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D
esde 1996 uma ferramenta

estratégica para agregar va-

lor final ao produto e abrir

mercados pelo mundo, a Indicação

Geográfica (IG) finalmente parece ter

sido "descoberta" pelo agronegócio

brasileiro. Isso, graças ao pioneirismo

de algumas cadeias produtivas gaú-

chas que saíram na frente, beberam

água fresca e já começam a ter retorno

substancial do investimento nesta cer-

tificação. Não é a toa que do total das

seis Indicações Geográficas concedidas

pelo INPI (Instituto Nacional da Pro-

priedade Industrial) até julho de 2009

no Brasil, metade está localizada no



Rio Grande do Sul: Vale dos Vinhedos

(vinho tinto, branco e espumantes);

Pampa Gaúcho da Campanha Meridio-

nal (carne bovina e derivados) e Vale

dos Sinos (couro acabado).
, r

Além de proporcionar melhor

remuneração e vislumbrar mercados -

dos mais variados - é também uma sis-

temática de proteção à identidade do

produto e garantia de exclusividade de

utilização da denominação da região.

A lei brasileira de propriedade indus-

trial vincula a Indicação Geográfica a

um selo que caracterize o produto

O Vale dos Vinhedos foi a primei-

ra certificação concedida no Brasil.

Sua solicitação aconteceu na segunda

metade dos anos 90, mas só em 2002

o INPI deferiu o pedido. De lá pra cá

mais cinco Indicações Geográficas fo-

ram deferidas: além das outras duas

gaúchas o Brasil tem os selos de IG

para "Região do Cerrado Mineiro"

(café); "Paraty" (aguardentes tipo ca-

chaça e aguardente composta azulada)

e "Vale do Submédio do São Fran-

cisco" (uvas de mesa e manga), esta

última concedida em julho deste ano.

Há ainda uma IG criada por decreto

presidencial: a "Cachaça do Brasil",

certificada durante o governo Fernan-

do Henrique Cardoso para evitar que a

denominação da bebida fosse utilizada

por outros países - assim como fez a

França com o seu "champagne".

Quando começou no Brasil - a

Indicação Geográfica surgiu no Brasil

baseada na mesma certificação ado-

tada em outros países, sobretudo na

Europa. Em linhas gerais, funciona

como instrumento para promoção da

imagem de uma determinada região

e para agregar valor ao produto ali

desenvolvido. A lei de Propriedade

Industrial n° 9.279 de 14 de maio de

1996 estabeleceu as normas das IG's

no Brasil, contemplando duas modali-

dades: a Indicação de Procedência (IP)

Vinhos produzidos no Vale dos Vinhedos com os selos de certificação de Indicação de Procedência

e a Denominação de Origem (DO).

A diferença entre as duas é esta-

belecida pela legislação em vigor. Uma

IP é o nome geográfico de país, cidade,

região ou localidade de seu território

que se tenha tornado conhecido como

centro de extração, produção ou fabri-

cação de determinado produto ou de

prestação de algum serviço.

Já uma Denominação de Origem

(DO) atende a exigências documen-

tais e de procedimentos mais amplos.

É o nome geográfico de país, cidade,

região ou localidade de seu território

que designa produto ou serviço cujas

qualidades ou características ocorram

graças exclusiva ou essencialmente ao

meio geográfico, incluindo fatores na-

turais e humanos.

O Governo brasileiro até agora

apenas concedeu as certificações de IG

no nível de Indicação de Procedência

(IP) até pelo fato de toda esta siste-

mática ainda ser, de alguma forma,

uma novidade para o agronegócio bra-

sileiro. Um elemento novo que parece

ter despertado, sobretudo nos últimos

anos, alguns setores produtivos para o

filão que o selo de IG pode significar.

Mais dois pedidos estão em tra-

mitação no INPI, desta vez de regiões

e grupos de produtores de Minas Ge-

rais, Estado que se inspirou no pionei-

rismo gaúcho para também apostar

nas IG's: "Alta Mogiana Specialty

Coffees" (café) e "Regiões dos Cafés

da Serra da Mantiqueira" (café).

Campeão Brasileiro - e ao que

tudo indica o Rio Grande do Sul con-

tinuará sendo o "campeão" brasileiro

destas certificações. De acordo com

a coordenadora geral de Indicações

Geográficas do INPI, Maria Alice Ca-

margo Calliari, pelo menos mais três

pedidos gaúchos devem dar entrada em

breve: "Monte Belo" (vinho); "Região

do Litoral Norte" (arroz) e "Pelotas"

(doces).

Um outro ponto fundamental

para a concessão de uma IG é a ne-

cessidade de extrema organização da

cadeia produtiva. A certificação só

pode ser concedida a uma associação,

instituto ou cooperativa de produtores,

por exemplo, e isso depois de serem

acatadas várias exigências e atendidas

às normas mínimas.

Mesmo sendo uma ferramenta

ainda bem desconhecida em diversas

regiões produtivas brasileiras - sobre-



tudo no Centro-Oeste - a Indicação

Geográfica deve ser uma vantagem

mercadológica cada vez mais difícil

de obter. O INPI, por exemplo, não

tem o menor interesse em fazer con-

cessões em série. "Não podemos ba-

nalizar a Indicação Geográfica; já

arquivamos cinco pedidos por falta de

atendimento às exigências documen-

tais ou de produção; isso não quer di-

zer que estes pedidos não possam ser

reapresentados, mas temos de manter

um padrão de concessão internacio-

nal para que as nossas IG's tenham

mercado externo garantido", explica

Calliari.

Desses cinco pedidos arquivados

nenhum foi originado no Rio Grande

do Sul. Para a coordenadora do INPI,

este desempenho gaúcho acontece por

vários fatores. O primeiro, segundo

ela, é o fato do Estado ter sido ber-

ço da primeira IG brasileira. "Temos

também outras justificativas como o

desempenho de alguns organismos em

relação às indicações de origem, como

é o caso do Sebrae e da Embrapa que

sempre apostaram nesta ferramenta de

promoção, qualidade e proteção da

identidade do produto; isso sem

falar no aspecto cultu-

ral", opina Calliari.

Maria Alice Camargo
Calliari: "pelo menos mais

três pedidos gaúchos devem
dar entrada em breve"

Para ter este reconhecimento

internacional, a entidade que detém

uma IG deve atentar para as exigên-

cias das legislações de cada país ou

comunidade econômica. A legitimida-

de de uma Indicação Geográfica, no

entanto, já é reconhecida no mundo.

Em um dos protocolos da Organiza-

ção Mundial do Comércio (OMC),

criada em 1994, existe uma formali-

zação sobre os direitos de proprieda-

de intelectual relativos ao comércio, o

TRIPS - Trade Related Aspects of In-

tellectual Propecrty Rights, que reco-

nhece a proteção a estas certificações.

Isto abriu as portas para que a

primeira Indicação Geográfica brasi-

leira também fosse a primeira a ganhar

o mercado europeu. "A União Euro-

péia reconheceu o Vale dos Vinhedos

em 2007 e isso foi uma grande vitória

para todos nós, pois a documentação

apresentada pela Associação dos Pro-

dutores de Vinhos Finos do Vale dos

Vinhedos (Aprovale) ao INPI, para a

concessão da IG, foi a mesma encami-

nhada para os organismos avaliadores

na Europa", conta Calliari.

Características e Burocracia -

a concessão de uma Indicação Geográ-

fica a um produto ou serviço vincula-o

oficial e diretamente à sua região de

origem. Em boa parte das vezes a re-

cíproca é verdadeira, ou seja, a região

também ao produto, o que termina

gerando valor para os dois. O produto

com uma IG passa a desfrutar de repu-

tação entre antigos e novos consumido-

res. Consequentemente estes pagarão

valores diferentes daqueles bens seme-

lhantes produzidos em escala e sem a

certificação.

Uma IG tende a criar fatores dife-

renciadores entre o produto/serviço cer-

tificado e os demais produzidos no mer-

cado. A idéia é fazer com que ele seja

mais atraente, qualificável e confiável,

as mesmas virtudes que a região tende a

ganhar. E novamente o exemplo gaúcho

comprova esta tendência. Poucos anos

depois de obter a Indicação de Proce-



Vale dos Vinhedos conquistou ampla estrutura após obter certificação de Indicação de Procedência, em 2002

dência (IP), o Vale dos Vinhedos teve

uma valorização de suas propriedades

agrícolas entre 200% e 500%.

Requerer uma IG é um processo

ainda bastante burocrático no Brasil.

A primeira certificação, por exemplo,

demorou seis anos para ser deferida. A

legislação estabelece que o pedido seja

feito em formulário do INPI onde de-

vem constar informações sobre nome

da área geográfica, sua delimitação,

descrição do produto ou serviço, den-

tre outros dados. O formulário também

exige que se forneçam elementos que

comprovem que a região é reconhecida

como centro de extração ou produção.

Outro detalhe: os interessados -

integrantes de alguma organização -

devem comprovar também que estão

estabelecidos na área geográfica infor-

mada, exercendo as atividades especi-

ficadas na solicitação.

Pioneirismo - certamente os

primeiros passos da Aprovale não fo-

Text Box
Anúncio



Vinícolas recebem turistas e promovem a degustação dos vinhos finos

ram nada fáceis, mas o pioneirismo

gaúcho da primeira Indicação Geográ-

fica brasileira apresenta frutos alta-

mente rentáveis e compensadores para

todos os envolvidos dentro de uma área

de 81,23 km2 demarcada para a IG.

O Vale dos Vinhedos conta com

31 vinícolas associadas e 39 associa-

dos não produtores de vinho - hotéis,

pousadas, boutiques, restaurantes,

lojas de artesanato e queijarias. Todo

o grupo trabalha com o turismo ru-

ral, que cresceu 168% em cinco anos

(2002 a 2007), quando o número de

visitantes pulou de 45 mil para 120

mil. Só em 2008 as vinícolas produzi-

ram 7,6 milhões de litros (mais de 10

milhões de garrafas) de vinhos finos,

boa parte para exportação.

A estrutura do Vale fez com que

o turismo rural (ou enoturismo) se

transformasse em um dos pontos fortes

de geração de receita. A região é uma

espécie de roteiro aberto. As vinícolas,

restaurantes, agroindústrias e queija-

rias atendem diariamente das 8 às 18

horas. O visitante monta o seu roteiro e

faz as visitações sozinho ou com guias.

Na maioria dos pontos há degustação

de vinhos e explicações técnicas de

enólogos. Há cobrança de bônus para

visitações.

De acordo com o diretor exe-

cutivo da Aprovale, Jaime Milan, o

movimento com o enoturismo no Vale

dos Vinhedos teve um crescimento de

240% em sete anos. "É muito impor-
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tante dentro de nossa atividade econô-

mica; tivemos o surgimento de vários

empreendimentos, dentre eles três ho-

téis e seis restaurantes; ultrapassamos

todas as previsões possíveis", garantiu.

Outro bom desempenho citado

por Milan é no mercado externo: "nes-

ta área estamos obtendo um avanço

muito grande através do Programa

Setorial Integrado Wines from Brazil

onde estão muitos de nossos associa-

dos; estamos aprendendo a vender o

nosso produto lá fora e repercutindo

esse conhecimento em nossas ações no

mercado brasileiro".

De acordo com o diretor da Apro-

vale, é natural que o Rio Grande do Sul

seja o maior expoente em indicações

geográficas no Brasil: "é fácil deduzir

que aqui seria o início de tudo, pois te-

mos uma população, em sua maioria,

de origem européia, ligada às certifi-

cações". Por outro lado ele admite que

o grupo enfrentou e ainda enfrenta di-

ficuldades: "o pioneirismo sempre tem

algum preço, principalmente da parte

de condições legais e da burocracia ofi-

cial; a nossa inexperiência, em alguns

momentos, nos impede de fazer uma

evolução mais rápida".

A Aprovale busca, agora, a evo-

lução de "Indicação de Procedência"

para "Denominação de Origem". Caso

seja viabilizada, será a primeira do

país. Para Milan, a conquista trará um

novo fato dentro do agronegócio gaú-

cho e brasileiro: "já estamos com as

normativas bem avançadas apesar dos

entraves burocráticos; pelo seu inedi-

tismo temos a certeza de que será um

novo motivo de divulgação e promoção

dos produtos e das marcas".

Outras IG's gaúchas - as outras

duas Indicações Geográficas gaúchas

são mais recentes e ainda não contam

com tanta vivência

como o Vale dos Vinhe-

dos. O "Pampa Gaúcho

da Campanha Meridio-

nal" (para carne bovi-

na e derivados) teve a

certificação concedida

em 12 de dezembro

de 2006 pela Associa-

ção dos Produtores do

Pampa Gaúcho (Apro-

pampa).

A associação, na

verdacle, reúne toda

A qualidade dos
vinhos finos da região
foi reconhecida pela
Comunidade Européia
em 2007



a cadeia produtiva, incluindo produ-

tores, indústria frigorífica e varejo. O

gado utilizado procede exclusivamente

das raças Angus e Hereford. São obe-

decidas diversas normas para rastre-

abilidade, idade de abate, transporte,

dentre outros. Na alimentação, por

exemplo, os animais não podem utili-

zar de pastagens cultivadas de verão e

de suplementação alimentar com grãos

no último ano antes do seu abate. Além

disso, o gado deve permanecer livre o

ano todo.

De acordo com o INPI, o modelo

de mercado desta IG é "mais interno"

em função de uma oferta bem inferior

à demanda. Segundo a coordenadora

de IG do órgão federal, Maria Alice

Calliari, os produtos são comercializa-

dos em um ponto de venda específico

em Porto Alegre.

Já a IG "Vale dos Sinos" (cou-

ro acabado) é a mais nova certifica-

ção gaúcha e foi concedida pelo INPI

em 19 de maio deste ano. Trata-se

da primeira Indicação Geográfica de

um produto industrializado no Brasil.

Todo o trabalho é conduzido pela Asso-

ciação das Indústrias de Curtumes do

Rio Grande do Sul (AICSul).

Selos obtidos pelo
Agronegócio gaúcho

O trabalho
nos vinhedos
gaúchos
durante o
verão

Indicações geográficas já concedidas no Brasil
- Vale dos Vinhedos (vinho tinto, branco e espumantes)

- Região do Cerrado Mineiro (café)

- Pampa Gaúcho da Campanha Meridional (carne bovina e derivados)

- Pat-aty (aguardentes tipo cachaça e aguardente composta azulada)

- Vale dos Sinos (couro acabado)

- Vale do Submédio do São Francisco (uvas de mesa e manga)

Pedidos de indicações geográficas arquivados
pelo INPI (podem ser reapresentados)
- Região do Seridó do Estado da Paraíba (algodão colorido)

- Santa Rita do Sapucaí - O Vale da Eletrônica (equipamentos eletrônicos

e de telecomunicação)

- Região do Município de Serra Negra do Estado de São Paulo (água mi-

neral, malhas, artesanato, hotéis, turismo, etc.)

- Água Mineral Natural Terra Alta (serviços auxiliares de águas minerais

e gasosas)

- Água Mineral Natural Terra Alta (águas minerais e gasosas, engarrafa-

mento)

- Cerrados (café)

Pedidos de indicações geográficas em tramitação no INPI
- Alta Mogiana Specialty Coffees (café)

- Regiões dos Cafés da Serra da Mantiqueira (café)

Regiões em elaboração de processo ou
cogitadas para encaminhamento de pedidos
- Jalapão (capim dourado - artesanato)

- Maracaju (lingüiça)

- Monte Belo (vinhos)

- Região do Litoral Norte (arroz)

- Pelotas (doces)

- Norte Pioneiro do Paraná (café)

- Camapuã (bezerro)
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