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VITIVINÍCOLA BRASILEIRO1
NICOLE RINALDI DE BARCELLOS2
RESUMO: Existem lugares e regiões mundialmente reconhecidos pela qualidade de seus
produtos, que associam características produtivas naturais e conhecimento de produtores
locais à história, tradição e cultura de determinada localidade geográfica. Esse trabalho
trata dessa proteção às indicações geográficas, instituto da propriedade intelectual
destinado a proteger a região geográfica de procedência dos produtos ou serviços,
quando esta seja notoriamente reconhecida, ou reconhecer uma qualidade peculiar do
produto que esteja vinculada ao meio geográfico de origem, abrangendo fatores naturais
e humanos. Para atingir tais objetivos, a pesquisa restringe-se à análise crítica ao instituto
das indicações geográficas, realizando uma comparação entre a legislação atualmente
adotada (no Brasil, nos termos da Constituição Federal e da Lei da Propriedade Industrial
e, internacionalmente, mediante acordos e convenções), a doutrina especializada, além
da exposição dos principais casos nacionais e internacionais relativos à sua
implementação geral, especialmente relacionado à vitivinicultura. Após a apresentação do
conceito de indicação geográfica, faz-se um estudo de caso da região vitivinícola da Serra
Gaúcha, abordando-a como uma opção relevante para esse setor.
INTRODUÇÃO
No Brasil e em diversos países, a incessante busca por tutela jurídica aos nomes
geográficos, tanto no âmbito interno, quanto no internacional, além de promover o
reconhecimento de indicações nacionais, tem a intenção de melhor aproveitar os
benefícios atrelados a ela. O vínculo de confiança obtido com o seu estabelecimento está
condicionado ao conhecimento amplo tanto de juristas, quanto do público em geral, tendo
em vista que há uma correlação entre as características e origem do produto ou serviço
protegido, criando um fator diferenciador.
No Brasil, a Lei da Propriedade Industrial regula esse direito, bem como também a
Constituição Federal aborda o tema no art. 5º, XXIX3. Internacionalmente, o acordo
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TRIPS4, criado no âmbito da OMC5, visa estabelecer patamares mínimos de proteção, no
intuito de homogeneizar a legislação de propriedade intelectual no mundo6.
Assim, o presente artigo traz como ponto central a delimitação das bases conceituais
das IGs7, situando-as no ramo da propriedade industrial. Ainda, realiza uma análise
sistemática desse instituto, e estudo de caso da Serra Gaúcha brasileira para apresentálo como uma opção ao setor vitivinícola.
Mesmo possuindo uma atualidade e pertinência no cenário internacional, o Brasil
ainda enfrenta uma escassa cultura em relação à proteção às indicações geográficas,
ainda que seja um país rico em diversidade cultural regional e variedade de produtos
elaborados a partir de particulares condições naturais. Também, do ponto de vista
normativo, há carência em organização e estruturação dos órgãos reguladores, bem
como ausência de delimitação segura de zonas geográficas. Ante o exposto, a matéria
abordada envolve interesses de consumidores e produtores, além de interesses
comerciais dos países.
Os direitos da propriedade intelectual ainda suscitam diversos questionamentos
quanto à sua extenção e seus limites, principalmente frente a carência de estudos
acadêmicos e leis especializadas no assunto. É por esse motivo que salienta-se a
importância de um estudo dirigido do presente tema, como forma de sua valorização
desse instituto.
1. Considerações iniciais sobre Indicações Geográficas
As IGs conceituam-se como institutos da propriedade industrial que têm o intuito de
proteger e atestar uma característica peculiar de um produto ou serviço associados a uma
região geográfica, podendo ser situadas como uma marca territorial8. Segundo Vanzetti e
Di Cataldo9,
L’origine geografica dei prodotti é ritenuta rilevante specialmente
quando a questa origine si colleghi una specifica qualitá del prodotto
stesso, come sovente avviene per i prodotti agricoli e alimentari. Del
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.
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Conforme a OMC, o termo IG indica toponímios10 ou palavras associadas a um
lugar, utilizadas para identificar produtos – como Roquefort, Champagne, Tequila11 representando uma característica particular do modo de fazer deste lugar.
As IGs possuem diversas funções, condicionadas à forma que os produtores as
utilizam e à maneira que os consumidores as visualizam. Elas determinam a finalidade e a
natureza do instituto, sendo identificadas como: função determinação de origem, como
indicação

de

origem

de

um

produto;

função

qualitativa,

como

garantia

de

comprometimento às expectativas do consumidor; função de investimento, em relação à
promoção de um bem protegido; e função de proteção da cultura, pela preservação dos
tradicionais métodos de produção12.
Cumpre também ressaltar o caráter coletivo dos direitos sobre esse instituto
jurídico. Mesmo sendo um direito de uso exclusivo, contempla uma coletividade onde todo
interessado

que

estiver

estabelecido

na

região

geográfica

em

questão

está

potencialmente legitimado a utilizar o produto ou serviço dali referente. Assim, os direitos
sobre uma IG têm por titular uma categoria ou classe de pessoas que possuam um
vínculo associativo entre si, ou uma relação jurídica de base13, que corresponde a um
grupo indeterminado de pessoas, ou seja, todos os habitantes de determinada região
geográfica estão potencialmente aptos a integrar o grupo de produtores legitimados a
usar a indicação geográfica14.
Ainda, trata-se de direito indivisível que sempre beneficiará o grupo em detrimento
da pessoa, e mesmo que somente uma pessoa satisfaça os requisitos de proteção da
IGs, o direito será obrigatoriamente coletivo. Entretanto, isso não caracteriza a IG como
direito individual. Conforme ensina Pontes de Miranda, é da natureza do direito à
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indicação de proveniência que outras pessoas, que satisfaçam os pressupostos, o
adquiram sobre o mesmo objeto, que é bem incorpóreo15.
O art. 182, da Lei 9.279/96 disciplina o tema, referindo que o uso da IG deve ser
restrito aos produtores e prestadores de serviços estabelecidos no local. Sendo assim os
limites geográficos corretamente fixados têm fundamental destaque na aplicação prática
desse instituto.
As IGs, podem ser consideradas genéricas, quando forem entendidas pelo público
consumidor como sinônimos de categorias de produtos, em detrimento de indicarem uma
origem geográfica precisa. Esse evento esvazia o conteúdo distintivo do sinal geográfico,
e pode ocorrer tendo em vista a falta de cuidado dos interessados em tomarem as
medidas de proteção adequadas.
Por outro lado, as indicações geográficas homônimas16 representam o uso de
expressões que indicam regiões ou localidades diferentes que sejam denominadas da
mesma forma. Nesses casos, o nome é lícito para cada interessado, mesmo em as
localidades sejam de países diferentes pois indicam a verdadeira origem de um produto
ou serviço dali proveniente.
A qualidade credencial de um produto na maioria das vezes não pode ser atestada
antes da compra, sendo que os consumidores possuem expectativas constituídas a partir
de percepções individuais17, e atributos intrínsecos e extrínsecos dependentes de análise
científica18. Por isso, são desenvolvidos atestados que geram credibilidade quanto aos
atributos conferidos pela região geográfica de proveniência do bem: os quais chamamos
de IGs.
2. Aspectos Históricos das Indicações Geográficas
Desde o início do desenvolvimento do comércio, e a partir da transposição de
fronteiras nacionais e internacionais, os comerciantes buscaram o estabelecimento de um
vínculo entre a origem geográfica de um produto e suas particularidades.
Nesse sentido, IGs são utilizadas desde a antiguidade. Durante o século IV a.C. os
gregos já exaltavam as qualidades dos vinhos de Corintos e Rodes19. Previamente existe
15
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o registro de que mesmo em 1532 a.C. foram encontradas jarras da bebida dentro da
tumba de Toutankahamon, indicando o local de sua origem, bem como qualidades da
mesma e o nome do produtor.
Os romanos, na antiguidade, além dos vinhos, procuraram designar a origem de
outros produtos como o famoso mármore de Carrara. Ademais, foi este povo que pela
primeira vez distinguiu os vinhos comuns daqueles com qualidade específica20.
Na Idade Média, os monges e bispos desenvolveram e propagaram a cultura
vitivinícola e suas qualidades, promovendo a diferenciação entre uns e outros.
O desenvolvimento das cidades, no século XI acarretou em um dos primeiros
esboços da legislação para proteção de vinhos, e das tradições vitivinícolas21. O conceito
de IG teve sua origem na França, quando se tentou diferenciar os vinhos de Bourgogne
(Borgonha)22.
A matéria é de crescente importância a nível global, mas foi no continente europeu
que ela surgiu com força, desde o século XIX23. No momento pós guerra, o instituto
floresceu como jamais antes observado.
A primeira tentativa de legislação internacional sobre IGs foi a Convenção da União
de Paris de 1883, sendo este um acordo multilateral administrado pela OMPI, que exerce
a proteção de forma absolutamente limitada. Ela não conceitua o instituto, fica reservada
à proibição de toda falsa indicação de procedência (mesmo que indireta) que seja
utilizada no intuito de fraudar24. O Brasil, foi signatário do tratado, mas somente o ratificou
posteriormente, mediante o decreto 75.574/7525.
A proteção conferida pela Convenção da União de Paris não é rígida e prioriza os
interesses do consumidor26, deixando algumas lacunas que vieram a ser preenchidas
pelos tratados subsequentes.
Em 1891 foi assinado o Acordo de Madri, também de responsabilidade da OMPI, e
foi aderido pelo Brasil em 189627, tratado fomentado pelo intuito de combater não
somente as falsas IGs, mas também as enganosas. Ademais, como no acordo anterior,
20
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prevê que os produtos portadores de uma indicação falsa ou enganosa devem ter sua
importação embargada, além de sofrerem embargo também no país onde foi colocada a
falsa indicação (país de origem)28.
No Brasil, em 1934, foi criado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial
mediante o decreto 24.50729, o qual não reconhecia as IGs como direito de propriedade
industrial, somente previa a proteção contra falsas indicações de procedência na seção
que tratava da concorrência desleal30.
Em 1945 quando instituído o novo Código da Propriedade Industrial31, as indicações
de procedência ganharam um título próprio, entretanto era ainda inexistente tutela
específica.
Internacionalmente, o Acordo de Lisboa firmado em 1958 para proteção das
denominações de origem, fez com que se ampliasse a proteção do Acordo de Madri,
criando-se um registro internacional do instituto. Em função de esse tratado ser muito
restrito, o Brasil firmou o acordo mas não o ratificou32.
Outros códigos da propriedade industrial foram criados em 1967 e 1969, mas a
tutela às IGs permaneceu irretocada. Foi pela primeira vez elaborado um conceito de
indicação de procedência no Brasil, no Código de Propriedade Industrial de 197133.
Em 1988 o panorama foi modificado com a promulgação da Constituição Federal
que protege, no art. 5º, XXIX34, as IGs mediante arrolamento de sinais distintivos em seu
dispositivo. Quanto à tutela específica, a Lei da Propriedade Industrial em vigor, Lei
9279/9635, realiza a proteção de modo esparso.
Em 2007 entrou em vigor o acordo TRIPS, mudando o panorama internacional em
relação à proteção da propriedade industrial. Esse tratado possui um capítulo específico
em relação às IGs, alterando a legislação de muitos países e influenciando as legislações
nacionais que foram surgindo36. No Brasil, além de ter influenciado a legislação sobre
propriedade industrial, qualquer regra de alteração que for acordada no âmbito da OMC
terá de ser internalizada pelo direito pátrio.
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3. Indicações de Procedência e Denominações de Origem
O entendimento tradicional de IG preceitua a combinação da origem de um bem ou
serviço com a sua qualidade. Essa conjugação de proveniência e fatores não geográficos
é conhecida como terroir - área ou terreno, cuja geologia, topografia, microclima, flora e
outros fatores importam em características distintivas. Assim, cada bem ou serviço deve
ser o reflexo de sua geografia, sendo a produção com base em terroir como uma
complexa dança com a natureza37. Ademais,
A geographical indication does not simply identify a quality, reputation
or characteristic of a product, but rather it refers to the entire
production system rooted in a territory and associated with local
stakeholders. This makes geographical indications, or rather the “GI
process” a tool for local and sustainable development. Besides its
“intellectual property” dimension, it also provides many other stimuli
38
for social and economic development.

São categorias os signos geográficos, pois as IGs são um gênero que se divide em
duas espécies: indicações de procedência e denominações de origem,duas vertentes
diversas que possuem requisitos distintos mas sem hierarquia legal entre elas, sendo
possibilidades paralelas à escolha dos produtores ou prestadores de serviço que
pretendem buscar essa modalidade de proteção39.
Assim, as indicações de procedência são sinais distintivos que apontam para uma
específica origem geográfica conhecida pela produção, extração ou fabricação de
determinado produto, ou pela prestação de determinado serviço, sem que esta origem
tenha influência necessária sobre as características intrínsecas do produto40.
A par disso, representam a relação entre o produto ou serviço e a sua reputação, ou
seja, dependendo da região geográfica específica há a possibilidade de agregação de
valor quando provada a notoriedade do bem em questão – no direito brasileiro, mediante
reconhecimento e registro no INPI.
A finalidade maior dessa modalidade de IG é informar ao público sobre a origem de

37
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um produto ou serviço, cuja localidade originária se transformou em reconhecida como
sendo de tal proveniência. A vinculação mencionada não depende de fatores naturais ou
humanos, mas possui compromisso com o consumidor, mesmo que este seja não
jurídico, de possuir padrões de qualidade.
Entretanto, a indicação de procedência não necessita de demonstração desses
padrões qualitativos, bastando a comprovação de reconhecimento da localidade
geográfica. O alcance desse conhecimento não precisa ser nacional, sendo suficiente a
abrangência exata para que esse lugar ganhe reconhecimento pelo público de outras
localidades e que a utilização por terceiras localidades desta indicação geográfica cause
um aproveitamento indevido dos benefícios deste conhecimento41.
São incluídas entre as indicações de procedência, as referências a chocolates e
relógios suíços perfumes franceses, queijos italianos, cutelaria alemã, e, como exemplos
nacionais as malharias mineiras, rendas nordestinas, carnes dos pampas gaúchos42 e
vinhos do vale dos vinhedos gaúcho, entre outros.
No Brasil, temos atualmente registradas dezenove indicações de procedência
nacionais, entre elas Vale dos Vinhedos – RS (Vinho tinto, branco e espumantes, 2002),
Pampa Gaúcho da Campanha Meridional – RS (Carne bovina e seus derivados, 2006),
Paraty – RJ, Vale do Submédio do São Francisco (Uvas de mesa e manga, 2009), Região
da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais (Café, 2011), Pinto Bandeira – RS (Vinhos
tintos, brancos e espumantes, 2010), entre outras.
No caso das indicações de procedência internacionais reconhecidas no Brasil,
existem registros tais quais Cognac, da França para destilados vínicos ou aguardente de
vinho, ou Região de Vinhos Verdes, de Portugal, para vinhos, entre outros43.
As denominações de origem representam produtos ou serviços cujas características
se devam essencialmente ao meio geográfico, incluídos os fatores naturais ou humanos,
ou seja, a origem geográfica afeta o resultado final do bem produzido, ou do serviço
prestado. O seu registro exige prova mais complexa que a exigida para indicações de
procedência.
O ponto central deste instituto está na qualidade do bem ou serviço, ficando
intimamente relacionado às características intrínsecas ou extrínsecas que o produto
adquiriu devido a fatores naturais e humanos44. As condições naturais supracitadas são
41
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climáticas, topográficas, de flora, entre outros que não podem ser pelo homem
influenciados diretamente. As condições humanas são de conhecimento de produção,
cultura, estudo de determinado povo em uma localidade geográfica.
Para as denominações de origem perdurarem, deve-se preservar os costumes na
execução dos trabalhos que geram aquele produto, execuções muitas vezes seculares,
mas essenciais para manter o forte elo que liga o produto à fidelidade e confiança de seus
consumidores45.
O sistema de proteção das denominações de origem viu sua consagração e
consolidação em alguns países europeus, que garantiram a reputação com espumantes,
destilados e vinhos franceses (nas regiões de Champagne e Boerdeaux), queijos italianos
(Gorgonzola e Parmesão), entre outros46. No Brasil, existem duas denominações de
origem registradas atualmente, sendo elas Litoral Norte Gaúcho - RS (Arroz, 2010),
Região da Costa Negra – CE (Camarão, 2011)47.
Ora, as espécies de IGs não são excludentes. Mesmo que seja fundamental a
distinção entre ambas, nada impede que sejam produzidos bens em uma mesma
localidade geográfica utilizando-se indicação de procedência e outros da denominação de
origem48, diferenciando-se apenas pelos requisitos essenciais.
4. A legislação brasileira
As IGs estão concebidas na Lei 9.279/96, em um título específico nomeado Das
Indicações Geográficas49. Note-se que embora estejam previstas especificamente pelo
dispositivo legal, ainda é precária a tutela concedida pelo ordenamento jurídico interno.
Até o ano de 1996 a legislação brasileira não previa as denominações de origem, e
assim, o direito pátrio não as podia reconhecer. Mesmo que fosse notória a distinção
entre indicações de procedência e denominações de origem, os julgados da época prévia
à Lei 9.279/96 salientavam que esta espécie de designação geográfica não podiam ser
aceitos pela direito interno.
O caso Champagne no Brasil teve grande repercussão, mediante o julgamento do
Recurso Extraodinário nº 78.835/74 em que figuravam como litigantes Société Anonyme
Lanson Pére & Fils x Peterlongo e Cia e outros. Muito embora exista na França a
45
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denominação de origem Champagne, ela não chegou a ser reconhecida no Brasil àquele
ano por falta de previsão no código vigente. A decisão do julgado foi no sentido de
autorizar aos réus a utilização das expressões Champagne, Champanhe ou Champanha,
para vinhos e espumantes produzidos no Brasil. O voto do relator do acórdão versou
sobre os fatos acima narrados, sendo que
(…) O seu uso pelos vinicultores brasileiros (da expressão
champagne) não significa falsa indicação de procedência, mas
simples qualificação de vinho espumante, tanto mais que, em todos
os rótulos dos produtos nacionais há menção expressa da origem
nacional do produto, bem como indicação precisa do nome do
fabricante que tornam inconfundíveis os produtos nacionais com os
50
franceses. (…)

Com a mudança da legislação brasileira, a expressão champagne também foi
protegida pelo ordenamento pátrio, com o escopo estritamente político51, tendo em vista a
generificação da expressão. Saliente-se que ainda pode ser utilizado esse nome como
sinônimo de espumante no Brasil, entretanto, em respeito ao instituto da indicações
geográficas isso não têm acontecido.
A Constituição Federal de 1988, no art. 5º, XXIX abrange o instituto com a inclusão
da expressão sinais distintivos52 na redação do seu inciso, tendo em vista que este é
representado por signos que individualizam, qualificam e caracterizam produtos de
determinada localidade geográfica.
Em tempo, segundo avaliação mais abrangente, o art. 5º XXIII53 institui a função
social da propriedade, e além disso o art. 5º, XXIX vincula a proteção dos direitos da
propriedade intelectual ao interesse social e desenvolvimento tecnológico. Logo, uma IG
para ter proteção constitucional deve cumprir a função social da propriedade54 - quando
permite que o seu titular e a sociedade como um todo usufrua plenamente dos benefícios
proporcionados por este signo distintivo55.
Ademais, importante ressaltar que os modos de criar, fazer e viver são considerados
patrimônios culturais protegidos pelos art. 21556 e 21657 da Constituição Federal. Nesse
50
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sentido, a regulação das IGs é uma forma de preservação de regiões e métodos de
cultivo e fabrico locais – que, consequentemente mantêm vivos o patrimônio e a história
de determinada região.
A tutela infraconstitucional é realizada mediante os art. 176 a 18258 da Lei 9.279/96.
A lei separa os bens que se destacam em função somente de sua procedência, daqueles
com características qualitativas, existindo um zelo especial do legislador em classificar as
indicações de procedência e denominações de origem.
A lei não restringe o uso do nome geográfico ao instituto das IGs, podendo este ser
utilizado também como elemento característico de marca de produto ou serviço. Existe a
possibilidade de um toponímio compor uma marca, mas ausentes as características de
uma indicação de procedência ou denominação de origem – sendo unicamente um nome
fantasia. Esse é o caso das conhecidas Casas Bahia, rede de lojas espalhadas pelo Brasil
inteiro.
Como exemplifica Denis Borges Barbosa59, computadores do Piauí é uma indicação
de procedência que não pode ser registrada como marca. No entanto, computadores
Piauí, enquanto o estado não seja reconhecido como produtor de computadores, pode ser
registrado como marca de fantasia.
Apresentam-se na jurisprudência brasileira algumas situações concretas, como por
exemplo, o caso em que foi registrado Modena para o segmento de veículos no Rio de
Janeiro. O Tribunal Regional Federal 2º Região, em recente decisão60, declarou a
invalidade e a desconstituição do registro de marca no INPI, tendo em vista a cidade de
Módena na Itália ser imediatamente identificada com a marca, mundialmente reconhecida
pela produção de veículos de luxo (marca Ferrari).
Também sobre o tema decidiu o Tribunal Regional Federal da 4º Região, referindo que
o simples registro como marca de um nome geográfico não implica em constituição de uma
IG, até mesmo pelo fato de estas não poderem ser registradas como marcas – segundo o
art. 124, VI, da lei 9.279/96. O relator, Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson
Flores Lenz conclui que o conceito legal de "indicação geográfica" para fins de registro
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difere daquele usualmente utilizado pelo homem médio no cotidiano61. Assim, deve ser
afastada a confusão entre marca e IG.
Saliente-se que a natureza do registro de uma IG é declaratória62 pois implica em mero
reconhecimento de condições preexistentes, devendo ser requerida no INPI que é
responsável por estabelecer os requisitos necessários, normatizados na resolução
075/200063. O registro se estende por prazo indeterminado64, tendo em vista que a
legislação não dispõe a esse respeito, permanecendo a utilização de um nome geográfico
protegido pelo mesmo período de existência de um produto que observa as peculiaridades
das indicações de procedência e das denominações de origem.
O pedido de registro de uma IG deve manter-se estrito a um nome geográfico que não
tenha se tornado de uso comum, e deve ser composto por65: requerimento, nele constante o
nome geográfico; descrição do produto ou serviço e suas características; comprovante de
legitimidade do requerente66; regulamento de uso do nome geográfico; instrumento oficial
que delimita a área geográfica expedido por um órgão público federal ou estadual; em se
tratando de representação gráfica, as etiquetas que as caracterizem; quando for o caso, a
procuração67; e comprovante do pagamento de retribuição.
Quando a IG já tenha sido reconhecida em país estrangeiro, ou por instituições
internacionais, é dispensada a apresentação de documentos em relação aos dados que
constem do documento oficial que reconheceu a indicação geográfica, o qual deverá ser
apresentado em cópia oficial, acompanhado de tradução juramentada68.
Apresentado o pedido, ele será protocolado e submetido a um exame formal,
podendo os examinadores formularem exigências para sua regularização a serem
atendidas dentro de 60 dias, sob pena de arquivamento69. Concluído o exame do pedido,
ele será publicado, e terceiros poderão se manifestar a respeito no prazo de 60 dias,
existindo prazo idêntico para contestação70. Decorrido esse prazo, será proferida a
decisão que reconhece ou não a IG. A decisão que reconhece a IG é de competência do
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presidente do INPI, e encerra a etapa administrativa71. Caso não reconhecida a IG, é
cabível o pedido de reconsideração, a ser decidido no prazo de 60 dias também pelo
presidente do INPI72.
5. A legislação internacional
Os

direitos

decorrentes

da

propriedade

intelectual

são

essencialmente

internacionais73, existindo uma reciprocidade entre o direito interno e o direito
internacional que em outros campos não é tão evidente. É a esse fato que as IGs devem
seu reconhecimento, desenvolvimento e proteção.
No âmbito internacional, as OMPI e OMC têm trabalhado em favor do
reconhecimento mundial de proteção de nomes geográficos e da elaboração de
mecanismos que contribuam ao seu crescimento como direito74.
Com a instituição do acordo TRIPS, no âmbito da OMC, foi estabelecida a intenção
de criação de um sistema multilateral75 de proteção das IGs que obrigam os Estados
partes a reconhecer esses direitos e a submetê-los a um mecanismo próprio de solução
de controvérsias. Assim, as indicações de procedência e as denominações de origem
estão presentes da Seção 3, da Parte II (arts. 22 a 24) do referido acordo. Esta seção
divide-se em quatro partes principais76.
A primeira parte cuida da definição das IGs, sendo aquelas que identifiquem um
produto como originário do território de um Membro, quando determinada qualidade,
reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua origem
geográfica77.
A segunda parte trata das normas gerais para todas as IGs com proteção nos casos
em que estas induzem o público a erro ou se constituam em um ato de concorrência
desleal. Saliente-se que o acordo não menciona as formalidades e medidas a serem
tomadas pelos Estados nos casos de proteção do instituto, deixando-os livres para
determinar o modo e fixar os requisitos para conceder tal proteção78, desde que
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observado o art. 23.479 do referido tratado, que preconiza o sistema multilateral de
proteção no caso de vinhos.
A terceira parte menciona a proteção adicional para vinhos e bebidas destiladas.
Constitui-se num regime especial que amplia a tutela, estabelecendo o impedimento de
uso de uma IG mesmo que esta não induza o público em erro80.
A quarta parte é referente a futuras negociações para aumentar a proteção das IGs,
fazendo referência à algumas exceções, como o caso em que não será prejudicada a
habilitação, a validade e direito ao uso de uma marca (caso ela seja idêntica ou similar a
uma IG), quando essa marca tiver sido solicitada ou registrada de boa fé antes da data de
aplicação dessas disposições (do acordo TRIPS) naquele Membro, ou antes que a
indicação geográfica estivesse protegida no seu país de origem81.
A união européia está a frente do Brasil em diversos aspectos, em se tratando de
IGs. No ordenamento pátrio elas têm iniciado o processo de paridade com o continente
europeu. Sendo assim, as regiões vitivinícolas possuem papel fundamental por
produzirem um bem que necessariamente é o resultado dos fatores naturais e humanos
de uma região.
6. Aspectos específicos da produção vitivinícola
A produção de vinhos no Brasil é regida pela Lei 7.678/8882, que foi
regulamentada pelo Decreto nº 99.066/9083, e visa orientar a produção de vinhos
regionais no país, além de seus derivados. Essa legislação estabelece zonas de produção
divididas por Estado, sendo genérica na designação geográfica nas diferentes regiões84.
Cabe, consequentemente, ao Ministério da Agricultura a caracterização e demarcação
das referidas zonas de produção85.
O desenvolvimento de uma legislação relacionada aos produtos vinícolas
proporciona o crescimento do sistema de proteção às IGs, a medida que valoriza as
79
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regiões produtoras trazendo-lhes maior notoriedade, além de superiores qualitativos
próprios a cada derivado da uva.
Ante o exposto, a supremacia do setor vitivinícola na exploração das IGs pode ser
explicada pelo vínculo entre a qualidade dos vinhos e a noção de terroir86, o qual anda em
caminho oposto à uniformização e à padronização, sendo uma alternativa natural, original
e típica.
As primeiras certificações aos vinhos qualitativamente superiores, foram realizadas
por Marquês de Pombal em Portugal, registro referente a região Douro (vinhos do Porto),
em 1756, com a criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro87,
marco legal das IGs relacionadas a vinhos.
Entretanto, a França é o país mais destacado historicamente em relação à
proteção de seus vinhos com tradição e reputação. Mediante a organização em
associações dos vinicultores franceses, surgiram as primeiras delimitações de território,
que se concretizaram na classificação dos vinhos crus de Bordeaux em 185588.
Assim, após a Convenção da União de Paris de 1883, por decreto, o governo
francês instituiu o Instituit National des Apellations d’Origine (INAO) e o Comitê Nacional
para Vinhos e Aguardentes, além das Apellations D’Origine Controlée (AOC)89. Ou seja,
as denominações de origem controlada são o mais antigo selo criado para garantir a
procedência de produtos na França.
Além dos tratados internacionais já abordados, na União Européia, o regulamento
da CEE nº 817 de 1970 estabeleceu um sistema de definições e proteção nas regiões
vitivinícolas, denominado vins de qualité produits dans des régions déterminées90.
Ademais, o vinho de qualidade produzido em regiões determinadas, foi instituído pelo
regulamento da CEE nº 823/8791, que confere competência aos países membros para a
aprovação, reconhecimento e organização dos vinhos, estabelecendo os critérios gerais
de homologação da aplicação.

86

FALCÃO, Thays Ferreira. A Indicação Geográfica de Vinhos Finos Segundo a Percepção de Confrades Brasileiros.
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Agronegócios. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Porto Alegre, 2008, p. 24.
87
VALENTE, Maria Emília Rodrigues; PEREZ, Ronaldo; RAMOS, Afonso Mota; CHAVES, José Beníco Paes. Indicação
geográfica de alimentos e Bebidas no Brasil e na União Européia in Revista Ciência Rural, v. 42, nº 3. Santa Maria:
UFSM, março de 2012, p. 552.
88
GLASS, Rogério Fabrício; CASTRO, Antonio Maria Gomes de. As indicações geográficas como estratégia
mercadológica para vinhos. Brasília: EMBRAPA, 2009, p. 35.
89
VALENTE et al., 2012, p. 552.
90
UNIÃO EUROPÉIA. Règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions
particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées. Disponível em: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31970R0817:FR :NOT>. Acesso em: 29 de abril de 2012. Vinhos
de qualidade produzidos em uma regIão específica (tradução livre).
91
UNIÃO EUROPÉIA. Council Regulation (EEC) No 823/87 of 16 March 1987 laying down special provisions relating to
quality
wines
produced
in
specified
regions.
Disponível
em:
<http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987R0823:de:NOT>. Acesso em: 29 de abril de 2012.

16

Note-se que a produção de vinhos na comunidade européia sofre um controle
estrito há muitos anos, estando desenvolvida em se tratando de leis específicas para
regular o assunto, além da percepção mais apurada dos consumidores.
Mesmo tendo a videira sido introduzida no Brasil no século XVI92, a cultura vinícola
cresceu e se desenvolveu após a colonização italiana, iniciada em 1875 na região da
Serra Gaúcha, no sul do país.
Atualmente, observa-se o quarto período evolutivo dos vinhos brasileiros, momento
em que são produzidos vinhos de qualidade provenientes de determinadas regiões
geográficas (vinhos de 4ª geração)93. A abertura comercial e econômica do Brasil,
vislumbrada a partir dos anos 1990, fez com que o consumidor tivesse ao alcance das
mãos vinhos de origem importada no mercado nacional. Esse fato transformou o mercado
brasileiro, tornando-o mais competitivo a medida que foram introduzidas novas variedades
de rótulos nas prateleiras do comércio. Desse modo, houve um estímulo aos
vitivinicultores a agregarem novos padrões de qualidade aos seus produtos, tendo como
principal iniciativa a implementação das IGs no país de modo a garantir a certificação de
qualidade seus vinhos.
Importante ressaltar que a percepção de qualidade em uma IG é extremamente
complexa, podendo ser utilizada como ferramenta de marketing, e oferecendo garantia de
procedência de um bem. Esses sinais qualitativos surgem na forma de certificados que
asseguram aos consumidores aquilo que não podem constatar antes do verdadeiro
consumo do produto
Tomando-se por consideração o consumidor brasileiro94, é necessário salientar que
a confiança associada às IGs, muito além dos fatores intrínsecos e extrínsecos de um
vinho (ou seja, a expressão das características do local onde foram produzidos como
reveladores de unicidade e tipicidade), está intimamente relacionada com a credibilidade
das vinícolas e da região de origem. Ou seja, a região de procedência isoladamente
confere ao vinho notoriedade e tradição.
7. Aspectos de legislação e a origem geográfica dos vinhos e derivados
A política de proteção das IGs é um fundamental instrumento de afirmação,
identidade e competitividade para o vinho brasileiro. Nesse sentido, o trabalho da
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EMBRAPA Uva e Vinho voltou os olhos dos produtores locais da Serra Gaúcha para a
produção de vinhos que controlam a origem geográfica, criando as bases para o
entendimento e valorização desses produtos desde o início dos anos 198095. A proteção
das IGs pela Lei 9.279/9696, possibilitou uma mudança radical no sistema brasileiro
implementando a regionalização da vitivinicultura de qualidade com diferenciais
específicos.
Todos os fatores apresentados, ampliam a competitividade do vinho brasileiro no
mercado nacional e internacional, trazendo o fortalecimento de uma identidade nacional.
Somente no Rio Grande do Sul, existem associações com o intuito específico de manter a
qualidade dos vinhos de suas regiões, bem como primar pela proteção ou manutenção de
suas IGs (APROVALE – Vale dos Vinhedos, ASPROVINHO – Pinto Bandeira,
APROMONTES – Altos Montes).
Além disso, na Serra Gaúcha, há quatro projetos de IGs que estão sendo
implementados, de forma a darem suporte ao desenvolvimento ordenado das áreas
geográficas delimitadas, quais sejam: Monte Belo (APROBELO–Associação de
Produtores de Vinhos Finos no Brasil), Farroupilha (AFAVIN–Associação Farroupilhense
dos

Produtores

de

Vinhos,

Espumantes,

Sucos

e

Derivados),

Altos

Montes

(APROMONTES–Associação dos Produtores de Vinhos Altos Montes/ entre Flores da
Cunha e Nova Pádua) e Vale dos Vinhedos (APROVALE–Associação de Produtores de
Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos); sendo o último um projeto de reconhecimento de
denominação de origem.
Esses projetos contam com a participação de instituições de pesquisa, entre elas a
EMBRAPA Uva e Vinho, a EMBRAPA Clima Temperado, a UCS, a UFRGS, o SEBRAE, e
o IBRAVIN, entre outros, para que a IG seja reconhecida pelo INPI. Saliente-se que um
nome geográfico é consolidado com o tempo, sendo o registro mera declaração de sua
pre-existência97.
Alguns requisitos básicos se apresentam como necessários na instrução de um
pedido de IG, como a descrição do produto. Por ela, entende-se as matérias-primas e as
principais características físicas, químicas, microbiológicas ou sensoriais de um vinho.
Saliente-se que a Resolução do INPI nº 075/200098 nada menciona sobre o que deve
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estar discriminado, entretanto a descrição têm sido feita conforme a classificação dos
vinhos presentes no art. 8º, da Lei 7.678/7899100 .
É também essencial que exista um Regulamento de Uso da Indicação
Geográfica101, com um caderno de uso e uma ficha técnica para os produtos em questão.
As indicações brasileiras têm utilizado por base o caderno estabelecido pela legislação
européia por ausência de determinação específica, sendo ele o garantidor da observância
dos padrões qualitativos, pois estabelece requisitos básicos a serem atingidos pelos
vinhos produzidos em uma região geográfica102.
Em se tratando de denominação de origem, conforme o 7º, §2º, “b” do
Regulamento 075/2000, do INPI103 , é exigida a descrição dos processos ou métodos de
obtenção do produto, que devem ser locais e leais, ou seja, correspondentes à área
geográfica protegida.
Além disso, é fundamental a delimitação da área geográfica a ser protegida, sendo o
Ministério da Agricultura e Pecuária e as Secretarias Estaduais da Agricultura
competentes para emissão do documento que determina corretamente a área a ser
explorada.
Ademais, deve ser comprovada a qualidade ou notoriedade dos vinhos protegidos
pela IG, devendo constar no instrumento oficial responsável pela delimitação da área em
questão.
Outro fator importante é a comprovação de uma estrutura de controle conforme
determinações do art. 7º, §1º, “b”, que dispõe que em se tratando de pedido de registro de
indicação de procedência, além da delimitação da área geográfica, deverão estar
presentes elementos que comprovem a existência de uma estrutura de controle sobre os
produtores, bem como sobre o produto104, e art. 7º, §2º, “c”, quando se tratar de
denominação de origem, também deverá funcionar uma estrutura de controle sobre os
produtores, e sobre seus produtos105.
Essa formalidade de controle de qualidade é absolutamente incompatível com as
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indicações de procedência, tendo em vista que conceitualmente esse instituto pertence
somente às denominações de origem. A referida determinação do regulamento do INPI
vem sofrendo inúmeras críticas da doutrina especializada, tendo em vista poder até
mesmo inviabilizar o reconhecimento oficial de uma indicação de procedência106.
Assim, depreende-se que uma IG sinaliza qualidade e interfere na avaliação e
escolha do público, tendo em vista que associado a esse conceito encontra-se um
controle de qualidade profundo, além de experiência superior no processo produtivo. Um
bem detentor de um nome geográfico reconhecido é, consequentemente, um produto
tradicional e único.
O acordo TRIPS, que regula os direitos da propriedade intelectual a nível
internacional, a proteção das IGs é realizada mediante dois regimes: um geral e um
especial. O geral, disciplinado no art. 22.2107 do acordo, determina as normas para que os
países membros que impeçam a utilização de qualquer meio que indique uma origem de
produto falsa, além de impedir qualquer ato de concorrência desleal108 . Entretanto, a
proteção especial amplia sua abrangência para os vinhos e destilados, conforme o art. 23
do acordo109, o qual estabelece que o Estado membro deve impedir a utilização de uma
indicação geográfica que identifique vinhos e destilados que não sejam originais do lugar
designado, mesmo quando se utilize a indicação geográfica de verdadeira origem dos
bens traduzida como espécie, tipo, estilo, imitação ou outras similares.
Ademais, o impedimento do uso de uma IG prevista no regime especial não está
condicionado à indução do público ao erro110. Assim, a ampliação da proteção é
significativa, tendo em vista que os Estados partes poderão estabelecer medidas
administrativas destinadas à aplicação das normas referentes ao tema111.
Além de vinhos e destilados receberem uma proteção diferenciada, o acordo TRIPS
prevê a promoção de negociações para a criação de um sistema multilateral de registro e
notificação112 desses produtos, como maneira de maior efetividade na proteção. Assim
dispõe o art. 23.4, in verbis,
Para facilitar a proteção das indicações geográficas para vinhos,
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realizar-se-ão, no Conselho para TRIPS, negociações relativas ao
estabelecimento de um sistema multilateral de notificação e registro
de indicações geográficas para vinhos passíveis de proteção nos
113
Membros participantes desse sistema

Com base nesse dispositivo legal, a OMC vêm trabalhando na implementação
efetiva desse sistema, além de possuir o interesse em uma aplicação ainda maior da
proteção. Entretanto, os países em desenvolvimento não possuem condições de
suportarem os requisitos para um novo sistema, tendo em vista que pouco tempo faz que
adotaram seus próprios. Ainda,
Um aspecto importante para a proteção das indicações geográficas é
o desenvolvimento de controles alfandegários. Trata-se, sem dúvida
de uma providência de particular importância para o comércio
internacional, uma vez que viabiliza recursos eficazes para o
desencorajamento e represália dos crimes das referidas
114
indicações .

Dessa maneira, ao analisar um pedido de IG, qualquer escritório de propriedade
intelectual, de qualquer país, poderá ter conhecimento se esse registro já existe em outro
país membro do acordo. O Brasil se mostra passivo quanto ao acordo, embora exista um
crescente interesse por parte dos produtores no sentido de ampliar a proteção no sentido
de vinhos e destilados
Essa é uma preocupação recorrente, ocupando lugar de destaque na OMC. A
comunidade européia é a que mais se destaca nesse tipo de controle, tendo em vista
existir uma pauta aduaneira comum aos países da Europa, que norteia as ações da União
Européia quanto a origem dos produtos.
8. Estudo de Caso: A Serra Gaúcha Brasileira
O legado cultural deixado pelos imigrantes italianos está enraizado nas pessoas e
em seu costumes, sendo que mesmo a paisagem da Serra Gaúcha brasileira remonta aos
montes e vales da Itália que deixaram. No Brasil, esses italianos construiram pequenas
províncias do país que abandonaram, com sua tradição: capelas, devoção aos santos,
canções, dialeto vêneto, cultivo da videira e produção do vinho e seus derivados, como
forma de não sentirem saudades de sua terra. Sendo o vinho um elemento tradicional de
sua cultura, os italianos trouxeram as mudas de videiras e o conhecimento técnico de
fabrico e cultivo para o Brasil quando imigraram, no final do século XIX.
A Serra Gaúcha apresenta um clima absolutamente propício à cultura vitivinícola, e
113
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no entanto, distinto do encontrado na maioria das regiões mundiais. Sendo assim, ele
possibilita a obtenção de vinhos brancos ou tintos, com uma tipicidade própria115, muito
diversa daquela obtida na maioria das localidades geográficas ao redor do mundo, sendo
que essa situação implica na existência de diferentes respostas da videira nas diferentes
condições do meio geográfico, com a possibilidade de obter-se uma diferenciação em
nível das características químicas das uvas e vinhos116.
Além disso, os imigrantes produziam em suas pequenas propriedades o vinho e
seus derivados, mediante trabalho exclusivamente familiar, utilizando-se de diversas
culturas e criações para consumo próprio, sendo que a superação do isolamento dos
imigrantes em seus lotes, ao longo de linhas, materializou uma das características que
marcam sua identidade cultural: a criação de comunidades117. Anos mais tarde, a
comercialização dos excedentes possibilitou a integração dessas regiões à economia
regional e nacional.
Atualmente, a Serra Gaúcha é a região brasileira de maior produção de uvas para a
elaboração de vinhos e espumantes. A vitivinicultura nessa região caracteriza-se por ser
de montanha, enfrentando desafios estruturais permanentes, tendo em vista as altas
declividades devendo apresentar o cultivo de vinhedos em terraços ou em patamares118.
A primeira IG nascida no Brasil foi a indicação de procedência Vale dos Vinhedos na
Serra Gaúcha em 2002, estruturada mediante a composição da APROVALE desde
1995119. Os produtos protegidos são os vinhos finos tintos, brancos e espumantes120,
sendo a associação titular dos direitos da IG.
Saliente-se que a associação pode ser incorporada por outros produtores locais,
tendo a APROVALE sido iniciada com 10 produtores em 1995, e hoje conta com 26, que
possuem um interesse em comum: buscar o registro da denominação de origem e
garantir a qualidade dos vinhos e espumantes por eles produzidos.
A par disso, uma IG não deve ser restrita, podendo haver a agregação de novas
vinícolas, desde que, para receber a certificação, elas preencham os requisitos de
controle qualitativo do vinho a ser produzido e de estarem localizadas na região
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geográfica em questão. É somente assim que recebem o selo de produto com indicação
de procedência protegida e sua numeração.
A partir disso, a indicação de procedência do Vale dos Vinhedos, segundo
Tonietto121, incorporando conceitos e valores na produção vitivinícola.
O primeiro conceito representa a IG em si, denominação que era nova no setor
vitivinícola, agrícola e pecuário brasileiro, que faz quem que exista uma nova mentalidade
de reconhecimento e valorização da indicação geográfica, ampliando, em muito, a simples
visão dos negócios através das empresas e das suas marcas comercias de produtores,
individualmente122.
Após essa fase, seguiu-se por um implemento no setor produtivo em se tratando de
trabalho coletivo e participativo a fim de estabelecer uma linguagem comum de ação,
momento marcante para a Serra Gaúcha por ter sempre trabalhado individualmente.
Outro conceito importante foi a delimitação da área geográfica, lacuna deixada pela
Lei de Vinhos123 , que focou no desenvolvimento ordenado da produção. Além disso,
visou-se o compartilhamento coletivo da busca por produtos de qualidade, sendo assim, o
Conselho Regulador é o guardião dos interesses da IG.
Saliente-se que cada indicação de procedência deve possuir um Regulamento de
Uso124, com os padrões de produção e controle, e deve incluir a criação do Conselho
Regulador. Quem realiza o controle da efetividade da qualidade dos vinhos produzidos
nas áreas geográficas protegidas é o próprio Conselho Regulador, que é composto de
membros da própria associação, e de membros externos. Assim, após cada colheita é
feita análise de uma amostragem do produto como forma de garantir a qualidade que lhe
foi conferida pela IG.
Como exemplo, pode-se citar o Regulamento de Uso da indicação de procedência
Pinto Bandeira125 , que, além de delimitar a área de produção, determina os cultivares que
estão autorizados a serem produzidos para a região demarcada, os sistemas de produção
para as uvas, e a área de produção autorizada. Ademais, dispõe sobre a elaboração dos
produtos, a área geográfica em que devem ser produzidos e engarrafados, os padrões de
identidade e qualidade química e organoléptica dos produtos e regras de rotulagem, e,
fundamentalmente, sobre as funções do Conselho Regulador.
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A região de Pinto Bandeira possui aproximadamente 450 hectares explorados com
cultivares Vitis Vinifera126 (destinados à produção de vinhos finos), sendo destacados os
vinhos brancos, tintos e espumantes das uvas Chardonnay, Riesling Itálico, Moscatel
Branco, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir e Tannat. As seis
vinícolas associadas à ASPROVINHO127 possuem portes diferentes de produção,
variando bastante o nível tecnológico entre elas, de acordo com a ênfase em
determinados produtos.
Com as IGs os pequenos produtores locais conseguiram associar sua produção às
necessidades do mercado consumidor, sendo procurados e seus produtos mais
valorizados economicamente, pois os consumidores têm maior facilidade de saber a
origem daquele produto, o método de fabricação e quais os tipos de matérias primas
utilizados na composição dos mesmos.
O reconhecimento de uma IG a uma região de enoturismo possui impactos
significativos para as economias locais, trazendo satisfação ao produtor, em função da
valorização da sua propriedade. Além disso, são estimulados os investimentos na própria
zona de produção, como melhorias na agroindústria do vinho.
Outro fator importante é o aumento da participação do produtor no ciclo de
comercialização dos produtos, fomentando a elevação do seu nível técnico, o que
contribui para a preservação das características e da tipicidade dos produtos, que se
constituem num patrimônio de cada região.
Juridicamente, a proteção de uma IG relacionada à vitivinicultura favorece o
desenvolvimento de mecanismos legais mais efetivos contra fraudes e falsificações,
facilitando as ações contra o uso de uma indicação de nome geográfico falsa. Ainda, evita
a generificação dos termos relacionados às regiões geográficas, fato desvantajoso para o
consumidor e para o produtor128, e traz mecanismos de controle à concorrência desleal.
Nessa senda, relacionam-se situações que dizem respeito ao interesse público e
social de preservação, divididas em três hipóteses doutrinárias129 .
No primeiro caso, o signo distintivo regulado pelo sistema das IGs faz com que os
produtos de determinada região sejam únicos, e alcancem uma posição de destaque em
um mercado de consumo que é muito exigente. Além disso, há a importância do
conhecimento da origem daquilo que é consumido, tendo em vista a garantia de direitos
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conferida pela Constituição Federal de 1988 nos artigos 5º, XXII130 e 170, V131, e,
posteriormente, pelo Código de Defesa do Consumidor132.
Na segunda hipótese, a distinção e controle dos produtos protegidos pelas IGs
possibilita que pequenas propriedades produtoras antes desvalorizadas – frente aos
tempos de profissionalização da agricultura em detrimento da produção familiar - se
transformem em áreas de desenvolvimento econômico, social e tecnológico.
Por último, a regulação das IGs é uma forma de preservação de regiões e métodos
de cultivo e fabrico locais uma vez que para uma região ser reconhecida, é necessário
que ela siga o modo de produção e cultivo que a tornou conhecida, o que mantêm vivo o
patrimônio e a história de determinada localidade geográfica.
Através desse reconhecimento, é possível valorizar e conservar as características
regionais e a cultura de uma região. Os vinhos produzidos pelos moradores da região
serrana do Rio Grande do Sul, possuem tradição e história que carregam consigo os
conhecimentos técnicos de produção passados de geração a geração. Sendo assim, os
vinhos regionais possuem a bagagem cultural da imigração italiana, e sua sofrida história.
Caso as técnicas de cultivo e de produção deixarem de ser protegidas, essas
técnicas seculares serão perdidas, e com elas, parte da cultura e identidade de um povo
ainda hoje presente, que tanto lutou pela preservação de suas marcas pessoais.
CONCLUSÃO
As IGs são um largo passo para que os produtos brasileiros passem a fazer parte de
um seleto e rigoroso rol de regiões qualitativamente superiores no mundo inteiro. Esse
evento tem atuado como um sinalizador de capacidade, sendo que na atualidade vem
despertando a consciência nos mais diversos pontos geográficos do Brasil. Essas
necessidades análogas passam a ser para muitos uma norma de soberania e qualidade.
Entende-se que IG equivale a dar uma certificação de honra e reconhecimento aos
produtos que levam este selo. Dentro desse conceito, a participação do direito tem sido
fundamental, pois mesmo que sua lei não seja gestora da análise de qualidade dos
produtos que receberam essa merecida condecoração, a mesma é a segurança, a defesa
e a postulação para salvaguardar aqueles que dela usufruem.
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Ainda, IGs desempenham com soberania largos passos para uma realidade sólida,
consistente e verdadeira dando a identidade necessária para o sucesso efetivo da sua
certificação. Considere-se que existem dois tipos de produto: aqueles que não possuem
IG, e os que já a conquistaram. Dessa forma, seria como fazer uma mapeamento em todo
o território nacional e grifar regiões com uma distinção de reconhecimento ao trabalho, à
pesquisa e à tecnologia.
O setor vitivinícola percebeu a importância da adequada proteção aos nomes
geográficos, que possuem um papel representativo econômica e politicamente,
proporcionando assim um reflexo social, pois sua abrangência passa a atrair uma
agregação ao mercado de forma altamente positiva. Os inúmeros produtos passíveis de
proteção por IG, cobiçados no exterior, precisam de uma tutela diferenciada, tendo em
vista a necessidade de incentivo aos pequenos produtores que sobrevivem nas
comunidades do interior do país. A alternativa viável é unirem-se às grandes empresas
com maior capacidade produtiva e de reconhecimento.
Dessa forma, após análise da matéria entende-se que a IG, muito mais do que uma
ferramenta ou um apelo de marketing, já que estampa o nome de seus agraciados com
grifado destaque é uma certificação aliada à qualidade que prospera como sinônimo de
evolução e progresso.
Mas impossível esquecer a participação do rude homem que aprimorou seu
conhecimento distante das páginas dos livros, ou dos bancos escolares. Homem que com
suor de sua labuta irrigou a terra para começar uma história. E assim toscamente deu
início ao que hoje seus descendentes desfrutam: o privilégio tanto de conhecimento,
quanto tecnológico. Marco de progresso e economia na história de um país. E dizer que
essa história começou no sonho da imigração.
Como fruto de um povo, a fruta.
Homem rude, ignorante homem. Quanta sabedoria!
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