
 

Proceeding of ISTI/SIMTEC – ISSN:2318-3403 Aracaju/SE – 21 a 23/09/ 2016. Vol. 3/n.1/ p.384-390 384 

D.O.I.: 10.7198/S2318-3403201600030047 
 

 

 
 

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA EM PAUTA: CORRELAÇÃO ENTRE OS PEDIDOS 

INDICAÇÕES DE PROCEDÊNCIA E DENOMINAÇÃO DE ORIGEM 

 

 

 Dimitrius Pablo Sabino Miranda– mirandadimitrius@gmail.com  

Programa de Pós Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual – Universidade Federal de Sergipe 

Armoni da Cruz Santos – armo.cruz@gmail.com  

Programa de Pós Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual – Universidade Federal de Sergipe 

 Dhione Oliveira Santana –  odhione@gmail.com  

Programa de Pós Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual – Universidade Federal de Sergipe 

Suzana Leitão Russo – suzana.ufs@hotmail.com 

Programa de Pós Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual – Universidade Federal de Sergipe 
 

 
 

 

Abstract—Geographical Indication is a strategic resource for adding value to the local and regional products , 

culture and development Promoting regional sustainable. The aim of this research in this direction is to analyze 

through correlations between geographical indications date provided by the National Institute of Intellectual 

Property. Data Were collected through a search on the number of deposits and indication of source publications and 

designation of origin . The survey Showed que there was an Increase in deposits and publications in the Industrial 

Property Journal of indcadores over the years , Also Showed the correlation between the variables showing a marked 

growth .  

Keywords—Correlation Indicators, Origin , Provenance . 

  

Resumo—Indicação Geográfica é um recurso estratégico para agregar valor a produtos locais e regionais, 

promovendo a cultura e desenvolvimento regional sustentável. O objetivo da presente pesquisa neste sentido é de 

analisar através de correlações entre dados as indicações geográficas fornecidos pelo Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual. Os dados foram coletados através de uma busca no número de depósitos e publicações de 

indicação de procedência e denominação de origem. A pesquisa apontou que houve um crescimento nos depósitos e 

nas Publicações na Revista de Propriedade Industrial dos indicadores no decorrer dos anos, mostrou também 

correlação entre as variáveis apresentando um notório crescimento.  

Palavras-chave—Correlação , Indicadores, Origem, Procedência. 
 

 

I. INTRODUÇÃO 

        Compreende-se a propriedade intelectual como o resultado da criação do intelecto humano seja nos domínios 
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industrial, científico, literário e/ou artístico. Neste sentido, a proteção à propriedade intelectual abrange não só os 

direitos relacionados à Propriedade Industrial e o Direito Autoral, bem como outros direitos sobre bens imateriais. 

Cabe salientar, que a propriedade intelectual como gênero possui divisões em espécies, vindo a existir a Propriedade 

Industrial, os Direitos Autorais e os Direitos sui generis (BARROS, 2007).  

      Através da Propriedade Industrial são definidos os direitos relativos ao inventor e os atribuídos aos sinais 

distintivos, os direitos relativos ao inventor englobam patentes, modelos de utilidade, desenho industrial e topografia 

de circuitos enquanto que os sinais distintivos são as marcas e as Indicações Geográficas. Os Direitos Autorais 

englobam os direitos de autor, conexos e os softwares, no caso da legislação brasileira, por sua vez, os Direitos sui 

generis englobam a proteção a cultivares, o acesso a patrimônio genético com conhecimento tradicional associado e 

as expressões da cultura tradicional (GURGEL, 2006). 

      Em meio ao rol da propriedade intelectual pode-se destacar a Indicação Geográfica como uma marca territorial, 

tendo sua devida importância. As primeiras Indicações Geográficas datam do século IV A.C., tendo como exemplo, 

os vinhos de Corinthio, de Ícaro, de Rhodes entre outros, logo, ainda que seja menos usual em comparação as 

patentes, marcas e cultivares, entre os institutos incluídos no rol da propriedade intelectual, a Indicação Geográfica é 

provavelmente o mais antigo (GURGEL, 2006). Contudo, no mundo jurídico seu histórico é bastante recente, tendo 

sua previsão iniciada mediante a condenação do uso da falsa indicação de procedência de um produto e só 

posteriormente veio a se proteger a indicação geográfica como um direito positivo (BRUNCH, 2008).  

      O primeiro tratado internacional a abordar o tema foi o Acordo de Madri de 1891, relativo à repressão das 

indicações de procedência falsas das mercadorias, do qual o Brasil é signatário desde 1911. Posteriormente, a 

Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (CUP) de 1883, traz, em uma de suas revisões, a 

mesma repressão às falsas indicações geográficas. Ainda no âmbito internacional é firmado o Acordo de Lisboa 

Relativo à Proteção das Denominações de Origem, de 31 de outubro de 1958, momento em que se estabeleceu uma 

proteção positiva internacional às Indicações Geográficas. Além disso, este tratado também estabeleceu um registro 

internacional de indicações geográficas. Apesar de todos os avanços presentes no Acordo, é importante mencionar 

que foram poucos os países que assinaram o referido acordo e dentre estes não se encontra o Brasil (BRUNCH, 

2008). 

      No Brasil, quanto à regulamentação das Indicações Geográficas, a repressão às falsas indicações de 

procedência aparece pela primeira vez por meio do Decreto 3.346, de 1887, desde então, outras leis brasileiras 

trataram da repressão às falsas indicações geográficas, como é o caso da Lei 1.236 de 24 de setembro de 1904, a qual 

definia em seu artigo 11, que a indicação de proveniência de um produto é a designação do nome geográfico que 

corresponde ao lugar da fabricação, elaboração e extração do mesmo produto. No Código de Propriedade Industrial - 

Decreto-Lei n. 7.903 de 27 de agosto de 1945, também havia a proteção da indicação de proveniência. Todavia, 

embora previsto no corpo do código de propriedade industrial, esse instrumento não encontrou reconhecimento no 

âmbito brasileiro, ressalvados por esparsas decisões judiciais geralmente relacionadas a indicações de procedência 

estrangeiras (BRUNCH, 2008). 

 

 

Hoje, as Indicações Geográficas constituem-se em uma das formas especiais de proteção 

aos produtos, ligada a propriedade intelectual, e assegurada por várias convenções 

internacionais. Os mecanismos de proteção geográfica buscam valorizar territórios e seus 

produtos, associando-os ao local de origem, onde apresentam características semelhantes. 

Esse vínculo se dá pela delimitação das zonas de produção, tecnologias de produção e 

elaboração, controle de qualidade, know-how disponível, entre outras características que, 

em conjunto, garantem a especificidade da região, diferenciando-a de outras regiões 

produtoras (VARGAS, 2008 apud  VALENTE, PEREZ, RAMOS, CHAVES, 2012: 551-

552).  

 

    Dessa forma, as Indicações Geográficas são uma forma de agregar valor e credibilidade a um produto ou 

serviço, conferindo-lhe um diferencial de mercado em função das características de seu local de origem. Através 
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desse instituto da propriedade intelectual é possível proteger produtos e regiões de falsificações e usurpações 

indevidas, além de servirem como garantia para o consumidor, indicando que se trata de um produto especial e 

diferenciado (BRASIL, 2008). 

      Cabe esclarecer, que o gênero Indicação Geográfica possui duas espécies: a indicação de procedência e a 

denominação de origem.  A indicação de procedência é o nome de um país, cidade ou região que se tornou 

conhecida e popular como centro de produção, fabricação ou produção de um dado produto ou prestação de um 

determinado serviço, enquanto que a denominação de origem é o nome geográfico de um país, cidade ou região que 

designe produto ou serviço, cujas qualidades ou características se devam exclusivamente ou essencialmente ao meio, 

incluindo fatores naturais e humanos, como, por exemplo, clima ou solo (RUSSO, 2012). 

      Por meio da edição da Resolução n. 75/2000, ficou estabelecido que a autarquia brasileira responsável pelas 

Indicações Geográficas é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que estabelece as condições para o 

devido registro das mesmas, ou seja, o registro tanto das indicações de procedência como das denominações de 

origem, uma vez que são espécies do mesmo gênero.  

      Diante disso, o objetivo deste trabalho foi coletar os dados fornecidos pelo INPI relativos ao registro de 

Indicações Geográficas no Brasil e a partir disso correlacionar o registro entre as indicações de procedência e as 

denominações de origem.  

       

II. METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se se uma pesquisa documental, exploratória, quantitativa, que se utilizou de uma 

abordagem empírico-analítica no tratamento dos dados e da técnica da análise de correlação na análise estatística, 

obtendo com conclusões analítico-dedutivas.     

O objeto de análise foram documentos fornecidos pelo Instituto Nacional de Propriedade (INPI) que contém a 

lista de indicações de procedência concedidas, a lista das denominações de origem   concedidas e o andamento dos 

pedidos. Todos os dados estão presentes  desde o ano de 1998. 

A análise documental compreende a identificação e apreciação de documentos para determinados fins (SILVA 

e MENEZES, 2011, p. 271). Para Mattar (1997, p.80) a pesquisa exploratória “visa prover o pesquisador de um 

maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva”. A pesquisa quantitativa considera que 

tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-

las (SILVA e MENEZES 2001, p. 21). “As abordagens empírico-analíticas apresentam em comum a utilização de 

técnicas de coleta, tratamento e análise de dados marcadamente quantitativos (MARTINS apud SANTOS & 

WATANABE, 2004: p 23).” A técnicas de análise correlação visam analisar a relação entre duas ou mais variáveis, 

tornado uma ferramenta extramente útil nos estudos científicos na área das Ciências Sociais Aplicadas.   Por fim, 

segundo Gil (2008) o método dedutivo, parte de uma premissa geral, para uma premissa particular. 

A pesquisa é documental, pois se utilizou de documentos fornecidos pelo  Instituto Nacional de Propriedade 

(INPI), quantitativa, pois, quantificou os dados fornecidos nesses documentos, exploratória, pois, necessitou de uma 

sondagem do objeto estudado, empírica-analítica, pois trabalham com dados quantitativos, com  conclusões 

analítico-dedutivas, pois o estudo partiu do número de indicações de procedências e denominações de origem, 

concedidas e em andamento para as correlações existente entre elas, utilizando assim de técnicas estatísticas 

fornecidas pela Análise de Correlação.  .  

Na análise de correlação, buscou relacionar o número de indicações de procedências e denominações de 

origem, concedidas e em andamento. Sendo que no tratamento dos dados foram apontados valores médios e desvios 

padrões entre as variáveis analisadas, utilizou-se também da análise de Pearson nas variáveis numéricas em que 

foram consideradas importantes as diferenças nas variáveis com p < 0,05. 

 

III. RESULTADOS E DISCURSÕES 

Os dados para estudos foram os depósitos de Indicação de Procedência (I.P) e Denominação de Origem (D.O) 

fazendo um comparativo com as publicações dos seus processos na Revista de Propriedade Industrial RPI. Assim foi 
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realizado um teste de correlação entre os anos de depósitos e publicação de tais indicadores geográficos. 

Na figura 1, percebe-se uma grande oscilação entre os depósitos de Denominação de Origem e os de Indicação 

de Procedência anos analisados, sendo que, os anos de 2014 e 2015 foram os que tiveram maior número de depósitos 

em Indicação de Procedência e o ano de 2010 em Denominação de Origem.  Mostrando que o número de depósitos 

de Indicação de procedência é maior que os de denominação de origem. 

 

 

Figure 1. Análise por data de Depósitos de I.P e D.O 

 
 

Na figura 2, percebe-se que os dados de Denominação de Origem apresentam regularidade em sua publicações 

durante a maior parte dos anos, com uma grande quantidade de publicações em 2012. Os dados sobre Indicação de 

Procedência apresentaram maiores oscilações, sendo nos dois primeiros anos apresentou números estáveis, como um 

crescimento no grande crescimento no quarto ano analisado, com um decréscimo os escalado nos três anos 

subsequentes, apresentado posteriormente de forma crescente nos dois anos subsequentes, atingindo o ápice em 

2012, as públicas posteriormente declinam nos três subsequente de forma regular, apresentando por fim crescimento 

em 2016. 
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Figure 2. Análise por data de Publicações de I.P e D.O  

 
 

No teste de correlacionamento obtemos os seguintes resultados, temos que: 

 68 elementos (n), que é o números de elementos que foram depositados entre 1998 e 2016. 

 α = 0,05, grau de confiança a 95%; 

 coeficiente de correlação é r= 0,962 

 A estatística do teste é  28,54 

 Valor na tabela é 1,99 

Como  > 1,99, temos que a  Hipótese Nula (Ho) foi rejeitada, sendo assim há correlação entre as variáveis 

Depósitos e Publicação RPI. 

         Na figura 3 é apresentada a dispersão dos dados, no qual foi obtida uma equação de regressão linear que 

apresentou coeficiente de correlação amostras igual a 92,5%, que é aceita como alto. Assim obtemos a seguinte 

equação y= 2,01 +3,51x com  92,5%.  A medida que o número de depósitos de indicação de procedência e 

denominação de origem forem aumentando, logo o numero de publicações tende a  crescer. 
 

 

 



 

Proceeding of ISTI/SIMTEC – ISSN:2318-3403 Aracaju/SE – 21 a 23/09/ 2016. Vol. 3/n.1/ p.384-390 389 

D.O.I.: 10.7198/S2318-3403201600030047 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Dispersão dos dados das variáveis 

 
 

 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A indicação geográfica é uma importante ferramenta para agregar valor e credibilidade à produtos regionais, 

diferenciá-los e promover o desenvolvimento regional sustentável, a cultura e a identidade regional/local. Sendo, 

portanto uma importante estratégia nacional e/ou internacional de promoção do consumo de produtos regionais. 

Neste sentido, vários países do mundo promovem e protegem seus produtos regionais, certificando a indicação 

geográfica através de sua denominação de origem e/ou indicação de procedência.  

Tanto Denominação de origem como a Indicação de Procedência  são recursos estratégicos importantes para 

certificar que um determinado produto possui uma qualidade diferenciada associada a determinado território, 

buscando atender assim, nichos de mercados específicos que buscam pela diferenciação e sofisticação nas suas 

relações de consumo.  

A presente pesquisa, neste sentido, objetivou prisma da realidade brasileira, uma análise das listas de 
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certificados das duas espécies de indicações geográficas existentes (indicação de origem e certificado de 

procedência) concedidas governo brasileiro. Para tanto, verificou-se os depósitos de indicações geográficas 

efetuadas no instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). 

A decisão de se estudar certificados de indicação geográfica, demonstrou como sendo importante, em razão de 

sua relevância econômica e cultural, tema que é pouco estudado e conhecido no meio acadêmico e pela sociedade 

em geral. Trazendo assim, uma importante contribuição para área da Propriedade Intelectual e para o meio 

acadêmico e  a sociedade como um todo. 

A pesquisa apontou que houve um crescimento nos depósitos e nas Publicações RPI no decorrer dos anos. 

Mostrou-se correlação entre as variáveis e foi notório o crescimento. A tendência é crescer esse número, na medida 

em que a sociedade, governos e empresariado veem a importância das indicações geográficas. Para futuro estudos, 

sugere-se fazer projeções de crescimento em depósitos de indicação de procedência e denominação de origem, 

também sugerido fazer um comparativo de crescimento por Estados. 
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