazônia

Intimamente relacionado com as
tradições e costumes dos povos
Sateré-Mawé



Por que registrar?

• Reconhecimento do consumidor

• Protege contra usurpação do uso do nome
geográfico e garante aos consumidores a
verdadeira origem do produto

• Combate a concorrência desleal

• Melhora a organização da
produção/produtores e promove as
especificidades regionais

• Facilita o marketing do produto de produção de
pequena escala

• Promove evolução qualitativa dos produtos,
tendendo a agregar valor



Por que registrar?

• Promove a imagem do lugar/região/país,
mantendo e/ou ampliando mercados

• Promove e mantêm a cultura da lugar/região

• Potencializa o desenvolvimento do turismo local,
da preservação e valorização do patrimônio cultural

• Conserva os recursos genéticos, a
biodiversidade, os saberes locais



Mas...
então é tudo perfeito?



Pontos a serem considerados

• O registro pode modificar a estrutura e a lógica
organizacional e produtiva:

• Os produtores deixam de ser concorrentes e passam a
ser parceiros;

• As decisões passam a ser conjuntas e não individuais;

• As vantagens e os problemas passam a ser
compartilhados

• Os efeitos não são automáticos após o registro, pois
dependem das estratégias da organização local e de
políticas públicas



• Existência e utilização de vários signos distintivos

• Ferramenta mais adequada para o mercado que se quer

alcançar

• Diferença para certificação



Obrigada

patricia.saraiva@agricultura.gov.br
61 32182921


