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RESUMO 

 

O presente trabalho refere-se ao Estudo de Caso envolvendo o reconheciment     
                                                                                      
                                                                                     
                          para o produto “        ”  decorrente do registro no 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.                   -          
                                                                                
L                               assim como uma busca na literatura nacional e 
intern                                                                              
                                                                           O 
                                                                                
        ter uma ab          adequada para o Estudo de Caso que obteve sua 
Indicação Geográfica registrada no INPI em 2012. O                            
                                                      R        L                  
                            Geo                                                
                                                                                   
                   -                                           sobre o assunto 
no Brasil. Utilizando-se de uma metodologia de Estudo de C             -          
                                                                        
                                                                                 
                                                Geogr                          
                                                                                   
                                                             P                -       
                                             Franca no desenvolvimento local, uma 
vez que a mesma está em fase de implantação, inclusive na apropriação do conceito 
pelos atores envolvidos da cadeia produtiva do setor calçadista. 

Palavras-chave:                 L      P                                 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper refers to the Case Study involving the recognition of Franca Geographical 
Indication  with the objective of verifying the contribution of this collective intellectual 
property asset in local development from the recognition as Geographical Indication 
for the product “    w    ”  resulting from registration with the National Institute of 
Industrial Property - NIIP. The research began with a systematic study of the main 
authors acting on the theme Local Development and Geographical Indications, as 
well as a search in the national and international specialized literature, especially in 
the search for references that deal with the issue of collective law as a important 
development factor. The time period considered took into account the years 2010 to 
2018, because this period has an adequate coverage for the Case Study that 
obtained its Geographical Indication registered at NIIP in 2012. The exploratory study 
begins with a bibliographic review of the theme Regional/Local Development, its 
relationship with the concept of Geographical Indication and its possible effects on 
local producer groups, as anticipated in the specialized literature. Throughout the 
research, it was found the small number of empirical works on the subject in Brazil. 
Using a Case Study methodology, we tried to capture the perception of the main 
actors identified in the selected Geographical Indication, in order to verify possible 
changes in the local environment that could be attributed to the recognition as 
Geographical Indication, such as: visibility and appreciation of local products, 
improved coordination between producers and links in the production chain, among 
others. Finally, it was concluded that there was no influence of Franca Geographical 
Indication on local development, since it is in the implementation phase, including the 
appropriation of the concept by the actors involved in the production chain of the 
footwear sector. 

Keywords: Local Development; Collective Intellectual Property; Geographical 
Indication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

                                                                    

                                                                                 

                                            da coletividade que ali reside e se 

desenvolve. Os prod                                                             

                                                                                  

                       de seus produtos no mercado (NIERDELE, 2014). 

  neste contexto que este trabalho procu                           

                                                                                   

                                                                                   

                              nos meios produtivos l       R                     

                                                                          

                                                                                

                                                    na atividade e         

                                                                                    

                                                      de custos, mas na oferta 

de bens diferenciados (CALDAS et al, 2005). 

           de se atribuir a proced                               

                                                                                   

        -                                                                

                                                         nos              T         

                                                       (IG). 

                                                                   

                                                                                ou 

qualidades p                                                 -                   

                                                                            

                                              com fatores naturais como clima, solo e 

geografia, proporcionam um diferencial quando comparado a produtos similares no 

mercado. 

O                                                              

                                         de qualidade por parte dos consumidores, 

podem assumir um relevante pape                                          
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                   de desenvolvimento, pode res                  tradicionais e a 

visibilidade de localidades antes esquecidas. 

S        T                                                        

                                                                            

                    e                                                         

                                                                             

P                                                                               

                               com                       U                   

M       N                                                                    

                                                       

V       -                                              relativamente 

nov                S                                                              

                                                  OM                         

                                  N                  “                    ” foi 

introduzid       L      P                                  – LP                      

                                                                                 

                                                                           

           para deter                           

                                        o trabalho do autor com 

projetos profissionais em Gestão Estratégica de Marcas, que contempla a atuação 

como agente da propriedade industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade 

I            NP                                                            M    

       SP                                                                      

                        dos ativos intangíveis aos empreendimentos comerciais, 

públicos e ter                                                             

                                                          ao desenvolvimento 

local. 

O                                                        

            e o Desenvolvimento Regional no B                                

                                                                      

                                                                de desenvolvimento 

local. Questiona-se quais são os aspectos práticos da Indicação G                  

                                              R                                
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                                         contribuem para o Desenvolvimento 

Regiona   M                                                                    

                                                                  Franca em sua 

contribuição para o Desenvolvimento Regional, a partir da investigação do 

posicionamento da Indicação de Procedência Calçados de Franca sob o ponto de 

vista do desenvolvimento na sua área de abrangência. 

                                                                   

                   de pesquisa: 

   O                                        para d           

                                                                   

    O                                          proporciona aumento 

da visibilidade do local favorecendo atividades complementares como o turismo? 

     O           para o                                             

                                                                    envolvidos 

na cadeia produtiva? 

    O                                   conforme previsto na LPI/96, 

possibilita, efetivamente, a prot                                        

                                                                       

                                                               de determinados 

produtos no mercado? 

                             adequada e suficiente para permitir que as 

IGs influenciem o desenvolvimento local? 

Conforme observado ao longo do processo de pesquisa exploratória, a 

relação direta entre alguns indicadores de Desenvolvimento Local e o 

reconhecimento de Indicações Geográficas se demonstrou de grande complexidade, 

dado aos poucos trabalhos empíricos sobre o tema, a imaturidade do tema no Brasil, 

a fragilidade das relações entre os atores mais relevantes e seus efeitos na cadeia 

produtiva.  

Desta forma, o presente trabalho procura, também, evidenciar na visão 

dos atores mais relevantes, os possíveis benefícios na adoção de um sistema de 

proteção e incentivo ao reconhecimento de Indicações Geográficas no Brasil, 

apontando as potencialidades e as dificuldades na implementação deste conceito 

como ferramenta de desenvolvimento, conforme preconizado pela literatura.  
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Com base nos argumentos desenvolvidos no capítulo 2 desta 

dissertação, formularam-se as seguintes hipóteses de pesquisa:  

a) O Desenvolvimento Local não é apenas o resultado de crescimento 

econômico expresso pela taxa de variação do PIB, mas envolve também outros 

sinais de mudança estrutural (produtividade), externalidades (crescimento de 

atividades paralelas e complementares) e criação de organizações coletivas que 

estimulem inovações e sua difusão e apropriação;  

b) O simples reconhecimento das Indicações Geográficas outorgadas 

pelo Estado, ainda que importante, é insuficiente para que essas possam induzir o 

Desenvolvimento Local. Há que se considerar, também, a interação entre atores e 

entre estes e as instituições;  

c) Ainda que a maior parte da literatura aponte uma relação virtuosa 

entre reconhecimento de IG e Desenvolvimento Local, nem sempre esta relação é 

bem-sucedida;  

d) Há que se considerar ainda a questão do período de concessão da 

IG como variável explicativa do sucesso e/ou do fracasso;  

e) Comparativamente ao modelo europeu, falta ainda ao sistema de 

Indicações Geográficas no Brasil uma estrutura, tanto legal como também em 

termos de arranjo institucional, que relacione o reconhecimento de IGs a uma 

política de desenvolvimento e valorização de produtos regionais como forma de 

induzir o desenvolvimento de setores produtivos locais, que poderiam se beneficiar 

do reconhecimento das Indicações Geográficas, como é caso dos produtos 

agropecuários, da agricultura familiar e das atividades artesanais.  

Desta forma, o presente trabalho visa verificar estas hipóteses, a partir 

da pesquisa exploratória e da opinião dos atores relevantes quanto a mudanças e 

resultados aparentes que possam estar relacionados ao reconhecimento da 

Indicação Geográfica e associada ao Desenvolvimento Regional. 

                  -                                                 

                                         L                               assim 

como uma busca na literatura nacional e internacional especializada, em especial, 

na busca de referenciai                                                         

                                                                             

                                                                            

L      O         temporal considerado levou em conta os anos de 2010         
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                                 adequada para o Estudo de Caso que obteve 

sua IG registrada no INPI em 2012. 

N                                      -                        

                     Franca, IG selecionad                                  

N                  -                                                        

                                                                    deste ativo de 

propriedade intelectual por parte de produtores e prestador               locais 

como ferramenta de desenvolvimento. 

                                                                    

                                                                              

                                     estud                                  

                                                                                

              entrevistas abertas e semiestruturadas com os principais atores 

identificados do caso selecionado. 

 No Estudo de Caso, a exemp                                      -   

                                                                                

                                                                                    

                                     O método                                       

                                                                            N  

                                                                                

                                                       que possam ser 

interpretadas como desenvolvimento local, à luz da revisão de literatura realizada. 

         -                                                         

                                                       entre Indicação Geográfica 

e D               L                                                               

                                                                                    

                                            de Desenvolvimento Local foram 

propostas e apresentadas. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

2.1 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL 

 

2.1.1 Conceitos de Desenvolvimento  

 

O estudo do tema desenvolvimento vem sendo cada vez mais discutido 

no contexto nacional naquilo que se refere ao seu aspecto regional e/ou local. Essa 

perspectiva pode ser explicada devido à aceleração, a partir dos anos 1980, do 

processo de globalização e o consequente enfraquecimento dos Estados nacionais 

(DUPIM, 2015), muito em parte, devido à intensificação do comércio internacional 

que tende a acentuar as diferenciações em um contexto no qual o desenvolvimento 

não depende exclusivamente de sua escala nacional, e sim da capacidade de cada 

país, região ou localidade em se integrar aos fluxos de interdependência das 

atividades econômicas (FAURÉ e HASENCLEVER, 2007). 

Autores descrevem que a globalização intensificada e a reestruturação 

industrial – a chamada crise do modelo fordista1 de produção no final da década de 

1970 – levaram ao entendimento de que o Estado nacional deveria ter sua influência 

restrita a funções básicas, se retirando da regulação da economia (AMARAL, 2001). 

Para Diniz e Crocco (2006), este processo se aprofundou durante a década de 1980, 

“        um movimento de abertura comercial e financeira, acelerando a 

reestruturação econômica e a internacionalização da         ”  Lastres et al (2006) 

confirmam que tais mudanças no campo da economia, aliadas à revolução 

tecnológica, fizeram com que a dimensão territorial se revalorizasse, especialmente 

o espaço regional e local, conforme crescia a importância de se diferenciarem os 

lugares.  

Visões que encontram concordância em Ferreira (2009), ao afirmar que 

as críticas ao modelo de desenvolvimento baseado, sobretudo, no crescimento 

econômico, e o enfraquecimento dos Estados nacionais, elevaram as dimensões 

regional e local à condição de protagonistas na ordem do desenvolvimento. 

                                         
1
 A crise da produção fordista resultou na reestruturação das grandes empresas verticalizadas e rígidas, 

transformadas em organizações mais flexíveis e articuladas em rede, formando cadeias produtivas globais, 
afetando as relações de trabalho e as localidades onde estão instaladas (RAMALHO e SANTANA, 2006, p.13). 
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Barquero (2002) também corrobora, ao expor que “  nova concepção 

de desenvolvimento gerada pelos processos de abertura econômica e 

descentralização atribui à região e/ou ao local uma grande            ”  refere que a 

dinâmica própria dos lugares, com a valorização de vantangens comparativas e 

utilização de meios, é que possibilita a mobilização de seus recursos de maneira 

maior ou melhor que outros. 

Observa-se a convergência de pensamentos entre os autores, no que 

se refere aos desenvolvimentos local e regional: 

Atualmente é quase unânime entender que o Desenvolvimento Regional 
e/ou local não estão relacionados unicamente com o crescimento 
econômico, mas também com a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
e com a conservação do meio ambiente. Estes três fatores estão inter-
relacionados e são interdependentes. O aspecto econômico implica em 
aumento da renda e riqueza, além de condições dignas de trabalho. A partir 
do momento em que existe um trabalho digno e este trabalho gera riqueza, 
ele tende a contribuir para a melhoria das oportunidades sociais (DUPIM, 
2015; MILANI, 2005). 

 

Dessa maneira, conforme descreve Souza (2009), as políticas de 

Desenvolvimento Regional e/ou local surgiram como reflexos dos desafios impostos 

às comunidades, conforme a globalização se intensificava; tornou-se imperativo que 

elas se reorganizassem em torno do objetivo do desenvolvimento econômico.  

Assim, depreende-se que o processo de Desenvolvimento Regional e 

local requer boa articulação entre os diversos atores2 e esferas de poder e 

representação, tais como a sociedade civil, as organizações não governamentais, as 

instituições privadas e políticas, e o próprio governo; segundo Buarque (1999), cada 

um tem seu papel para contribuir com o Desenvolvimento Regional/local. 

 O estudo conduz à compreensão de que, na dinâmica do 

desenvolvimento, a região ou o local são protagonistas, e a mobilização dos 

recursos materiais e imateriais do espaço geográfico proporciona vantagens 

comparativas que podem ser determinantes para o sucesso de políticas de 

desenvilmento regional e/ou local. 

 

2.1.2 Desenvolvimento Regional e Local 

 

                                         
2
O termo “      ” aparece em Dupim (2015) e será também utilizado neste trabalho. 
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Segundo Theis (2013), Desenvolvimento Regional é um desses temas 

que, em uma sociedade produtora de mercadorias, pode, a qualquer tempo, fazer 

todo o sentido do mundo, mas, especialmente, em duas situações.  

Primeiro, quando há disposição para se entender porque o planeta é 

tão diferente nos seus quatro cantos, uma vez que sabemos que existem aquelas 

características próprias dos ecossistemas e das culturas, que revelam, a qualquer 

observador, um quadro de elevadíssima diversidade. Contudo, sabemos também, 

que existem desigualdades, e estas, longe de brotarem da natureza, são o resultado 

das relações que os indivíduos, os grupos e as classes sociais contraem no 

cotidiano da atual sociedade produtora de mercadorias.  

Segundo, mas não menos relevante, pensar em Desenvolvimento 

Regional pode fazer todo o sentido do mundo quando, em decorrência de um exame 

cientificamente mais acurado e politicamente mais engajado, em que o rigor 

intelectual que desvelou a realidade perpassada por conceitos de diversas ordens 

puder ser convertido em disposição política para a transformação social. 

Essas duas situações, por si só, justificam a importância de qualquer 

proposta de investigação científica no âmbito de desenvolvimento regional, e naquilo 

que diz respeito a esta específica proposta: a pesquisa a respeito da relação entre 

Desenvolvimento Regional/Local e a existência de produtos com o selo de Indicação 

Geográfica (IG). A isto soma-se a pretensão de levantar dados importantes para que 

se possa sugerir propostas, as quais poderão proporcionar uma ampliação do 

desenvolvimento de maneira global, incluindo ações políticas e, também, o 

estabelecimento de um polo de produção de conhecimento tecnológico científico em 

determinada área de importância internacional (THEIS, 2013). 

Uma vez que o objeto de pesquisa deste trabalho é a Indicação 

Geográfica Franca, por mais que exista uma região delimitada como área de 

produção (Figura 01), trataremos da questão a partir da ideia de Desenvolvimento 

Local, uma vez que o selo de reconhecimento é dado especificamente a um produto 

de uma determinada localidade, a cidade de Franca/SP. Porém é preciso elucidar 

que um não anule o outro, ao contrário, há uma sobreposição conceitual, uma vez 

que ambos são determinados pela noção de território, que ultrapassa marcações 

puramente geográficas. 
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Figura 01 - Área de Produção do Calçado de Franca 

 

 

Fonte: SINDIFRANCA, 2010 

 

Isso pode ser visto no que é descrito por Sen (2005), que entende que 

o Desenvolvimento Regional pode ser observado tanto em níveis macro – entre 

países, continentes, blocos econômicos, – como em níveis micro – regiões, cidades, 

bairros, e compreende o estudo das características históricas de desenvolvimento 

econômico, social e cultural das regiões e suas potencialidades. 

Outras categorias conceituais que comumente aparecem são as de 

Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Territorial, e que são, também, 

muitas vezes compreendidas como sinônimas, segundo Dallabrida (2015). Para este 

autor, ambas têm um sentido comum: referem-se a processos de mudança 

continuada, situados histórica e territorialmente, que resultem na dinamização 

socioeconômica e na melhoria da qualidade de vida de sua população. No entanto, 

concordamos com Rallet (2007, p. 80), quando afirma que se trata de duas noções 

distintas: 

Desenvolvimento regional e desenvolvimento territorial são duas noções 
distintas. Elas remetem a duas maneiras diferentes de apreender os 
espaços geográficos na sua relação com o desenvolvimento [...]. O 
desenvolvimento territorial faz referência a um espaço geográfico que não é 
dado, mas construído. Construído pela história, por uma cultura e por redes 
sociais que desenham suas fronteiras. O conteúdo define o recipiente: as 
fronteiras do território são os limites (móveis) de redes socioeconômicas. Ali 
onde a rede se extingue, termina o território. 
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Sobre tal diferenciação, Police (2010) sugere que o conceito de 

Desenvolvimento Territorial rompe com tradições mais antigas sobre o 

Desenvolvimento Regional, articulando duas noções: território e desenvolvimento. O 

mesmo autor orienta que, primeiro, se abandone um horizonte estritamente setorial, 

por exemplo, aquele que considera a agricultura como um único setor e os 

agricultores como os únicos atores. Segundo, a noção de território impede a 

confusão entre crescimento econômico e o processo de desenvolvimento, noções 

que são distintas. Terceiro, o estudo empírico dos atores e de suas organizações 

torna‐ se absolutamente crucial para compreender situações localizadas, levando à 

compreensão de que esses atores provêm de vários setores econômicos e possuem 

origens políticas e culturais diversificadas. Quarto, o território coloca ênfase na 

maneira como uma sociedade utiliza os recursos de que dispõe em sua organização 

produtiva e, portanto, na relação entre sistemas sociais e ecológicos.  

Assegura-se que a dimensão territorial do desenvolvimento enfatiza o 

estudo das redes, convenções e instituições que permitem ações cooperativas 

capazes de enriquecer o tecido social de uma determinada região. Essa abordagem 

supõe a dinamização de áreas, contradizendo as teorias que relegam ao mundo 

rural um papel secundário no desenvolvimento contemporâneo. A ruralidade deixa 

de ser uma etapa do desenvolvimento social a ser superada com o avanço do 

progresso e urbanização, passando a ser um valor para as sociedades 

contemporâneas (DALLABRIDA, 2015). 

Já, Pecqueur (2005) é enfático ao situar os elementos constitutivos da 

dinâmica territorial nos processos de desenvolvimento contemporâneo. Para o autor, 

uma economia não situada é impensável. A ancoragem territorial se tornou uma 

constante da organização econômica do mundo. “Uma economia outra que não a 

geográfica [ou territorial] tem todas as chances de parecer irreal da perspectiva atual 

gerada pelos processos de globalização” (PECQUEUR, 2005, p.12). Apesar da 

perspectiva otimista ou indicativa apresentada pelo autor, da importância e 

indispensabilidade da ancoragem territorial das firmas, em muitos territórios dos 

chamados países subdesenvolvidos predominam empresas multinacionais que, pelo 

contrário, podem ser consideradas como enclaves territoriais, ou seja, direcionam 

sua ação numa única lógica, qual seja de usurpar riquezas dos territórios, sem 

enraizar‐ se ou lhes proporcionar vantagens significativas (DALLABRIDA, 2015). 
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Mas a prática do Desenvolvimento Territorial tem desafios, ou seja: o 

Desenvolvimento Territorial pressupõe também que cada território deva construir, 

por meio de uma dinâmica interna, seu próprio modelo específico de 

desenvolvimento, pois o modelo que obteve êxito em um dado território e, em um 

dado momento, pode muito bem fracassar em outro território. Promover com êxito o 

desenvolvimento territorial pressupõe um processo de aprendizagem social […] 

(JEAN, 2010).  

Porém, concorda-se com Dallabrida (2015) que é fundamental 

compreender que não se constroem territorialidades e/ou identidades, a partir do 

externo. Pode-se reconhecê-las, desde que haja um acúmulo prévio, herdado a 

partir de processos históricos de mais longo prazo. Assim, é provável que a falta 

desse acúmulo histórico seja a principal causa que explique o fato de que 

experiências de Indicações Geográficas já reconhecidas no Brasil não tenham 

prosperado, permanecendo total ou parcialmente inativas. Esta é uma questão da 

maior importância, o que exige investigações para avaliar a validade desta hipótese 

e propor avanços que possam superar os desafios que motivam seu insucesso, uma 

das propostas desta pesquisa. 

Sachs (1997) argumenta que o desenvolvimento, segundo entendemos 

hoje, é um conceito abrangente, diferente de crescimento econômico, ainda 

considerado uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente, incluindo-se 

as dimensões ética, política, social, ecológica, econômica, cultural e territorial, todas 

elas sistematicamente inter-relacionadas e formando um todo. Dessa maneira, as 

características sociais, a dinâmica econômica, as conexões internas, as 

capacitações coletivas e individuais, formam o pano de fundo das potencialidades e 

barreiras a serem superadas de cada região. Ou seja, aquilo que faz com que – 

cada região – possa ser diferenciada de outras regiões, passou a ser um elo 

importante para o entendimento do processo de desenvolvimento socioeconômico, 

cultural e, consequentemente, da melhoria na qualidade de vida social.  

Sobre a conceituação de desenvolvimento local, Barquero (2002) 

escreve que é o processo de crescimento e mudança estrutural que ocorre em razão 

da transferência de recursos das atividades tradicionais para as modernas, bem 

como pelo aproveitamento das economias externas e pela introdução de inovações, 

determinando a elevação do bem-estar da população de uma cidade ou região. Para 

o autor, este conceito está baseado na ideia de que localidades e territórios dispõem 
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de recursos econômicos, humanos, institucionais e culturais, bem como de 

economias de escala não aproveitadas, que formam seu potencial de 

desenvolvimento. Em consonância com isso, Muls (2008) acredita que a teoria do 

Desenvolvimento Local pode ser apresentada como o resultado da falência dos 

modelos tradicionais de desenvolvimento fundados seja na compreensão do Estado 

nacional como principal agente promotor do desenvolvimento, seja nas funções 

associadas do mercado como facilitador do crescimento econômico. 

Existe toda uma dinâmica que contextualiza essa perspectiva, e para 

Boiser (1996), o processo de regionalização que se tentou implantar na América 

Latina a partir dos anos 60 foi prematuro e, assim, os problemas conceituais (ou de 

definição) e os problemas políticos (ou de ordem prática) foram separados.  

Aqui no Brasil a regionalização parte, em princípio, do aspecto 

geográfico ordenado no processo de colonização exploratória, que determinou a 

delimitação das unidades estaduais e municipais. Esse processo continuou 

acompanhando a expansão da civilização europeia e, posteriormente o processo de 

industrialização ocorrido pelo avanço da tecnologia e organização social do trabalho, 

definindo os rumos da regionalização brasileira. Nesse contexto, ainda segundo 

Boiser (1996), os modelos reais de Desenvolvimento Regional ou local, em sentido 

mais amplo, foram construídos de acordo com três processos: 

(1) a regionalização dos países;  

(2) a descentralização dos sistemas de decisão públicos e privados;  

(3) o próprio desenvolvimento das regiões, supostamente descentralizado por 

definição.  

Pode-se dizer, então, que o primeiro desses processos fracassou por 

completo; o segundo ainda não se configurou e a cultura centralizadora ainda 

domina a vida na América Latina. O terceiro caminho ainda é raramente adotado, 

conforme sugere ainda Boiser (1996).  

Esse processo histórico em nosso país ficou caracterizado pelas 

grandes diferenças regionais, que foram amplamente reconhecidas na Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), que, no decreto nº 6047/2007, 

institucionaliza o objetivo de redução das desigualdades regionais através da 

exploração de seus potenciais endógenos. Os potenciais endógenos de uma região 

podem se caracterizar através de uma condição natural da área geográfica, como, 
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por exemplo, um potencial de fertilidade de solo acima das demais regiões, ou como 

uma beleza natural que possa proporcionar turismo e, até mesmo a habilidade 

técnica ou artística para determinada atividade de produção. Porém, fazer com que 

esses potenciais possam ser aproveitados eficazmente, dependerá da capacidade 

de articulação dos atores locais/regionais, frente aos desafios do desenvolvimento 

(BOISER, 1996). 

Assim, o Desenvolvimento Regional e o Desenvolvimento Local podem 

ser compreendidos tanto a partir dos aspectos do desenvolvimento econômico e 

social, como o cultural. Deste ponto de vista, ambos os conceitos compreendem o 

desenvolvimento equilibrado destes aspectos. Sendo assim, tanto as questões 

econômicas, como as sociais e culturais são importantes para a promoção do 

desenvolvimento das regiões e/ou das localidades.  

Vemos, portanto, que entre os autores, os conceitos de 

Desenvolvimento Regional e local se sobrepõem, oportunizando a utilização neste 

trabalho da concepção de Desenvolvimento Local que, conforme descrito em Fauré 

e Hasenclever (2007), é fundada sobre alguns pontos, entre os quais se destacam: a 

possibilidade do desenvolvimento poder acontecer na escala infranacional, apesar 

das condições nacionais e internacionais; as disparidades e os desequilíbrios 

espaciais nem sempre, nem necessariamente, são corrigidos ao longo do tempo, 

nem graças ao papel planejador ou equalizador do Estado e/ou órgãos centrais, nem 

graças ao mercado, nem através de um processo quase automático a partir da visão 

liberal e otimista; existem, ainda, na escala local dentro de um espaço, determinadas 

iniciativas para desencadear uma dinâmica de crescimento, que muitas vezes se 

apresentam apenas como potencialidades. O desenvolvimento econômico local é 

também fruto das intervenções de fatores supralocais. 

Fauré e Hasenclever (2003) escreveram que as políticas nacionais de 

desenvolvimento, quando aplicadas ao contexto local, podem apresentar resultados 

distintos em função das especialidades do território, pois: 

 

Em um contexto onde mesmo que regras, princípios, fatores e meios que 
condicionam as atividades econômicas possam ser mais ou menos as 
mesmas de um lugar para o outro em um contexto nacional, constata-se 
que situações locais, em termos de desempenho de resultados com relação 
ao crescimento econômico, podem ser sensivelmente diferentes. A 
combinação dinâmica de diferentes fatores locais pode explicar estas 
variações apesar da análise macroeconômica apontar para a convergência 
de certas características (FAURÉ e HASENCLEVER, 2003, p.15). 
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Dupim (2015) discorre sobre a proposta apresentada por Fauré e 

Hasenclever em um trabalho de 2007. Explica que os autores destacam pelo menos 

três dimensões da concepção do Desenvolvimento Local. A primeira seria a 

endogeneidade, ou seja, a existência de um potencial de recursos locais, materiais e 

imateriais, que podem ser mais, ou melhor, explorados e valorizados. 

A segunda seria a territorialidade, indicando que, além dos dados 

físicos, são os atores que constroem, pelas iniciativas que tomam, pelas interações 

entre eles, um espaço de atuação onde as relações são mais densas e produtivas 

do que aquelas fora deste espaço. 

A terceira dimensão refere-se às instituições e significa que o 

Desenvolvimento Local depende também do desenvolvimento do conjunto das inter-

relações, fundadas a partir de valores e crenças, e das organizações. 

Portanto, segundo Dupim (2015), o Desenvolvimento Local está 

intimamente ligado aos fatores sociais, ambientais e culturais da formação do 

território. A organização dos atores cria um ambiente favorável à geração de 

economia de escala e à redução dos custos de transação, assim como aos 

rendimentos crescentes e ao crescimento econômico. 

Dessa forma, é nítida a importância da população, e, segundo Moraes 

(2003), o ambiente do território é onde interagem os atores             

                                                                                   

               P                                                               

                              locais. Assim, a partir de uma abordagem q           

                                                   -                           

                                                                            dos 

recursos locais, sejam eles materiais ou imateriais.  

A seguir, trataremos mais profundamente das dimensões ligadas e 

necessárias para um projeto eficaz de Desenvolvimento Local. 

 

2.1.2.1 Desenvolvimento E         

 

S                                                               

                                        ;        s são                    
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                                                           em que os 

recursos e a               os da comunidade                                  

                

Ainda segundo o autor, o Desenvolvimento E                  

                                                                                

R                                                                             

                                                                              

demais atore                                                                 

                                                   busca            

                                          ,                                   

comunidade envolvid                  “                                     

                                                              -              

                                        ” (BENI, 2006).  

Classificar o                     como endógeno, segundo Muls (2008), 

é uma forma de indicar que os grupos                                        são 

          is pelas                             Afirma o autor que cada arranjo 

institucional bem-sucedido                             tornando-se                   

                                                          

Ao discorrerem sobre o conceito de Desenvolvimento E       , 

Dupim (2015) e Oliveira (2007) referem que, do ponto de vista regional, trata-se de 

um processo que desencadeia três importantes fatores:                         

capacidade de agregar                       ;                                    

                                               ; e                         

                                Afirmam, ainda, que esse processo resulta       

                                                                                

Nas variadas fontes bibliográficas, percebe-se convergência de 

opiniões no que se refere ao Desenvolvimento E       . Barquero (2002) afirma 

ser ele resultante do at                                                         

ativa da comunidade, objetivando o bem-                                           ; 

diz que tal estratégia de desenvolvimento exerce influência sobre os aspectos 

produtivos, além de atuar sobre                                                  -

estar social.  

Segundo o autor,                            Desenvolvimento 

E        é a grande teoria do desenvolvimento e os rendimentos crescentes; e a 
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      ,                                                                     

multiplicidade de mercados, como geradora de economias externas (BARQUER0, 

2002).  

O Desenvolvimento E       , conforme Dupim (2015), reporta-se a 

potencialidades produtivas, “                                                 

                                                                                 

                                                         ”    Barquero (2002) 

reconhece “                                                            

                                                                                

                               ”.  

Ou seja, é possível alcançar a compreensão de que a base do 

Desenvolvimento Endógeno está n                                         

                                                                         

                                                                        Autores 

afirmam que tal                                                        

representada em                                                          

 

2.1.2.2 As Redes de C           

 

Dupim (2015) atesta que,  

a teoria do Desenvolvimento Local se fundamenta, entre outros, no fato de 
                                                                         
                                                                      
                                                                ndo haver 
rendimentos crescentes quando                                            
                                                              
 
 

P      -                                                            

                                                                                      

                 Segundo Barquero (2002), uma rede, nesse parâmetro, pode ser 

definida “                                                              

                                                                          

tecnol                      eis                                               

incorporam conhecimento ”.  
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Para Dupim (2015), essas interligações                        , em 

um sistema de rede, apresentam-se em um contexto de relações de reciprocidade, 

inter                                                                       

                                                        - todos elementos 

fundamentais para o funcionamento da rede.  

                                                               -        , 
                                                                 
R                                                                 
                                                                      
                                                                       
                                                                     
                                                                      
                                                                      
                 UP M         
  

Oliveira e Guerrini (2002) discorrem que, e                          

                               propiciar                      ,                     

                                        ; reportam-se, também,                     

                                       nas                            

                                                        ; tudo de acordo com as 

                                                                    

Para Dupim (2015),                                            

representam um importante papel no processo de Desenvolvimento E       ; por 

meio delas se difundem                                               Afirma o 

autor que uma rede de empresas co                                        , o que 

permite aflorar as economias externas ocultas; e que é fundamental a            

entre os atores para o sucesso de uma rede;                   -                 

               instala-se                                              

Autores apontam para a necessidade de                          

                              . Segundo Oliveira e Guerrini (2002),   

                     não é                           é eficiente como forma de 

sobrev                    Apontam                                            

              R                   V       S                   U                 

  U                 V                                         R             

Sul) no Brasil. Citam como barreiras a transpo   “                         

                                                                                  

                                                       ”.  
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2.1.2.3 Desenvolvimento Local e Territorial 

 

Na reflexão de Dupim (2015), o território, como suporte geográfico 

(físico), é o mais importante componente na teoria do Desenvolvimento Local,        

                                                  

         M                                                           

                                          e     -                         

                                                                                      

real. Sugere que é importante investigar a capacidade dos agentes, no âmbito 

territorial, em estimular e promover o desenvolvimento.  

Marshall (1985), em seus estudos,                                     

os                                                                          

                                                      s de escala, e, segundo o 

autor                                                                        

como por exemplo:  

                                                                 

                                                               permitem 

minimizar custos de transporte de insumos;  

                                                        

                                                                     

facilidade; 

(4) A melhoria na infraestrutura, efetuada por particulares ou pelo Estado,  

                                                                           

                                                , conforme relata 

Dupim (2015), reproduzem economias de escala. Contudo,                 “  

                                                                    

„deseconomias‟                                                              

                         

Marshall (1985) introduziu            “                     ”            
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Alega o autor que, no entanto, “                               

apenas em parte as vantagens de um distrito industrial” e, por isso,                 

                                                                                 

                                                                                

isso,                                                                            

                                                                                       

ao seu aspecto mercantil de trocas puras (MARSHALL, 1985).  

Vê-se que a organização econômica é tema de observação constante, 

conforme descreve Markusen (1996):  

                                                                           
                                                               
                                                                  
                                                                      
                                                                   
                                                                 
                                                                           
                                                                           
                                               
 
 

                                                            , 

verificadas na literatura resenhada por Markusen (1996),                          

                                                                          

                                                                          Eles 

                                                                              

empresas;                 , em sua maioria,                                  

                                                                 

estrutura, que propicia um compartilhamento de riscos entre os agentes eco        

envolvidos; há uma                                                       
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(MARKUSEN, 1996, p. 59).  

 

Conforme relata Ferreira (2009), ess                                  

surgiu    T                sob influência de                           os de ordem 

cultural. Boschma (1998) e Bianchi (1998) identificam três deles                   

                       -                                                         

os agentes aumenta a capacidade competitiva das empresas; discorrem os autores 

que as empresas se especializaram em fases do processo produtivo, e ficaram 

fortemente dependentes, umas das outras,                            O         

                                                              O                

relacionava-se à                                                              

         ; conforme descrevem, a                                              e, 

assim,                               

Depreende-se, portanto, que                                    

                                                                ,               

                                                                                       

podem potencializar o Desenvolvimento Local quando devidamente mobilizados.  

Dupim (2015) argumenta que as economias locais se influenciam por 

fatores naturais, de maneiras variadas, tais como:                                      

                                                                                

                                             , entre outros. Refere que alguns 

t                                                                              

                       em grande parte por essas                        

 Champredonde (2012) aponta para o fenômeno da ancoragem 

(vinculação) de determinados produtos ao território de origem, considerando-    

                                   

P   -                                                                 
                                                                             
                                                                            
                                                                            
                                                                            
                                        ociocultural da comunidade que, 
por sua vez,                                                              
                                                    MPR  ON            
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                                                              -lo 

como o                                     

a) O enraizamento local do grupo humano que o produz e processa, 

seu mercado e seus consumidores;  

                                                                     

grupo;  

c) A capacidade do produto em se tornar                       

                                                                     

                                                                    

Para Frayssignes (2005),                                        

                                                   e os processos ocorrem        

                   O                          “         ”        

[   ]                                                                       
         “      ”                                                      
                                                                    
                                                                      
                                                                   
intencionalidade da anco                                                 
                                             “         ”                     
                                                                   
                                                                        
                                )  […]                                
                                     ,                             
             R  SS  N S                

 

2.1.2.4 Desenvolvimento Local e Propriedade Intelectual  

 

Atualmente, a forma de mensurar o                                   

                                considerando-se                             

amplo, “                                                              

                                                                                  

                                                                              

                              ” (DUPIM, 2015).  

Thaines (2011) alega que o Desenvolvimento L                

potenciali                                                                  

sociedade, pelo Estado e pelo mercado. E sugere que, “p                  
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incentivos e investimentos, bem c                                  a              

jurídica a esses setores”.  

Boff (2006) afirma que o Estado, ao garantir os direitos sobre a 

propriedade imaterial, protege seus detentores, quando há iminência de 

concorrência desleal; além de fomentar                                        

novos bens e produtos, garantindo                                            

                                 

Sobre a                                                                

coletiva, como marcas c                                                             

                                                                Locatelli (2006) 

afirma que ela surge “                                                          

possibilitam sua penetr                                                       

                                       ”.  

Neste sentido, a propriedade intelectual - mais especificamente,    

                                        -                                         

de desenvolvimento. Porque, ainda conforme Locatelli (2006), essa perspectiva 

demonstra “                                                                

                                                                            

empresas e de agrupamentos produtivos”   

                                                                

                                                                                  

L                                                                                  

                 N                                                             

                                                                              

                                                                        

produtivos possibili                                     

 

2.2 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

Sabemos que o processo de inovação não está vinculado 

necessariamente à propriedade intelectual nem à alta tecnologia. A inovação pode 

ocorrer em todos os setores, e geralmente é implementada sem a proteção jurídica 

aos direitos da propriedade intelectual. A propriedade intelectual é uma garantia de 
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apropriação das criações intelectuais e dos signos distintivos que integram o 

patrimônio das pessoas, como ativos intangíveis, sendo este um regime 

disciplinador de conduta no mercado, visando à concorrência leal entre os agentes 

econômicos.  

A ideia de inovar está cada vez mais forte no mundo empresarial, em 

órgãos do governo, em entidades representativas, em organizações, na indústria, no 

comércio e, também, na agricultura, sendo que o consumo dos alimentos é 

caracterizado por duas questões básicas, a segurança alimentar e a proteção do 

consumidor. Ao longo dos anos a relação entre o consumo e a origem geográfica do 

produto foi intensificada. Alguns espaços de produção têm a qualidade de seus 

produtos notoriamente reconhecidos, e os consumidores passaram a perceber que 

os sabores ou qualidades peculiares de alguns produtos somente eram encontrados 

em determinados locais. A Indicação Geográfica (IG) diferencia um produto ou 

serviço de seus semelhantes ou afins; são as características naturais (clima, solo, 

vegetação) e humanas (modo de fazer) que tornam o produto único em relação aos 

demais. A IG diz respeito à origem geográfica de um produto. A importância do 

nome geográfico tem servido de elemento significativo na designação de produtos 

diversos, inclusive compondo-lhes o preço final.  

De maneira geral, a literatura sobre o tema tem enfatizado o papel das 

Indicações Geográficas como um instrumento coletivo de apropriação de bens 

imateriais, proteção e promoção comercial de produtos tradicionais vinculados a 

determinados territórios, e uma forma de utilizar vantagens comparativas locais para 

alavancar o desenvolvimento de regiões. O conceito de indicação geográfica vem se 

consolidando ao longo do tempo como uma ferramenta de proteção e valorização de 

produtos locais que tenham vinculação com os fatores materiais e imateriais 

atribuídos ao espaço geográfico (DUPIM, 2015). Ademais, Dupim (2015, p.20-21) 

esclarece que: 

Os esforços de reconhecimento de determinadas localidades como 
detentoras de produtos/serviços distinguidos por indicação geográfica, 
induzem uma cooperação entre os atores locais, possibilitando a 
estruturação de uma governança local, de forma a viabilizar a apropriação 
dos bens imateriais como a reputação histórica adquirida e/ou fatores 
naturais e humanos inerentes ao local geográfico. Como consequência 
destes esforços, uma melhoria das condições de comercialização e 
inserção no mercado pode ser alcançada, o que favorece o 
desenvolvimento local. 
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O conceito de Indicação Geográfica, proposta central deste trabalho, 

nasceu (como veremos) na Europa e representa produtos ou serviços que tenham 

uma origem geográfica definida e específica, que apresentam uma reputação 

vinculada a esse local, devido ao histórico, ao saber-fazer, à reputação e às boas 

práticas tradicionais. Pode, também, se originar da relação entre meio ambiente e a 

qualidade do produto ou serviço, seja pela altitude, pela insolação, tipo de solo, ou 

um microclima que afeta a qualidade do produto de forma benéfica, distinguindo-o 

de outros que não têm origem específica.  

Geralmente, a Indicação Geográfica reúne os aspectos geográfico e 

humano (REVISTA A LAVOURA, 2013) e, como consequência, ela representa 

nacional e internacionalmente uma localidade (região geográfica) que se 

especializou e tem capacidade de produzir ou oferecer um artigo diferenciado e de 

excelência. Além disso, uma Indicação Geográfica atribui aos produtos ou serviços 

valor intrínseco e identidade própria que os diferenciam dos demais disponíveis no 

mercado, e, também, protege os consumidores, uma vez que estes obtêm 

informações verídicas sobre o que foi adquirido. 

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI                     

                                                              P           

                     concede registros e emite certificados sobre ela (MAPA, 2017). 

Vários autores (NIERDELE, 2009; SILVA, 2014; NASCIMENTO e 

DALLABRIDA, 2016) acreditam que as indicações de origem geográfica têm obtido 

um apelo cada vez mais crescente no Brasil e em todo mundo, ao mesmo tempo em 

que os movimentos de globalização e homogeneização dos mercados criam um 

conjunto de transformações nos padrões de consumo, impulsionando, assim, a 

demanda por produtos localizados, valorizando atributos de qualidade associados à 

origem e a modos de produção peculiares.  

De acordo com o que foi descrito em ITC (2009), os benefícios 

advindos do reconhecimento de Indicações Geográficas, naquilo que se refere ao 

Desenvolvimento Local, têm gerado o aumento do emprego e melhoria na qualidade 

de vida, quando são bem aproveitadas.  

Ainda conforme descrito em ITC (2009), são considerados quatro 

componentes essenciais para o sucesso de qualquer IG:  

1. Estruturas organizacionais e institucionais sólidas para se manter no 

mercado e controlar as IGs. Por meio de gestões cooperativas e participativas, 
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identificar e demarcar a IG, organizar práticas e padrões, estabelecer planos de 

marketing e proteção; 

2. Participação igualitária dos produtores/fabricantes da região da 

Indicação Geográfica, que compartilham custos e benefícios, e controlam as 

decisões sobre seus bens coletivos;  

3. Fortes parcerias no mercado, para promover e comercializar os 

produtos de IG. Muito do sucesso comercial da IG é resultado da promoção e dos 

esforços consistentes de marketing dos parceiros a longo prazo.  

4. Proteção jurídica eficaz, de abrangência nacional. Escolher 

cuidadosamente as opções protetivas, para atingir um controle eficaz e sua 

aplicação nos mercados relevantes, e, assim, reduzir as possibilidades de fraude 

que comprometa a reputação dos produtos identificados pela IG.  

Ainda segundo ITC (2009),  

um modelo consistente de reconhecimento e valorização de Indicações 
Geográficas oferece um mecanismo interessante de desenvolvimento local 
devido aos benefícios potenciais proporcionados ao local de origem de 
determinados produtos. Esses benefícios compreendem desde a promoção 
de novos valores socioculturais, aos bens tradicionais, até os benefícios 
puramente econômicos como criação de empregos, valorização dos 
produtos locais e melhoria do acesso aos mercados consumidores. 
 
 

Dupim (2015) discorre que as IGs, enquanto ativo da propriedade 

intelectual, proporcionam um exclusivo grau de reputação conquistado ao longo do 

tempo, ou, ainda, designam produtos com qualidades e características resultantes 

da influência de seu lugar de origem; é, portanto, uma propriedade intelectual 

intrínseca ao meio geográfico, inalienável e intransferível.  

Para Origin (2014), o direito ao uso de uma IG está limitado ao local 

demarcado, como forma de se evitar que competidores externos diluam os ganhos 

conseguidos ao longo do tempo. Institucionalizar o direito de uma IG a produtores 

locais, através de mecanismos da propriedade intelectual, é um recurso para que 

não se dilua o ativo intelectual e se previna o risco da Indicação se tornar genérica 

para designar produtos. Quando reconhecida uma IG, os custos de transação para 

os produtores locais são reduzidos, e beneficiam-se os consumidores, ao adquirirem 

produtos de procedência qualificada.  

Com a diferenciação no mercado, as IGs proporcionam vantagens 

comparativas aos pequenos produtores, pela assimetria, quando comparado a 
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produtos de produção em massa. S        T          “  efeito é similar às marcas 

em um mercado, porém o diferencial dos produtos distinguidos por IG é sua origem, 

não necessariamente de apenas um produtor”.  

Em ITC encontramos uma ideia importante, a de que não apenas 

vantagens podem ser atribuídas à IG, pois, dependendo do caso, nem tudo é 

favorável.  

O sucesso em grande escala pode levar anos para ser observado e sua 
aplicação exige paciência e um forte compromisso com a sua 
implementação. Os custos necessários para a obtenção dos retornos 
esperados podem ser consideráveis, não só aqueles referentes a estruturas 
organizacionais e institucionais, mas também em relação às operações 
necessárias como a observância legal e de qualidade. Em alguns casos, 
sem um planejamento e gestão adequada, regiões em desenvolvimento 
podem desperdiçar seus recursos limitados em investimentos para 
estabelecer IG sem potencial para alcançar êxito e sustentabilidade (ITC, 
2009).  
 
 

Ainda em ITC (2009) depreende-se que a IG nem sempre é uma opção 

viável em muitas áreas onde a produção carece de características distintivas. 

Menciona-se que o uso de IG como meio de diferenciação pode beneficiar 

consumidores e produtores, porém com mínimas vantagens aos produtores de baixa 

qualidade ou os mais pobres. Refere, ainda, que, em determinadas condições, as 

IGs podem até prejudicar uma inovação comercial, se a estrutura for deficiente, e, 

dessa forma, a IG pode ser prejudicial para as comunidades tradicionais e o meio 

ambiente (ITC, 2009).  

Nierdele (2009) aborda questões importantes sobre os mecanismos de 

valorização de produtos regionais como as IGs. Segundo o autor, embora seja 

evidente a ligação entre IGs e território, o mesmo não acontece em relação aos 

impactos territoriais desencadeados por projetos específicos desse modo de 

valorização dos produtos.  

Em outro trabalho, o autor sugere que,  

os ganhos de monopólio coletivo, proporcionados pela delimitação da área 
geográfica, somente são possíveis pela exclusão da divisão desses ganhos 
de todos que ficam de fora da área delimitada. Mas, mesmo dentre aqueles 
que participam das ações relacionadas à IG, há notáveis assimetrias na 
distribuição dos ganhos, mais precisamente porque nem todos podem arcar 
                                     “        ”, isto é, os custos de controle 
para assegurar que não haja usurpação e uso indevido do sinal distintivo, o 
que é particularmente problemático quando a inspeção é privada 
(NIERDELE, 2011). 
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Autores atestam que o número de consumidores dispostos a pagar um 

preço prêmio pelos produtos de origem controlada é comparativamente pequeno nos 

países em desenvolvimento. Ademais, a maioria dos consumidores ainda 

desconhece o significado de certificações desta natureza.  

Conforme Burrone (2008), enquanto nos países desenvolvidos a 

origem de produtos reflete uma influência cada vez maior sobre o preço deles – o 

que gera um significativo valor agregado decorrente do pagamento de um preço 

diferenciado pelos consumidores –, nos países em desenvolvimento uma série de 

obstáculos dificulta a agregação em níveis similares. Diz o autor que, de modo geral, 

o baixo poder aquisitivo dos consumidores é citado como o principal empecilho à 

                “                  ”                    

Segundo reflete Dupim (2015), a abordagem sobre as questões da 

agregação de valor e do acesso a mercados em termos setoriais, a baixa 

participação de certos atores da cadeia produtiva – sobretudo de seus elos mais 

frágeis como os produtores de matérias-primas – pode levar a uma descrença 

quanto à capacidade das IGs constituírem uma ferramenta de desenvolvimento 

territorial. Contudo, alerta o autor, que esses argumentos não podem ser 

considerados como regra geral, é necessário refletir sobre as especificidades de 

determinados setores, e só depois passar para o nível territorial, buscando 

compreender os efeitos da implementação da IG para além dos atores diretamente 

envolvidos na cadeia produtiva.  

Em concordância, vê-se que Acampora e Fonte (2008, p.192) 

sustentam que as especificidades territoria                                          

                                                                             

                                                                             O  

                                   reconhecidos e devidamente registrados, 

passando a incorporar os direitos de propriedade das pessoas que os produzem e 

do local de onde se originam.  

              N                                            -      

                               que enfatiza o en                                    

                                                                                      

                                      P      -                                    

                     agrega valor ao produ                                       
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                                                              [   ] “                

                                           para o                                    

                                                                           dos 

        ” (NIEDERLE, 2009, p.17). 

É importante compreender que, mesmo que os conceitos de Indicação 

Geográfica caibam muito bem nas dinâmicas do mercado da atualidade, os signos 

distintivos de especificação de origem de determinados produtos existem há tempos 

na história da humanidade. 

 

2.2.1 Propriedades da IG 
 

É importante o destaque feito por Andrade (2018), que enfatiza a 

existência de distinções terminológicas para o assunto. A Indicação de Procedência 

(IP), objeto específico desta pesquisa, é referente a um direito de Propriedade 

Intelectual que integra o ordenamento jurídico brasileiro, espécie da qual a Indicação 

Geográfica (IG) é gênero, que protege o nome do local cuja notoriedade se deriva da 

produção de determinado produto ou prestação de determinado serviço. O nome 

que alcançou status suficiente para possuir garantida uma tutela jurisdicional na 

forma de Indicação Geográfica.  

Par                                                                

                                               NP                                    

                              e, desta forma,                                    

           no mercado (INPI, 2017). Ainda, segundo informações do INPI, as IGs 

dividem-se em Indicação de Procedência (IP) e Denominação de Origem (DO). 

A Indicação de Procedência (IP) refere-se, portanto, ao nome 

geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território que se tornou 

conhecido como centro de produção, extração ou fabricação de determinado produto 

ou de prestação de determinado serviço. É o reconhecimento público de que o 

produto de determinada região possui qualidade diferenciada.  

A Denominação de Origem (DO) refere-se ao 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, incluindo os fatores naturais e humanos, ou seja, os fatores ambientais 
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como clima e altitude, e as peculiaridades da região, que influenciam no resultado 

final, de forma identificável e mensurável. 

As Indicações Geográficas são, portanto, figuras peculiares para 

diversos assuntos, como, por exemplo, os estudos jurídicos e, também, estudos 

históricos e geográficos. Para o presente trabalho, a abordagem das Indicações 

Geográficas inscreve-se na dimensão do Desenvolvimento Regional e, 

principalmente, do Desenvolvimento Local.  

 

2.2.2 Indicação de Procedência 

 

Especificamente, as Indicações de Procedência, antes de referenciar 

um direito, designam uma prática mercantil de utilização de sinais distintivos 

referentes à localização geográfica como seu sinal distintivo determinante. É um 

signo que visa à satisfação do anseio pelo conhecimento da factual origem dos 

produtos disponíveis no mercado (SILVA, 2014).  

Quando um comerciante atribui uma marca a um produto ou serviço, 

utiliza-se dela para indicar sua origem. Isso faz com que o consumidor atribua o que 

está consumindo a uma origem, seja esta personalizada ou anônima, gerando valor 

concorrencial derivado da consistência dos objetos aos quais foi atrelado. O efeito 

de atribuição a uma origem é intrínseco ao uso de marca (BARBOSA, 2010).  

No caso das Indicações de Procedência (especificidade das IGs), o 

que ocorre é extremamente similar. Assim como as marcas (COPETTI, 2006), as IPs 

constituem signos distintivos que, antes de se tornarem valores frente à 

concorrência e objeto de discussão jurídica, são utilizados para satisfazer a 

demanda pela individualização no oferecimento de produtos e serviços.  

O produto que possui a certificação de Indicação de Procedência 

remete ao consumidor uma origem. Contudo, ao contrário da marca, que indica um 

titular específico, a IP indica a pluralidade de titulares estabelecidos no local onde é 

produzido tal produto ou prestado tal serviço. Ou seja, enquanto a marca se atrela 

ao seu titular, a Indicação Geográfica se atrela ao local geográfico de origem, no 

qual se estabeleceram os produtores do bem que carrega o signo (ANDRADE, 

2018).  

A IP é conhecida em suas diversas manifestações mercantis desde a 

antiguidade (PORTO, 2007), precedendo toda a teoria que rege atualmente o direito 
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                            “Por enorme tempo, o sistema de produção intelectual se 

manteve ineficiente nas sociedades, sem necessitar a criação de um sistema de 

                       ”    R OS                N                                  

à utilização de indicações de procedência se difundiu por todo o mundo sem 

assumir, por muito tempo, complexidade de mercado suficiente para que fosse 

exigida uma tutela jurídica específica.  

Assim, tutelar juridicamente as Indicações Geográficas na forma de 

Indicações de Procedência é conferir regulamentação para o uso dos nomes ou 

signos que designam produtos ou serviços relacionados à região em que são 

produzidos ou oferecidos, visando informar o consumidor acerca das características 

da origem do que está consumindo, sejam estas materiais (denominação de origem) 

ou histórico-culturais (indicação de procedência). Violar uma Indicação de 

Procedência é violar o direito de informação do consumidor, além de usurpar a 

notoriedade do nome e incorrer em expressa concorrência desleal, prejudicando 

diretamente produtores e prestadores que possuam real titularidade sobre tais 

direitos (LOCATELLI, 2008, p.64).  

A Indicação de Procedência, enquanto espécie de Indicação 

Geográfica e perante o direito brasileiro, é definida tomando como núcleo a 

notoriedade da região produtora. À denominação de origem, outra espécie de 

Indicação Geográfica, é relegado o papel de assegurar qualidades materiais e 

estabelecer uma estrutura capaz de realizar seu controle de qualidade (ANDRADE, 

2018).  

 

2.2.3 Aspectos históricos da estruturação e reconhecimento de IGs 

 

Na evolução histórica da Indicação Geográfica, a preocupação em 

protegê-la surgiu quando se observou que certos produtos, que demonstravam 

características peculiares que podiam ser atribuídas a sua região de origem, 

estavam sendo designados pelo nome da região de que provinham. Tal fato, e 

considerando a qualidade e tipicidade desses produtos, deu margem ao surgimento 

de falsificações, ou seja, da utilização desses nomes em produtos que não tinham 

tal procedência (DUPIM, 2015).  

Ainda como descreve Dupim (2015), os primeiros produtos a se 
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beneficiarem do instituto de proteção às Indicações Geográficas foram, sem dúvida, 

os vinhos, mais tarde passando às bebidas destiladas ou espirituosas, chegando a 

outros produtos alimentícios em tempos mais recentes.  

Conforme descrito em Calliari (2010), o desenvolvimento mais 

significativo da cultura e regulamentação técnica e legal das Indicações Geográficas 

procede, indiscutivelmente, da Europa. O queijo Roquefort, por exemplo, adquiriu 

sua notoriedade sob o nome de seu local de origem, desde o século XIV. Em 

Portugal, no ano de 1381, o vinho Moscatel de Setúbal já era exportado em grande 

quantidade para a Inglaterra. O vinho do Porto, no século XVIII, era praticamente 

sinônimo de vinho para os ingleses, graças em grande parte ao Tratado de Methuen, 

assinado entre Portugal e a Grã-Bretanha em 1703, e que beneficiava este vinho 

com taxas aduaneiras especiais. Na Espanha, desde o século XVI, já havia a 

preocupação em se proteger os vinhos produzidos na Galícia, especificamente na 

Comarca do Ribeiro. Em 1756, o Marquês de Pombal definia a Região Demarcada 

do Douro para proteger e promover ainda mais a produção do vinho do Porto. 

 

2.2.3.1 Evolução Histórica 

 

Segundo algumas fontes, a existência de Indicações Geográficas 

remete ao século XII, quando foram utilizadas por fabricantes e tecelões europeus 

(LOCATELLI, 2008). Outras fontes demonstram que o uso de indicações na 

comercialização teve início com a interação comercial entre diferentes povos e 

regiões, com os primeiros casos dos quais se tem notícia originados no século IV 

antes de Cristo (BARROS, 2007).  

A pesquisa histórica aponta a utilização de indicações de origem como 

requisito distintivo para vinhos já na antiguidade. Pode-se perfeitamente considerar 

que a indicação da origem de determinados produtos na antiguidade consistia em 

um sistema rudimentar de diferenciação de produtos (como o encontrado em um 

sistema de marcas atualmente), porém, visando distinguir a origem e não o 

fabricante. Daí a vinculação como sinal de distinção.  

Alguns autores sugerem relatos de que a identificação da alta 

qualidade de produtos por meio de sua origem geográfica foi utilizada em tempos 

ainda mais remotos, pelo povo egípcio. Segundo Porto (2007), no interior da tumba 
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do faraó Toutankahamon, datada de meados do século XVI a.C., foram identificadas 

diversas garrafas de vinho etiquetadas com especificação da origem da bebida, 

além de características e qualidades do produto e informações de seu produtor.  

Já no séc. IV AC, na Grécia, eram conhecidos os vinhos de Corinthio, de 
Ícaro, de Rhodes, etc. No Império Romano também era comum a utilização 
da denominação de origem: mármore de Carrara, vinhos de Falerno, etc. 
(LOUREIRO, 1999, p.310).  

 

Cogueto (2012, p. 2-3) explica que também é sabido que o imperador 

                      “                                                       

            ”                                  

Quatro séculos antes do marco temporal cristão, o mercado europeu já 

se utilizava de Indicações Geográficas, hoje amplamente difundidas, tanto por seu 

valor histórico, quanto pelo reconhecimento da alta qualidade de seus produtos. Este 

é o caso do mármore de Carrara e do vinho de Falerno (GRIZZO, 2016), indicações 

geográficas cujo valor histórico e cultural será analisado à frente.  

 

2.2.3.2 O mármore de Carrara  
 

Kleiner (2009) escreve que mesmo no período anterior ao império, na 

época republicana, o mármore já era admirado e considerado como símbolo de 

ostensão do Estado Romano, com forte inspiração nas imponentes cidades-estados 

gregas. Entretanto, o acesso ao material era escasso, tendo sido, por muito tempo, 

timidamente importado da Grécia.  

Mesmo com tais dificuldades, alcançou gigantesco status, a ponto de 

terem sido amplamente utilizadas diversas técnicas de construção que visavam dar 

a outros materiais o aspecto conferido naturalmente ao mármore (KLEINER, 2009).  

Foi somente com a ascensão de Augusto, primeiro imperador de 

Roma, ao poder, que se tornou disponível, a um preço viável, a extração de 

mármore proveniente da região que se tornaria modernamente conhecida como 

“       ”  KL  N R                                                “           

       ”                                                                              

escultores de                   “     ”    M                “                   ” 

de Anna Chromý (BIGNELL, 2016).  
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Além disso, seu status e a ampla utilização em construções romanas 

na época imperial imortalizaram o material em obras arquitetônicas de vasto valor 

artístico, histórico e cultural. Este é o caso do Panteão, o templo dedicado a todos os 

deuses (MOORE, 1995), que se tornou, inclusive, foco de atração turística, com a 

consequente valorização econômica regional. A utilização do material pelo império, 

enquanto material de construção, foi tamanha, que a Augusto é atribuída a frase: 

“                                                                         ” 

(KLEINER, 2009, tradução nossa).  

No Brasil, o material também foi utilizado em diversas obras de imenso 

valor arquitetônico, como é o caso do Palácio Cruz e Sousa, localizado em 

Florianópolis, que hoje atua como sede do Museu Histórico de Santa Catarina. Suas 

escadarias principais são integralmente esculpidas em mármore de Carrara 

(GUIAFLORIPA, 2017).  

 

2.2.3.3 Os vinhos de Falerno   

 

Os vinhos da antiga região de Falerno, por sua vez, deixaram sua 

marca na história por terem sido amplamente citados em diversas obras clássicas de 

diversos escritores romanos, incluindo Cícero, Plínio e Virgílio (GRIZZO, 2016). A 

fama dos vinhos produzidos na região foi tamanha que alcançou culturalmente o 

status de criação divina. Segundo o mito, o vinho de Falerno teria sido criado por 

Baco, deus dos vinhos e das festividades (GRIZZO, 2016).  

Com a queda do império romano e a passagem dos milênios, a 

produção de vinhos que deu origem à lenda acabou por desaparecer, mas a 

Indicação Geográfica que a tais produtos remete acabou parcialmente resgatada em 

1989, com o reconhecimento da denominação de origem
 
de Falerno del Massico, 

que agracia vinhos brancos e tintos produzidos na província de Caserta, da região 

italiana de Campania, que corresponde à região da antiga Falerno (GRIZZO, 2016).  

 

2.2.3.4 Outros exemplos  
 

Conforme visto em Barbosa (2011), em 1756, produtores do Vinho do 

Porto, em Portugal, procuraram o então Primeiro Ministro do Reino, Marquês de 

Pombal, solicitando ajuda com relação a outros produtores que estavam 
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                                       “   P    ”, o que causava concorrência ao 

vinho legítimo. Nessa época o Marquês criou a Companhia dos Vinhos do Porto 

para concentrar os produtores, mandou fazer a delimitação da área de produção e 

mandou estudar, definir e fixar as características do Vinho do Porto e suas regras de 

produção. Depois, registrou legalmente, através de decreto, o nome Porto para 

vinhos, criando, assim, a primeira Denominação de Origem Protegida.  

Na mesma narrativa, o autor relata que, em 1907/1908, iniciou-se o 

processo de regulamentação oficial de várias outras denominações de origem 

portuguesa. Para além da região produtora de Vinho do Porto e dos vinhos de mesa 

Douro, demarcavam-se as regiões de produção de alguns vinhos, já então famosos, 

como é o caso dos vinhos da Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos, Dão, 

Colares e Vinho Verde.  

A França surge como o país com maior tradição em denominações de 

origem - considerada parte do patrimônio nacional. A primeira Lei para a proteção às 

indicações geográficas na França data de 1924. Essa Lei impunha penalidades 

criminais àqueles que designassem falsamente o lugar de origem do produto. Em 

1935 surgiu a primeira apelação de origem francesa para Chateaunêuf-du-Pape, 

tendo sido criado, nesse mesmo ano, o Institute National de las Appellations de 

Origine (INAO), vinculado ao Ministério da Agricultura francês (INAO, 2014).  

Calliari comenta sobre a implementação do sistema de denominação 

de origem na Europa:  

A partir, principalmente, dos anos de 1970, a então Comunidade Europeia - 
CE implementou, baseado no modelo francês de apelações de origem, 
sistema de denominação de origem com o objetivo de sistematizar, 
organizar, padronizar, comercializar e promover os vinhos produzidos em 
regiões conhecidas da Europa como aquelas do Porto e de Dão (Portugal), 
de Bordeaux, Provença e da Champagne (França –              ‟        
controleé), de La Rioja, Ribera Del Douro, Ribeiro (Espanha – denominación 
de origen), do Sarre, da Mosela e Franken (Alemanha – Gebiet), da Sicília, 
Puglia, Toscana (Itália – denominazione controllata) entre outras (CALLIARI, 
2010). 

 

Segundo Caldas (2004), a classificação do território como um sistema 

de denominações de origem foi bastante incentivada e desenvolvida na Europa, a 

partir dos anos 1970, quando a Comunidade Europeia generalizou um sistema de 

qualificação e etiquetação de seus territórios, visando relacionar o produto à sua 

região de produção, assim como aos produtores responsáveis, identificada por 
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características semelhantes utilizadas em seus processos de produção.  

Em 1986, Portugal criou o Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), 

organismo adaptado às estruturas impostas pela nova política de mercado 

decorrente da adesão de Portugal à União Europeia. Foi quando surgiu nova 

perspectiva para a viticultura; o conceito de denominação de origem harmonizou-se 

com a legislação comunitária e foi criada a classificação de "Vinho Regional", para 

os vinhos de mesa com Indicação Geográfica, reforçando-se, assim a política de 

qualidade dos vinhos portugueses (CALLIARI, 2010).  

Intensificadas as trocas comerciais, a partir dos anos 1980, e com o 

início das negociações no âmbito da OMC para regular o comércio internacional, a 

proteção às IGs foi objeto de negociação devido à pressão dos países europeus. 

Ampliaram-se os níveis de proteção para esse ativo da propriedade intelectual, em 

especial para vinhos, através do acordo de TRIPS (do inglês Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights, Acordo sobre Aspectos dos Direitos 

de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).  

Atualmente, o comércio envolvendo produtos identificados por IG 

concentra-se em países de economia avançada, como os EUA, e países da Europa. 

Segundo ITC (2009), estima-se que o valor das vendas de produtos de IG em todo o 

mundo tenha superado, em 2009, 50 bilhões de Euros. A mesma literatura refere 

que a maior parte dos produtos comercializados de IG corresponde a vinhos e 

bebidas destiladas.  

Q                                       “      -se que existem no 

mundo milhares de produtos que podem ser distinguidos por Indicações 

Geográficas, porém somente uma pequena parcela desses produtos encontra-se 

protegida por leis”   T        . Indica que a maior parte dos produtos com alguma 

proteção jurídica, em sua maioria vinhos distintivos e destilados, estão em países da 

OCDE; porém, muitos produtos procedentes de países em desenvolvimento ainda 

não se beneficiam do reconhecimento como IG.  

Considerando dados de 2009, de todas as indicações geográficas 
reconhecidas no mundo, algo em torno de 85% se encontram protegidas 
em países desenvolvidos, e apenas 15% em países em desenvolvimento. 
Tal proporção evidencia a grande importância deste ativo econômico nos 
países de economias mais avançadas onde um maior número de 
consumidores identifica produtos com diferenciais de origem (ITC, 2009).  

 



49 
 

2.2.4 Aspectos jurídicos das IGs  

 

2.2.4.1 Legislação internacional sobre IGs 
 

A proteção às Indicações Geográficas remonta os primeiros tratados 

internacionais sobre propriedade intelectual, primeiramente sob a forma de 

repressão às falsas indicações de procedência. Conforme descrito no relatório da 

EC (2005), as IGs eram inicialmente protegidas em cada país segundo suas 

respectivas legislações nacionais. Porém, as leis nacionais apresentam um alcance 

limitado no que se refere às trocas comerciais entre os países, fazendo-se valer 

apenas dentro do próprio território nacional.  

Com a expansão do comércio internacional, sobretudo no século XIX, 

leis nacionais não mais atendiam à necessidade de proteção aos ativos de 

propriedade intelectual incorporados a certos produtos, haja visto o aumento das 

imitações e utilização de procedência enganosa no comércio internacional, 

sobretudo para vinhos. Desta forma, os então países líderes no comércio da época 

pressionaram a comunidade internacional a adotar um acordo de cooperação que 

pudesse garantir uma proteção internacional aos ativos de propriedade intelectual; 

entre vários aspectos desse acordo estava a repressão às falsas indicações de 

procedência, de forma recíproca entre os países.  

 

2.2.4.1.1 Convenção da União de Paris  
 

A Convenção da União de Paris (CUP) para a Propriedade Industrial, 

de 20 de março de 1883, da qual o Brasil foi membro fundador, foi o primeiro acordo 

multilateral a observar a necessidade de combater as falsas indicações de 

procedências. Em seu artigo 1º, estabelece:  

A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de 
invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as 
marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de procedência ou 
denominações de origem, bem como a repressão da concorrência desleal. 

 

A CUP admitia a Indicação Geográfica como um direito de propriedade 

intelectual, apesar de não definir seu conceito de maneira clara. Em sua 3ª revisão – 
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Estocolmo 1967 –, no que se refere à repressão às falsas indicações de 

procedência, em seu art. 10º, a Convenção estabelece:  

(1) As disposições do artigo precedente (referente à apreensão no ato de 
importação) serão aplicáveis em caso de utilização direta ou indireta de uma 
falsa indicação relativa à procedência do produto ou à identidade do 
produtor, fabricante ou comerciante. 

 

(2) Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja 
pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado 
na produção, fabricação ou comércio desse produto e estabelecido quer na 
localidade falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região 
em que essa localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou 
no país em que se fizer uso da falsa indicação de procedência. 

  

O art. 10º da CUP fornece certo remédio para o uso indevido de 

indicação de procedência (ou fonte) para produtos, ao definir como contrafação a 

utilização de indicação de procedência para uma área geográfica que não aquela da 

qual o produto em questão era originário.  

A Convenção de Paris, no artigo 19, permite às partes contratantes o 

direito de fazer entre si acordos particulares para a proteção da propriedade 

industrial. Desta forma, dois acordos multilaterais relevantes para IG foram 

efetuados; em 1891, o Acordo de Madrid, e em 1958, o Acordo de Lisboa 

(BARBOSA, 2011).  

 

2.2.4.1.2 Acordo de Madri  
 

O Acordo de Madri, de 1891, relativo à repressão às indicações de 

proveniências falsas ou falaciosas sobre produtos, do qual o Brasil também foi um 

dos primeiros signatários, prevê a interposição direta e indireta sobre produto que 

induza ao erro sobre sua verdadeira origem. Segundo o art. 1° do referido Acordo:  

Qualquer produto que contenha uma falsa indicação pela qual um dos 
países a que se aplica o presente Acordo, ou um lugar situado em qualquer 
deles, seja direta ou indiretamente indicado como país de lugar de origem 
será apreendido no ato da importação em cada um dos ditos países.  

 

O Acordo de Madri pode ser considerado o primeiro acordo multilateral 

específico para a repressão às falsas e falaciosas indicações de procedência (ou 

proveniência).  
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2.2.4.1.3 Acordo de Lisboa  
 

O Acordo de Lisboa refere-se ao acordo multilateral administrado pela 

Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), que tem por objetivo a 

proteção das denominações de origem e seu registro internacional. Foi concebido 

em resposta à necessidade de um sistema internacional que facilitasse o 

reconhecimento e a proteção das denominações de origem no âmbito internacional.  

Denominações como Champagne, Cognac, Porto, Chianti, Tequila, 

Darjeeling, constituem exemplos de denominações de origem famosas, que 

associam determinadas características e qualidades de produtos que são atribuídas 

a sua origem geográfica. Estas denominações se constituem em importantes ativos 

intelectuais de grande valor econômico para seus países de origem, pois 

representam uma importante porcentagem de suas exportações, e são, por 

conseguinte, objetos de proteção da propriedade intelectual contra a apropriação 

indevida (WIPO, 2013).  

O Acordo de Lisboa foi adotado em 1958 por um grupo de oito (08) 

países, tendo sido revisado em 1967 e emendado em 1979. Apesar de sua 

concepção datar de 1958, o Acordo entrou em vigor somente em 25 de setembro de 

1966, sendo que sua administração foi atribuída à OMPI, que mantém o Registro 

Internacional de Denominações de Origem, publicando periodicamente o boletim das 

Denominações de Origem - DO dos membros do Acordo. Em sua versão modificada 

de 1979, o Acordo define DO em seu art. 2°:  

Entende-se como denominação de origem, no sentido do presente Acordo, 
as denominações geográficas de um país, de uma região ou uma localidade 
que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou 
característica são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, 
incluindo os fatores naturais e humanos.  

 

Conforme WIPO (2013), o Acordo de Lisboa ampliou a proteção às 

denominações de origem, em seu art. 6º a:  

Qualquer usurpação ou imitação, ainda que a verdadeira origem do produto 
seja indicada ou que a denominação seja usada em tradução ou 
acompanhada de termos como "gênero", "tipo", "fazer", "imitação" ou 
semelhantes. 

 

O Acordo prevê proteção para as denominações de origem através de 



52 
 

sistema internacional de registro; é necessária a proteção prévia em seu país de 

origem para que se possa pleitear junto à administração do Acordo, o 

reconhecimento nos outros países membros. Após a solicitação de registro, os 

países membros têm 12 meses para analisar e, se for o caso, negar a proteção em 

seu território com base no regulamento previsto no Acordo. Após este prazo, caso 

não haja impedimentos, a denominação de origem é automaticamente considerada 

protegida nos países membros.  

Outro detalhe importante do Acordo está em seu artigo 3º, que 

estabelece a proibição do uso enganoso da denominação de origem protegida, 

usurpação ou imitação, ainda que ressalvada a origem do produto, acompanhada de 

                          “    ”  “      ”  “        ”                               

produtos distinguidos pela denominação de origem, e não somente aos vinhos como 

previsto no acordo de TRIPS da OMC.  

Segundo WIPO (2013), os países membros do Acordo são livres para 

adotar o seu próprio sistema para designar denominações, quer por decisão judicial 

ou administrativa, ou ambas. Uma vez cadastrada, a Indicação Geográfica poderá 

ser protegida em outros Estados-Membros.  

As partes contratantes devem proteger a denominação de origem na 

qual a proteção internacional foi solicitada, salvo se uma das partes contratantes 

declarar, num prazo de um ano, que não pode assegurar a proteção para uma 

determinada aplicação. O Acordo prevê motivos específicos para a recusa de 

nomes.  

A duração da proteção conferida pelo registro internacional é 

coincidente com a proteção como uma denominação de origem no país de origem.  

O Acordo teve o mérito de internacionalizar o conceito de denominação 

de origem, mas, apesar de ser o instrumento jurídico internacional que maior 

proteção confere a esse ativo da propriedade intelectual, reúne ainda um número 

pouco expressivo de participantes. Contam-se apenas 28 os países que aderiram ao 

Acordo de Lisboa até o ano de 2014.  

 

2.2.4.1.4 Acordo TRIPS  
 

Mais recentemente, no âmbito da OMC, o acordo de TRIPS – acrônimo 

em inglês do termo Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (ou em 
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português ADIPIC – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados ao Comércio), de 1994, que trata de aspectos da proteção 

internacional da propriedade intelectual – decorrente da Rodada do Uruguai, em sua 

Seção 3, dispõe a respeito das Indicações Geográficas, estabelecendo em seu 

artigo 22 a proteção das Indicações Geográficas, a qual está definida como:  

Indicações Geográficas são, [...] 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. 
 
 

O TRIPS pode ser considerado o primeiro tratado multilateral a definir o 

conceito de Indicação Geográfica. Segundo o relatório EC (2005), a definição de IG 

em TRIPS expande o conceito de denominação de origem previsto no Acordo de 

Lisboa ao proteger bens cuja reputação seja atribuída a sua origem geográfica sem 

a necessidade de comprovação do vínculo entre as qualidades ou características e o 

meio geográfico. Para ser protegida, segundo TRIPS, uma Indicação Geográfica 

precisa ser "uma indicação que identifique um produto como originário de um 

território (...)", e não, necessariamente, o nome de um local geográfico. 

Segundo EC (2005), o Acordo TRIPS contém três distinções no nível 

de proteção: 

1. Para as indicações geográficas relativas a todos os produtos: 

Um padrão mínimo de proteção para todas as indicações 

geográficas, seja qual for a natureza do bem ao qual é aplicada, é 

estabelecida pelo artigo 22 do Acordo. O escopo de proteção é 

limitado à proibição do uso da IG por produtores não localizados na 

região designada como Indicação Geográfica; 

2. Para vinhos e bebidas destiladas; 

3. Apenas para vinhos. 

 

2.2.4.1.5 Acordos regionais e bilaterais em matéria de IG  
 

Os acordos regionais e bilaterais envolvendo blocos comerciais e 

países vêm complementar as deficiências dos acordos internacionais referentes à IG 

muito em razão das assimetrias em relação às definições encontradas nas diversas 
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legislações dos países. Tais diferenças se tornam barreiras para a proteção às IGs 

internacionalmente, o que acaba levando a inclusão do tema nos acordos comerciais 

entre blocos e países.  

Acordos bilaterais da Comunidade Europeia - CE  

Segundo pesquisado no relatório da EC (2005), a CE, como a 

detentora do maior número de indicações geográficas renomadas no mundo, é 

também a mais atuante no que se refere à proteção a esse ativo de propriedade 

intelectual por meio de acordos bilaterais. Os principais acordos são: 

1. Acordo Wine Austrália – CE, 1994;  

2. Acordo México – CE, 1997; 

3. Acordos África do Sul – CE, 1999 e 2002;  

4. Acordos Chile – CE, 2002;  

5. Acordo Canadá – CE, 2003; 

6. EUA – CE, 2006.  

Organização Africana da Propriedade Intelectual – OAPI 

A Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI) é parte 

integrante tanto da Convenção de Paris como de TRIPS. Burkina Faso, Congo, 

Gabão e Togo também são partes do Acordo de Lisboa.  

Comunidade Andina 

Na América do Sul, o Tratado de Livre Comércio da Comunidade 

Andina, que congrega os países: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, 

prevê a proteção às IGs na norma 486 de 01/12/2000. A norma da Comunidade 

Andina refere-se ao regime comum sobre propriedade industrial, e em seu título XII 

dispõe sobre a proteção às Indicações Geográficas, estabelecendo definição para as 

denominações de origem e indicações de procedência. O Peru é o único 

representante da Comunidade Andina (e também da América do Sul) a participar do 

Acordo de Lisboa para a proteção às denominações de origem (WIPO, 2013). 

Acordo do Mercosul  

Um Acordo de especial relevância para o caso brasileiro foi o Acordo 

do Mercosul, em seu Protocolo de Harmonização de Normas sobre Propriedade 
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Intelectual, em matéria de Marcas, Indicações de Procedência - IP e Denominações 

de Origem – DO. Assinado em 05 de agosto de 1995, o protocolo define os 

conceitos da propriedade industrial no mercado comum, e a obrigação em se 

proteger as Indicações de Procedência e as Denominações de Origem. Conforme o 

art. 19 do Protocolo:  

1) Os Estados Partes comprometem-se a proteger reciprocamente suas 
indicações de procedência e suas denominações de origem.  

 

2) Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que seja conhecido como 
centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de 
prestação de determinado serviço. 

 

3) Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produtos ou 
serviços cujas qualidades ou características devam-se exclusiva ou 
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais ou humanos. 

 

O Acordo do  Mercosul merece atenção pelo fato de ter influenciado o 

texto da LPI/96 no que se refere ao seu título IV referente às Indicações 

Geográficas. O protocolo previa a harmonização das definições e obrigações 

referentes à proteção da propriedade intelectual no bloco, baseada nas normas e 

nos princípios da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial 

(Ata de Estocolmo de 1967) e o Acordo sobre os Aspectos da Propriedade 

Intelectual relacionados com o Comércio (1994).  

Em suas disposições gerais, os Estados Partes garantiriam uma 

proteção efetiva à propriedade intelectual em matéria de marcas, indicações de 

procedência e denominações de origem, assegurando, no mínimo, a proteção 

derivada dos princípios e normas enunciados no Protocolo, podendo, no entanto, 

cada país membro conceder proteção mais ampla, desde que não seja incompatível 

com as normas e os princípios dos Tratados mencionados no referido Protocolo. 

Observa-se nas definições de IP e DO do Protocolo de Harmonização do Mercosul 

uma extensão da proteção às atividades de serviços, o que confere ao protocolo 

uma ampliação a ramos de atividades não previstos no Acordo de TRIPS (INPI, 

2019), que prevê apenas a proteção a produtos.  

Acordos de Livre Comércio  

Além disso, tornou-se comum a incorporação de disposições para a 
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proteção de IG em acordos de livre comércio. Exemplos incluem o Livre Comércio 

da América do Norte, Acordo entre Estados Unidos, Canadá e México (1992), 

Acordo de Livre Comércio entre México e Chile (1998), o Acordo de Livre Comércio 

entre os Estados Unidos e Jordânia (2001), entre a Bolívia e México (1994), entre o 

Canadá e Chile (1996), entre a UE e México (1995), entre a UE e África do Sul, 

entre o Canadá e Chile (2001) e entre UE e Chile (2002). EC (2005).  

 

2.2.4.2 Legislação Brasileira sobre IGs  

 

Segundo Dupim (2015), o Brasil, tradicionalmente, sempre esteve entre 

os primeiros países participantes de acordos internacionais relativos à proteção à 

propriedade intelectual. Foi um dos doze países a celebrar a Convenção de Paris e 

um dos primeiros a aderir ao Acordo de Madri em 1861, assim como, em tempos 

mais recentes, internalizou o acordo de TRIPS da OMC. 

Desde os primeiros acordos internacionais referentes à propriedade 

intelectual, observa-se, por parte do legislador nacional, a preocupação com a 

repressão às falsas indicações de procedência (ou proveniência), principalmente por 

pressão de países produtores tradicionais de vinhos e destilados. A repressão às 

falsas indicações de procedência pode ser considerada como uma forma inicial de 

proteção ao que hoje se convencionou chamar de indicações geográficas (DUPIM, 

2015). 

Dessa maneira, verifica-se que, no decreto nº 16.254, em 1923, 

baseado no Acordo de Madri, foi inserida, entre outras medidas de proteção à 

proprie                                       “                         ”   

O decreto nº 24.507 criou no Brasil, em 1934, o Departamento de 

Propriedade Industrial, que passou a considerar, entre outras medidas, a repressão 

às falsas indicações de procedência como uma das formas de combate à 

concorrência desleal.  

O decreto-lei nº 7.903, publicado em 1945, estabeleceu o Código de 

Propriedade Industrial (CPI), abordando, entre outras questões, o requisito de 

notoriedade do conhecimento do lugar para definir indicação de proveniência. O art. 

100 da seção IV da CPI define como indicação de proveniência a designação de 

nome de cidade, localidade, região ou país, que sejam notoriamente conhecidos 

como lugar de extração, produção ou fabricação das mercadorias ou produtos. Tal 
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definição tinha como propósito evitar a concessão de marcas para tais indicações.  

A Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, instituiu o Código da 

Propriedade Industrial - CPI/71 e criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

– INPI. A seção V  “                  P          ”                              

procedência em seu art. 70:  

 
Art. 70 - Para efeito deste Código, considera-se lugar de procedência o 
nome de localidade, cidade, região ou país, que seja notoriamente 
conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de 
determinada mercadoria ou produto, ressalvando o disposto no art.71. 
 
 

O inciso 9 do art. 65 da CPI/71 dispõe sobre a proibição do registro 

como marca do nome ou indicação de lugar de procedência:  

 
Art.65 – Não são registráveis como marca:   
 
9) nome ou indicação de lugar de procedência, bem como a imitação 
suscetível de confusão. 
 
 

Verifica-se, portanto, que o conceito de indicação de procedência ou 

proveniência já estava incorporado à legislação nacional desde o início do século 

XX.  

A fim de conformar a legislação brasileira às disposições do Acordo 

TRIPS, foi elaborado um novo marco jurídico interno, a Lei de Propriedade Industrial 

no 9.279/96 (LPI/96), que, dentre outros, passou a definir e prever o registro de 

indicações geográficas nas condições estabelecidas pelo Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial (INPI).  

 

2.2.4.2.1 Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 – LPI/96  
 

A Lei da Propriedade Industrial, consequência da adesão do país ao 

acordo de TRIPS de 1994, estabeleceu, em seu artigo 2º, que a proteção dos 

direitos relativos à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o 

desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante a concessão 

de patentes de invenção e modelos de utilidade, concessão de registros de 

desenhos industriais, concessão de registros de marcas, repressão às falsas 

indicações geográficas e repressão à concorrência desleal.  



58 
 

Desta forma, o título IV da LPI/96 introduz, entre outros, o conceito de 

indicações geográficas de forma concisa, estabelecendo no parágrafo único do art. 

182, a possibilidade de registro de forma a proporcionar um instrumento legal à 

repressão às falsas indicações geográficas, até então inexistente nas leis anteriores.  

A LPI/96, em seu artigo 176, estabeleceu como indicações geográficas 

a indicação de procedência ou a denominação de origem.  

Segundo a LPI/96, o art. 177 define indicação de procedência da 

seguinte forma:  

 

Considera-se como indicação de procedência, o nome geográfico de um 
país, cidade, região ou uma localidade de seu território, que se tornou 
conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de 
determinado produto ou prestação de determinado serviço. 
 

O art. 178 define denominação de origem:  
 
Considera-se como denominação de origem, o nome geográfico de um 
país, região ou uma 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. 
 

Os art. 179 a 181 definem os limites da proteção do nome geográfico:  

Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da 
indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, 
cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação 
geográfica.  
 

Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, 
designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. 
 

Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou 
denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca 
para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência. 

 

O art. 182 estabelece os beneficiários e as condições para o uso da IG:  

O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de 
serviços estabelecidos no local, exigindo-se ainda, em relação às 
denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. 

 

Em seu parágrafo único do mesmo artigo, a LPI/96 determina que:   

O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. 

 

Uma comparação entre a legislação adotada no Brasil para as 

Indicações Geográficas e a definição encontrada no art. 22 de TRIPS (acordo que a 
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princípio nortearia as legislações dos países membros da OMC) expõe diferentes 

abordagens para o assunto.  

TRIPS estabelece uma definição em sentido strictu para Indicações 

G                                  “                                                  

originário do território de um Membro, (...), quando determinada qualidade, 

reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuída à sua 

                 ”   

A Lei brasileira considera a Indicação Geográfica em seu sentido lato, 

ou seja, a indicação da origem geográfica de determinado produto ou serviço, na 

forma de duas espécies, o que, segundo BARBOSA (2003), apresenta um 

tratamento das duas figuras como sendo paralelas e com diferentes conceituações, 

a IP relacionada ao local que se tornou conhecido e a DO relacionada ao produto 

designado pelo nome do local cujas características se devem ao meio geográfico.  

A indicação de procedência (IP), conforme definida na LPI/96, remete 

aos primeiros acordos sobre o assunto, como visto anteriormente, conceituando 

indicação de procedência como o verificado nas legislações nacionais anteriores à 

TRIPS, ou seja: o nome do local que se tornou notório ou conhecido. O objeto da 

proteção, neste caso, é o nome do local que, ao longo do tempo, angariou certa 

reputação na extração, produção ou fabricação de determinado bem ou prestação 

de determinado serviço. O que significa, na prática, como uma forma de excluir o 

                                        “     ”                                    

não haver um compromisso explícito com qualidades ou características 

diferenciadas de determinado produto ou prestação de serviço nas áreas 

reconhecidas como IP, a coletividade de produtores/prestadores de serviços que se 

beneficiam do uso exclusivo da IG, aufere vantagens ao agregar boas práticas e o 

saber fazer local no intuito de preservar a reconhecimento alcançado (DUPIM, 

2015). 

No caso das denominações de origem (DO), a definição é muito 

próxima da verificada no Acordo de Lisboa (também anterior à TRIPS) e do 

regulamento europeu CE510/20063, onde se define como DO o nome geográfico 

que designa produtos cujas características ou qualidades podem ser atribuídas a 

                                         
3
 O regulamento CE 510/2006 permite o registro de nomes tradicionais, desde que estes identifiquem a origem 

geográfica do produto. 

 



60 
 

sua origem. Neste caso, o objeto da proteção é o produto que passa a ser 

designado pelo nome do local de origem e cujas características e qualidades são 

imputáveis ao meio geográfico, incluindo-se os fatores naturais e humanos 

existentes no local. No caso da DO, os requisitos qualitativos distintivos devem ser 

identificados, caracterizados e comprovados, com a necessária descrição dos 

processos e controles que garantirão a manutenção desses requisitos ao longo do 

tempo. Por isso a necessidade de comprovações específicas quanto à influência do 

meio e do saber fazer na caracterização dos produtos de DO, que devem ser 

comprovados através de evidências além da necessidade de codificação das 

especificações e normas de produção.  

Comparativamente à definição de IG encontrada no acordo de TRIPS – 

que, a princípio, balizaria as legislações nacionais como condições mínimas de 

proteção à propriedade intelectual nos países membros da OMC - as duas 

definições referentes às espécies de IG encontradas na legislação nacional (IP e 

DO) se apresentam como mais restritivas do que aquela encontrada no Acordo da 

OMC, no que se refere à restrição aos nomes geográficos. TRIPS não discrimina o 

tipo de indicação; por exemplo, segundo TRIPS seria possível registrar nomes 

tradicionais de produtos que sejam reconhecíveis por sua origem, como: Cachaça 

(aguardente de cana fabricada no Brasil), Feta (tipo especial de queijo fabricado na 

Grécia), entre outros. Por outro lado, a legislação nacional se torna mais abrangente 

que TRIPS ao permitir a proteção como IG de nome de local de prestação de 

determinados serviços, desde que atenda às definições de indicações geográficas 

da LPI/96. Tal possibilidade pode ser considerada como uma extensão aos limites 

de proteção prevista no acordo da OMC que se restringem apenas a produtos.  

Com relação ao escopo da proteção às IGs, definida no art. 179:  

Art. 179 - A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da 
indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, 
cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação 
geográfica.  

 

Em pesquisa realizada por Dupim (2015), nos documentos referentes a 

pedidos de registro de IG no INPI revela-se que muitos requerimentos de registro 

apresentam representações figurativas (também denominadas de selos) contendo o 

nome geográfico que se deseja proteger. No entanto, surge a controvérsia quanto ao 

alcance da proteção da Lei para os sinais figurativos de natureza constitutiva
 
para o 
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caso do registro de IG, haja vista ser a Indicação Geográfica um ativo intelectual 

cujo registro é natureza declaratória, conforme explicitado nas instruções normativas 

do INPI. O que se observa, na prática, é que a maioria das representações 

figurativas apresentadas junto com os requerimentos de registros de nomes 

geográficos carece de um reconhecimento prévio que identifique o nome geográfico, 

como é o caso das representações geográficas (mapas) citadas no artigo da Lei, ou 

como é o caso de símbolos já consagrados que identificam países, estados ou 

territórios, como as bandeiras e os brasões. Desta forma, a proteção à parte 

figurativa, muitas vezes denominado  “               ”  “                      ”  

entre outros, parece não ter embasamento no conceito da Indicação Geográfica nem 

no entendimento mais minucioso da LPI/96.  

O art. 180 da LPI/96 refere-se ao impedimento do registro como IG 

para nomes geográficos que se tornaram de uso comum para designar produtos ou 

serviços, não mais referenciando a sua origem, passando a constituir uma 

designação genérica.  

Art. 180 - Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, 
designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica. 

 

Segundo Gonçalves (2007), legalmente, um dos principais efeitos do 

reconhecimento de uma Indicação Geográfica pelo INPI é a não diluição do nome 

geográfico, de forma a impedir o seu uso por terceiros, como marca ou expressão de 

propaganda, bem como impossibilitar que ele se torne comum e designativo da 

própria coisa. O fenômeno da diluição pode ser observado no caso do queijo minas, 

produto com nome evocativo do estado de Minas Gerais, mas que é hoje produzido 

em todo o Brasil, e consiste em uma designação genérica de um queijo do tipo 

fresco, o que vem a incidir nas restrições ao registro conforme previsto no art. 180 

da LPI/96.  

A possibilidade de utilização de nomes geográficos que não se 

constituem em IG, como elementos de marca, conforme previsto no art. 181 da 

LPI/96, é outro importante argumento para o incentivo ao registro de indicações 

geográficas.  

 

Art. 181 - O nome geográfico que não constitua indicação de procedência 
ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de 
marca para produto ou serviço, desde que não induza a falsa procedência. 
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No Brasil, onde o conceito de IG é recente e ainda pouco conhecido, é 

frequente verificar a apropriação de nomes geográficos que se tornaram referência 

para produtos e serviços, como elementos de marcas. Uma pesquisa no banco de 

dados do INPI revelou um grande número de registro de marcas referenciando 

nomes de locais tradicionalmente conhecidos pela produção de determinados 

produtos, como é o caso de Paraty e Salinas para cachaça, Pelotas para doces, 

Cerrado para café, Canastra para queijo, entre outos (DUPIM, 2015).  

No que se refere à titularidade da IG, o art. 182 define: 
 

Art. 182 - O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e 
prestadores de serviços estabelecidos no local, exigindo-se ainda, em 
relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de 
qualidade. 
 

Verifica-se, portanto, que o uso das Indicações Geográficas é exclusivo 

ao coletivo de produtores/prestadores de serviços que estão no local exercendo a 

atividade produtiva, adicionando-se, no caso da DO, os atributos qualitativos 

atribuídos à influência do meio geográfico às características e qualidades do 

produto/serviço.  

Conforme Barbosa (2014, p.1):  

Pelo desenho da lei brasileira, as indicações geográficas previstas no art. 
182 do Código da Propriedade Industrial de 1996 constituem direito de uso 
restrito, conferido a todos seus titulares, independentemente da formação 
ou manutenção de associação dos mesmos titulares. É direito singular e 
individual, não obstante a frequente – mas não indispensável – 
multiplicidade de titulares. 

 

A titularidade das IGs, por seu caráter coletivo, não cria um direito real 

com os atributos clássicos de uma propriedade industrial, pois o direito não é 

transferível. Mesmo vendendo a terra ou cedendo o estabelecimento, não ocorrerá, 

necessariamente, a transferência da titularidade da Indicação Geográfica. No caso 

da DO, a vinculação ao território se soma aos requisitos qualitativos da influência do 

meio geográfico (BARBOSA, 2014).  

Para fazer valer o direito ao uso exclusivo, cada um dos titulares da IG 

não carece dos demais para usar do poder de exclusão perante terceiros, e nem 

mesmo a totalidade dos titulares, menos um, poderá excluir esse um do exercício 

dos poderes, regulares e sem abuso, que lhe foram atribuídos pelo ordenamento 

(BARBOSA, 2014).  
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Para Porto (2007), no caso das indicações de procedência, as 

condições de uso do nome do local que ficou conhecido por extrair, produzir ou 

fabricar determinado produto ou prestar determinado serviço estão vinculadas 

apenas à obrigatoriedade de os produtores/prestadores de serviços exercerem a 

atividade produtiva no local, não havendo, neste caso, um vínculo qualitativo do 

produto com o meio geográfico, bastando apenas que a atividade produtiva seja nos 

limites reconhecidos.  

Já, no caso das denominações de origem, os produtores/prestadores 

de serviços, além de atenderem ao requisito da atividade produtiva local, devem 

também observar os critérios qualitativos que imputam ao produto, qualidades e 

características que possam ser atribuídas ao meio geográfico, incluindo fatores 

naturais e humanos. Deste modo, a coletividade que faz jus ao uso da denominação 

de origem, deve garantir ao consumidor que o bem ou serviço distinguido, designado 

pelo nome do local, mantenha suas qualidades distintivas no processo produtivo ao 

longo do tempo (DUPIM, 2015).  

Segundo Barbosa (2014, p.15), as denominações de origem se 

tutelam, também, por uma qualidade específica:  

 

(...) o queijo tal tem tais e tais características, e se não tiver, viola a norma 
       N                                                 “                    
ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou 
essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 

 

Desta forma, a utilização do nome geográfico como DO implica nas 

condições de obtenção e preparo que resultem em produto e serviço que guarde as 

características e qualidades que o distinguem dos demais. Neste caso, além do 

requisito de estarem no local efetivamente exercendo a atividade econômica, os 

produtores devem garantir os requisitos qualitativos para poderem utilizar o nome 

geográfico que designa o produto ou serviço.  

 

2.2.4.2.2 Condições de registro e as normativas estabelecidas pelo INPI  
 

O parágrafo único do art. 182 da LPI/96, delega ao INPI o 

estabelecimento das condições de registros das indicações geográficas:  
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Art. 182, Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das 

indicações geográficas. 

 

De forma a atender à determinação da LPI/96, o INPI instituiu, ao longo 

do tempo, uma série de instruções normativas que visavam estabelecer as 

condições de registro na Autarquia para as indicações geográficas:  

 O ato normativo 134, de 15/04/97, dispôs sobre a 

instituição de formulários para apresentação de requerimento de registro de 

Indicações Geográficas, petição e fotocópias.    

 O ato normativo 143, de 31/08/98, instituiu normas de 

procedimentos sobre registro das Indicações Geográficas revogado pela 

resolução INPI 75, de 08 de novembro de 2000.    

 A resolução 75/00, substituída pala Instrução Normativa 

n° 12, de 18 de março de 2013, estabelecia as condições de registro das 

indicações geográficas no INPI;    

 A Instrução Normativa 25, de 21 de outubro de 2013 – IN 

25/2013, veio corrigir a IN 12/2013 e estabelecer os novos formulários de 

requerimento e petições referentes ao pedido de registro de IG.    

A IN 25/2013 é a normativa vigente que define as condições de 

registro de indicações geográficas no INPI. 

 

2.2.4.2.3 Instrução Normativa INPI 25/2013 – IN 25/2013    
 

Em seu artigo 1º, a IN 25/2013 reafirma o caráter declaratório do 

registro de Indicação Geográfica, reconhecendo as indicações geográficas mediante 

ao atendimento das condições de registro estabelecidas pelo INPI. As condições 

para registro estabelecidas pelo INPI visam proporcionar:    

 Adequada proteção às indicações geográficas;    

 Instituir a figura de um substituto processual da 

coletividade de forma a possibilitar a solicitação da proteção do nome 

geográfico que reúne ativos intelectuais coletivos como a reputação e os 

fatores naturais e humanos que distinguem os produtos originários de 
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determinada região ou localidade;    

 Agregação de valor aos produtos e serviços distinguidos 

pela Indicação Geográfica;    

 Estabelecimento de regulamento e condições de uso do 

nome geográfico por parte dos produtores que efetivamente estejam 

produzindo ou prestando serviços na região delimitada;    

 Definir uma delimitação da área geográfica por intermédio 

de documento oficial expedido por órgão competente do estado ou da união 

federal;  

 Propiciar um sinal distintivo para que os consumidores 

possam identificar produtos originários de regiões devidamente reconhecidas 

oficialmente como indicações geográficas.  

Portanto, solicitação do registro da Indicação Geográfica no INPI 

demanda a organização dos produtores/prestadores de serviços locais, e o 

estabelecimento de regras e controles mínimos para a utilização do sinal de 

distintivo.  

Segundo Barbosa (2014), não é o registro que constitui a Indicação 

Geográfica, ele apenas a aparelha de certos remédios legais, inclusive dos efeitos 

penais, e demarca oficialmente o espaço em relação ao qual a restrição de uso da 

designação se aplica.  

Documento oficial que delimita a área geográfica do local – de modo a 

atender o caput do art. 182 da LPI/96 no que se refere a definição de local, o INPI, 

através das condições de registro da IN 25/2013, estabeleceu a necessidade da 

definição de uma delimitação geográfica que possa caracterizar o local onde os 

produtores estabelecidos fazem jus ao uso da Indicação Geográfica. Conforme já 

discutido nas definições de nome geográfico e local, na primeira parte deste 

trabalho, a delimitação da área geográfica define os limites do direito ao uso do 

nome geográfico por parte daqueles de direito. Em seu art. 7º, a IN 25/2013 

determina que o documento que delimita a área geográfica seja expedido por um 

órgão oficial do Estado, sendo que, no caso brasileiro, são competentes para este 

fim os ministérios e as secretarias de estado afins aos produtos ou serviços em 

questão.  
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Requerente do pedido de registro – conforme estabelecido na IN 

25/2013, em seu art. 5º, o requerimento do registro do reconhecimento da Indicação 

Geográfica pode ser feito, na qualidade de substitutos processuais, por associações, 

institutos e pessoas jurídicas representativas da coletividade legitimada ao uso 

exclusivo do nome geográfico desde que estabelecidas no território cujo nome é 

objeto do registro. Desta forma, verifica-se que o requerente passa a atuar em nome 

da coletividade de produtores locais e não apenas de seus componentes no caso de 

associações ou outra agremiação.  

Tal entendimento tem acarretado questões quanto à responsabilidade 

pelos atos como também quanto às ações repressivas ao uso do nome geográfico 

tendo em vista a instituição de regras e controles por parte dos requerentes do 

pedido de reconhecimento.  

Segundo Barbosa (2014, p.25): 

Legitimadas a requerer, as associações não têm poder de exercer. A 
declaração é solicitada através de tais entidades, e não para elas. Como diz 
o ato normativo, são elas representativas da coletividade legitimada ao uso 
exclusivo do nome geográfico, estabelecidas no respectivo território. 

 

Na visão de Barbosa (2014), as associações têm óbvias vantagens 

para congregar interesses convergentes, aumentando a capacidade estratégica dos 

associados, e diminuindo custos de transação e outros ônus. Mas são facultativas (a 

não ser para postulação do registro, segundo norma de cunho administrativo) e a 

tentativa de impor associação como requisito de exercício dos direitos pode, e, 

segundo certos observadores, isto tem tido consequências sensíveis no campo do 

direito da concorrência.  

Procedimento administrativo para o registro de IG – conforme descrito 

na IN 25/2013, o requerente do pedido, comprovado o real direito e real interesse no 

reconhecimento, deverá apresentar os documentos definidos na instrução 

normativa, assim como as comprovações definidas em função da espécie de 

Indicação Geográfica a ser reconhecida.  

O pedido de registro de Indicação Geográfica, estrangeiras 

devidamente reconhecidas em seu país de origem, poderá ser objeto de pedido de 

registro no INPI, com a necessária a apresentação dos documentos em língua 

portuguesa, estar adaptado às condições estipuladas na LPI/96 e nas condições da 

IN 25/2013.  
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No caso dos pedidos de registro de indicação de procedência - IP, 

além dos documentos relacionados no art. 6º4 da IN 25/2013, se faz necessária a 

apresentação de elementos de convicção com relação à comprovação de que o 

nome geográfico tenha se tornado conhecido como centro de extração, produção ou 

fabricação de determinado produto ou da prestação de determinado serviço, a 

existência de uma estrutura de controle sobre o produto ou serviço distinguido pela 

IP, assim como comprovação de estarem os produtores ou prestadores de serviços 

estabelecidos na área delimitada pelo documento oficial.  

No caso de denominações de origem, se faz necessária a 

apresentação de comprovações relativas à influência do meio geográfico na 

qualidade ou característica do produto ou serviço que se deva essencialmente ou 

exclusivamente ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos, a 

descrição pormenorizada do processo ou método de obtenção do produto ou serviço 

que devem ser locais, leais e constantes, assim como a comprovação de estarem os 

produtores exercendo suas atividades no local e a existência de uma estrutura de 

controle.  

O pedido é submetido a um exame formal, onde, caso não esteja 

conforme é solicitado a cumprir as exigências, e uma vez conforme, ele é publicado 

para manifestação de terceiros no prazo de 60 dias.  

Decorrido o prazo estipulado, não havendo manifestação contrária, o 

pedido é decidido podendo ser deferido e concedido ou indeferido.  

Caso tenha havido manifestações, o requerente é solicitado a 

apresentar contestação no prazo de 60 dias. Findos os prazos, o pedido retorna ao 

exame quando então é decidido.  

As decisões são passíveis de recursos nos prazos e condições 

estabelecidos no art. 212 e seguintes da LPI/96.  
                                         
4
 Art. 6

o
. O pedido de registro de Indicação Geográfica deverá referir-se a um único nome geográfico e nas 

condições estabelecidas em ato próprio do INPI, conterá: 

I – requerimento, no qual conste: 

a) o nome geográfico; 

b) a descrição do produto ou serviço; 

II – instrumento hábil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do art. 5
o
; 

III – regulamento de uso do nome geográfico; 

IV – instrumento oficial que delimita a área geográfica; 

V – etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou figurativa da Indicação Geográfica ou de 

representação de país, cidade, região ou localidade do território, bem como sua versão em arquivo eletrônico de 

imagem; 

VI – procuração se for o caso, observando o disposto nos art. 20 e 21; 

VII – comprovante do pagamento da retribuição correspondente. 
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O registro de reconhecimento de uma Indicação Geográfica é válido 

enquanto os elementos comprovados para a respectiva espécie de IG estiverem 

presentes.  

 

2.2.4.2.4 A proteção conferida pelo registro das IGs no Brasil  

 

Conforme estabelecido no parágrafo único do art. 1º da IN 25/2013, o 

registro de Indicação Geográfica no INPI é de natureza declaratória e implica no 

reconhecimento da Indicação Geográfica. Portanto, segundo Barbosa (2014), trata-

se do reconhecimento de um direito pré-existente que possibilita aos titulares o 

poder de excluir terceiros do uso do sinal distintivo:  

Uma vez conferido aos titulares do direito restrito o poder de excluir 
terceiros do uso da indicação geográfica; um efeito essencial é de afetar a 
capacidade de competição de todos aqueles que, antes, já podiam usar de 
um topônimo, sem violar direito. (...)  

 

Aqueles que antes podiam, sem violar as normas de concorrência desleal, 
indicar a origem de seus produtos e serviços, não mais o podem, se não 
estiverem na região agora demarcada, ou não satisfizerem os requisitos da 
concessão. Assim, há uma restrição concorrencial não só prospectiva, mas 
potencialmente atual (BARBOSA, 2014, p.25).  

 

A LPI/96 regula a proteção dos direitos à propriedade industrial, e, no 

que se refere às indicações geográficas, a Lei prevê em seu art. 2° a repressão às 

falsas indicações geográficas. Desta forma a viabilizar o comando da Lei, a LPI/96 

dispõe sobre em seus artigos de diversas formas de proteção a este ativo da 

propriedade industrial.  

No que se refere aos sinais não registráveis como marca, os incisos IX 

e X do art. 124 da LPI/96 determina que não são registráveis como marca:  

 

IX- indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou 
sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; 

 

X- sinal que induza a falsa indicação quanto a origem, procedência, 
natureza ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. 

 

A relação marcas x indicações geográficas talvez seja um dos 

principais motivos a demandar o registro de Indicações Geográficas por parte dos 
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produtores/prestadores de serviços de determinados locais que se enquadram nas 

definições de IG da LPI/96. A partir da concessão do registro de IG, o examinador de 

solicitações de marcas passa a contar com um argumento administrativo para negar 

solicitações de registro de marcas relacionadas a topônimos reconhecidos como IG, 

mesmo àqueles requerentes que estejam na região referenciada.  

No título IV da LPI/96, referente aos crimes contra a propriedade 

industrial, o Capítulo V refere-se aos crimes contra as Indicações Geográficas e 

demais indicações. Fica estabelecido que é proibido:  

Art. 192- Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à venda ou 
ter em estoque produto que apresente falsa indicação geográfica.  

 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.  

 

Art. 193 - Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, 
circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos 
retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", 
"sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressalvando a verdadeira 
procedência do produto.  

 

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 

Art. 194- Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, 
expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique 
procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto 
com esses sinais. 

  

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 

 

Desta forma, o registro de IG instrumentaliza os titulares de Indicações 

Geográficas a agir legalmente de forma a excluir quaisquer terceiros dos atos de 

“                                                                                  

produto que apresente fal                       ”   

 

2.2.4.2.5 Lei 4.602 de 21 de dezembro de 2001  
 

Devido à limitação da LPI/96 ao registro como Indicação Geográfica 

apenas aos nomes geográficos (ou topônimos), um grupo de produtores de 

aguardente de cana, tradicionalmente denom      “       ”                     
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junto à presidência da república, a publicação do decreto 4.602, definindo as 

            “       ”  “      ”   “                 ”      Indicação Geográfica 

brasileira.  

Tal solicitação tinha como objetivo coibir a utilização indevida destas 

expressões no mercado internacional, garantindo aos produtores nacionais a 

                             “       ”                                         

cana-de-açúcar fabricado no Brasil dentro das especificações definidas pela 

legislação pertinente (LOCATELLI, 2008).  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

A proposta desta pesquisa de dissertação corresponde-se com a 

metodologia de Estudo de C                                                    

          com uma abordagem essencialmente qualitativa,                   

                                                                                   

           De acordo com Ferreira (2012), as duas abordagens podem ser 

utilizadas em um mesmo projeto de pesquisa. 

Segundo Yin (2001), o Estudo de C                          

                                                                        

                                                                          

                                     “         ”       disso, o estudo de c    

                                                                             -   

                                                                  

           de um Estudo de C                                   

                                                                               

                                                                             

                     singulares (YIN, 2001). 

O fundamento de investigação destas questões de pesquisa parte da 

premissa de que os produtos que possuem Indicação Geográfica são mais 

reconhecidos em termos de qualidade, e isso pode contribuir para a agregação de 

valores, desenvolvimento tecnológico e cultural, além de estímulo para outras áreas 

como comércio e turismo. O método de pesquisa deste trabalho é exploratório-

descritivo, com abordagem essencialmente qualitativa, baseado em pesquisa 

documental e bibliográfica, e no estudo de caso, usando, como aponta Yin (2001), 

diversas fontes de coleta de dados de pesquisa.  

Segundo Minayo (1993, p.23), a pesquisa científica é uma:  

 
atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. 
É uma atitude prática teórica de constante busca que define um processo 
intrinsecamente inacabado e permanente. É uma atividade de aproximação 
sucessiva da realidade que nunca se esgota, fazendo uma combinação 
particular entre teoria e dados.  

 

Já, para Gil (1999, p.13), a pesquisa é um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico, tendo como objetivo 
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fundamental descobrir respostas para problemas mediante o emprego de 

procedimentos científicos.  

Assim, o percurso metodológico eleito para a elaboração da referida 

pesquisa consiste em um estudo que tem como campo de observação a experiência 

da Indicação Geográfica do setor calçadista da cidade de Franca, estado de São 

Paulo, procurando identificar os efeitos descritos na literatura com relação ao 

reconhecimento, e a mudanças no setor produtivo que possam ter favorecido o 

Desenvolvimento Regional. Tais mudanças podem ser interpretadas como 

Desenvolvimento Regional quando “         na formação e ampliação de redes de 

cooperação entre os atores da cadeia produtiva, valorização da cultura e do saber 

fazer tradicional, além do fortalecimento de atividades correlatas como o        ” 

(DUPIM, 2015, p. 90-91). O mesmo autor considera ainda que, a partir dessas 

mudanças, pode-se entender que são os esforços da coletividade de produtores 

locais para o reconhecimento de sua localidade como Indicação Geográfica que 

constituem uma potecial ferramenta de desenvolvimento. 

Trata‐ se de uma pesquisa que utilizou como uma das estratégias 

metodológicas, o Estudo de Caso do tipo exploratório. Isso se justifica, uma vez que 

o Estudo de Caso: 

permite uma investigação para se preservar as características holísticas e 
significativas dos eventos da vida real - tais como ciclos de vida individuais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em 
regiões urbanas, relações internacionais e maturação de alguns setores 
(YIN, 2001, p.25).  

 

Outra estratégia utilizada para coleta de dados foi o levantamento de 

referencial teórico, por meio de livros e artigos sobre o tema, de dados quantitativos 

(de produção, faturamento das empresas, valor do PIB da cidade ao longo dos anos, 

entre outros), e de arquivos de documentos impressos e/ou digitais.  

Especificamente, foram utilizados os métodos exploratório e descritivo 

de pesquisa. A pesquisa exploratória tem o objetivo de trazer um maior 

entendimento sobre o objeto da pesquisa, seja ele um fato ou um fenômeno, 

enquanto a pesquisa descritiva visa descrever, analisar e verificar a relação entre 

fatos e fenômenos que dizem respeito ao tema da pesquisa, ou seja, ela se propõe a 

investigar mais para entender em maiores detalhes as causas e consequências 

daquilo que é pesquisado (GIL, 1999). 
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Uma vez definidos a natureza e o grau de detalhamento da pesquisa, 

ressalta-se que a abordagem deste trabalho é essencialmente qualitativa, mesmo 

que em alguns momentos se faça o uso de aspectos da pesquisa quantitativa, que 

se refere a todas as informações que podem ser quantificadas em números para sua 

classificação e análise, e ela demanda o uso de técnicas estatísticas. Neste 

trabalho, alguns dados estatísticos foram acrescentados à análise qualitativa; 

contudo, o Estudo de Caso é essencialmente qualitativo. A pesquisa qualitativa, por 

outro lado, em contraponto à quantitativa, é mais subjetiva por levar em 

consideração informações que extrapolam a exatidão dos números, como 

sentimentos, intenções, percepções, etc. Deste modo, ela procura estabelecer e 

entender a conexão entre o sujeito e a realidade.  

 

3.1 MÉTODO DE COLETA DE DADOS 

 

Com o intuito de sistematizar os dados levantados para o Estudo de 

Caso, fez-se necessário indicar os pontos importantes para a busca dos dados, 

sendo eles:  

1) Caracterização do munícipio: Para caracterização do município 

foram consideradas a variação do IDH composto, do PIB, população, concentração 

da atividade produtiva e a área envolvida na IG. 

2) Caracterização do setor produtivo: De forma a caracterizar a 

atividade econômica relacionada à IG foram levantados dados relativos à história e à 

evolução da atividade produtiva relacionada ao calçado de Franca, no período de 

abrangência do estudo, assim como a evolução da produção, faturamento, 

produtividade, número de empregos, escolaridade e faixa salarial dos empregados 

dos setores envolvidos com a atividade distinguida pela IG, assim como de 

atividades complementares que podem ter sofrido influência do reconhecimento da 

Indicação Geográfica como atividades relacionadas ao turismo local, por exemplo.  

3) Efetividade do registro no INPI como fator de proteção ao nome 

geográfico: Para verificar a efetividade dos mecanismos de proteção da propriedade 

industrial, foram efetuados levantamentos na base de dados do INPI a respeito dos 

pedidos de marcas relativos ao nome geográfico da IG Franca, de modo a verificar a 

utilização dos mecanismos de proteção ao uso do sinal distintivo (nome geográfico e 
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indicação de procedência). 

4) Identificação dos atores mais relevantes: Conforme visto na 

fundametação teórica, um dos principais elementos do desenvolvimento local refere-

se ao grau de coordenação entre os principais atores envolvidos na atividade 

econômica. A partir do levantamento histórico e econômico do município de Franca, 

foram identificados os principais atores responsáveis pelos esforços para 

reconhecimentos e governança da Indicação Geográfica. 

Conforme já descrito em capítulo anterior, o reconhecimento oficial de 

uma Indicação Geográfica passa, necessariamente, pelo atendimento de algumas 

condições para o registro no INPI. Uma das condições é a apresentação de uma 

entidade representativa e a definição de regras relativas à utilização do sinal 

distintivo (no caso, o nome geográfico registrado). Portanto, em geral, os produtores 

e/ou fabricantes organizados em associações, cooperativas ou outra entidade 

jurídica representativa do agrupamento produtivo são atores relevantes da Indicação 

Geográfica.  

Entidades de fomento, públicas ou privadas, de apoio técnico científico, 

como também na estruturação de plano de negócios e fiscalização também se 

caracterizam como atores importantes dentro da estratégia de reconhecimento e 

manutenção da IG. De forma geral, foram identificados os seguintes atores 

relevantes no caso do Calçado de Franca:  

 Setor produtivo: envolvendo o setor primário agrícola, produtores 

de matérias primas e o setor secundário industrial, produtores de produtos 

beneficiados;  

 Entidades representativas, como associações, cooperativas e 

sindicatos, como agrupamentos de pessoas constituídas para realizar uma atividade 

coletiva de forma estável atingindo objetivos comuns, organizadas de forma 

democrática e sem fins lucrativos;  

 Instituições de apoio técnico: envolvendo as instituições públicas 

e privadas responsáveis por assistência técnica, apoio logístico e geração de 

conhecimento científico e desenvolvimento tecnológico;  

 Ambiente institucional: envolve as instituições governamentais 

responsáveis pelo fomento, promoção, regulamentação e fiscalização do setor, 

assim como as entidades do sistema financeiro;  
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 Consumidores: envolve os consumidores dos mercados interno 

e externo com seus hábitos de consumo;  

 Comercialização/mercado: envolve os canais de distribuição 

assim como as instituições e empresas que comercializam a produção industrial 

e/ou processada;  

 Outros setores do território: envolve instituições e empresas 

públicas e privadas e pessoas físicas que formam parte dos territórios pesquisados.  

Uma vez selecionados os atores relevantes para o estudo de caso, foi 

efetuado estudo de opinião através de questionários e entrevistas com 

representantes de cada ator relevante na IG, de forma a construir um quadro 

indicativo da percepção quanto à contribuição do reconhecimento da Indicação 

Geográfica às possíveis mudanças ocorridas no local que possam ser entendidas 

como Desenvolvimento Local.  

 

3.1.1 Instrumentos de coleta de dados primários  

 

A pesquisa de campo foi realizada no período de novembro de 2018 a 

julho de 2019, com os principais atores da Indicação Geográfica Franca, de modo a 

captar a percepção dos diferentes grupos que atuam na gestão, produção, apoio 

técnico-científico e apoio governamental das ações relacionadas à promoção da 

governança desta IG. 

Foram realizadas um total de 11 (onze) entrevistas, conforme 

detalhado no Quadro 01 abaixo. Todas as entrevistas foram realizadas na forma 

presencial, gravadas e consentidas mediante resposta via correio eletrônico ou 

mensagem de celular, conforme Apêndice I. Apesar de não ter sido uma condição 

imposta pelos entrevistados, não será feita a referência direta dos autores e suas 

respostas ao questionário. Os entrevistados e suas instituições estão informados em 

ordem alfabética após as referências.  

Foram identificados como atores relevantes da IG Franca, 

selecionados para comporem a amostra da pesquisa, as seguintes entidades: a 

entidade representativa das indústrias de calçados, SINDIFRANCA, responsável 

pela coordenação do setor industrial com as instituições públicas e privadas; o ICC, 

instituto de desenvolvimento humano e social, responsável por capacitar a indústria 
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calçadista francana e descobrir seus talentos; os fabricantes representados pelas 

indústrias calçadistas; as entidades de fomento e apoio técnico/científico 

representadas pelo SENAI e pela FATEC Franca e o poder público municipal 

representado pela Secretaria de Desenvolvimento de Franca. 

 

Quadro 01- Detalhamento das entrevistas e coleta de dados primários realizadas no 
                    período de novembro de 2018 a junho de 2019 

Atores relevantes 
identificados 

Nº de entrevistados Data Instrumento Utilizado 

SINDIFRANCA 01 16/05/2019 Apêndice III 

ICC 01 07/06/2019 Apêndice III 

Indústrias de Calçados 06 18 a 22/03/2019 Apêndice II 

SENAI Franca 01 18/03/2019 Apêndice II 

FATEC Franca 01 20/03/2019 Apêndice II 

Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento 

01 20/11/2018 Apêndice III 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

                                                                          

                                                                                    

na ordem em que ocorreram, conforme organizado no Quadro 02. 

 

Quadro 02 - Códigos dos entrevistados nas pesquisas de campo 

Entrevistados Código Nº 

Entidades Representativas das Indústrias ERI 02 

Entidades de Apoio Técnico / Científico EAT 02 

Indústrias de Calçados FAB 06 

Poder Público GOV 01 

Total  11 

Fonte: Organizado pelo autor 

 

Foram utilizados, como instrumento de coleta de dados, questionário 

objetivo e roteiro de entrevista semiestruturada, como ferramentas de coleta de 

dados, de modo a avaliar a percepção dos entrevistados quanto à contribuição do 

reconhecimento da Indicação Geográfica no aumento da visibilidade do local, na 

valorização dos produtos identificados pela IG, na melhora no ambiente 

organizacional dos produtores e na avaliação quanto do marco legal quanto aos 

aspectos de proteção e indução ao Desenvolvimento Local.  
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Com relação às entrevistas semiestruturadas, as perguntas foram 

elaboradas de forma a caracterizar elementos básicos que são apoiados em teorias 

e nas hipóteses que se relacionam ao tema da pesquisa. Segundo Triviños (1987), 

os questionamentos em uma entrevista semiestruturada dariam frutos a novas 

hipóteses surgidas a partir das respostas dos informantes. O autor afirma que a 

entrevista semiestruturada:  

(...) favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua 

explicação e a compreensão de sua totalidade (...) além de manter a 

presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de 

informações (TRIVIÑOS, 1987, p.152).  

 

Segundo Manzini apud Marquezine et al (2003):  

(...) a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre o 

qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas 

por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista 

(MANZINI, 1990/1991, p.154). 

 

Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de 

forma mais livre e as respostas não estão condicionadas a uma padronização de 

alternativas.  

Foram utilizados os seguintes instrumentos de coleta de informações: 

um questionário estruturado (Apêndice II) e um roteiro de entrevista semiestruturada, 

voltado para as entidades representativas das indústrias de calçados (Apêndice III). 

Nos instrumentos de coleta de dados buscou-se levantar indicadores 

qualitativos e verificar a percepção dos entrevistados quanto aos benefícios 

esperados e obtidos com o reconhecimento da IG como:  

 Aumento da visibilidade do local e dos produtos distinguidos pela 

IG favorecendo atividades complementares como turismo;  

 Valorização dos produtos no mercado;    

 Melhoria da coordenação entre produtores e os outros elos da 

cadeia produtiva;    

 Efetividade do marco legal quanto à proteção da IG;    

 Indução ao Desenvolvimento Local.  

Desta forma, as entrevistas tiveram como propósito captar a impressão 

dos principais atores com relação ao sistema, procurando esclarecer as motivações 
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para o reconhecimento da Indicação Geográfica Franca, quais os benefícios 

esperados e quais os que efetivamente foram alcançados. Da mesma maneira, foi 

possível avaliar a eficácia da IG e propor ideias e alternativas para a sua gestão. 

 

3.1.2 Dados secundários e definição de indicadores 

 

A pesquisa em dados secundários foi dividida em coleta de dados 

sobre o município de Franca/SP e o setor produtivo cujos produtos se beneficiam 

com a distinção da IG Franca. Foram utilizadas como fontes de dados, fontes 

documentais baseadas em levantamentos bibliográficos e dados obtidos na literatura 

de modo a corroborar evidências de outras fontes e/ou acrescentarem informações 

aos dados obtidos de fontes primárias.  

A coleta de dados secundários ocorreu nos bancos de dados 

disponíveis, podendo-se citar os dados disponibilizados nas páginas oficiais do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Ministério do Trabalho (MTE), entre outros. Além disso, os dados 

também foram coletados pelo Relatório Mensal – NICC POLO FRANCA, enviado 

pelo Sindicato da Indústrica de Calçado de Franca (SINDIFRANCA). 

No IBGE, foram utilizados os bancos de dados sobre os municípios 

brasileiros, séries históricas e estatísticas, Sistema IBGE de Recuperação 

Automática – SIDRA, para a coleta de dados socioeconômicos sobre o município 

integrantes das Indicações Geográficas, sobre produtividade e faturamento das 

atividades afins aos produtos distinguidos pela IG no intuito de verificar indícios de 

mudanças ocorridas no comportamento das atividades econômicas após o 

reconhecimento da IG.  

No MTE foram utilizados os dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) para 

verificação do número de estabelecimentos produtores de matérias primas, número 

de empresas relacionadas à atividade econômica afim aos produtos distinguidos 

pela IG, assim como número de empregados, escolaridade e nível salarial no ramo 

de atividade relacionado à IG. Os dados obtidos na RAIS e CAGED referem-se a 

atividades formais e empregos formais respectivamente, o que vem representar 

apenas uma parcela da atividade produtiva, dado o grande número de 
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estabelecimentos informais e aqueles que utilizam mão de obra não formalizada. Tal 

diferença fica bastante evidenciada quando da pesquisa em atividades do setor 

primário como da produção agrícola.  

No banco de dados do INPI foram efetuadas pesquisas sobre o pedido 

de registro da Indicação Geográfica selecionada, o número de pedidos de marcas 

relacionadas a IG, registros de marcas concedidas, arquivadas, indeferidas e 

oposições, relacionados aos nomes geográficos protegidos pelo registro das IGs 

objetos do estudo.  

A escolha das dimensões econômica e social procurou estar alinhada 

com a literatura a respeito das teorias do Desenvolvimento Local.  

Em cada dimensão foram definidos temas que se relacionam com as 

questões levantadas pela literatura (estudos sobre Indicações Geográficas) e com 

elementos identificados nas entrevistas prévias. Para a maior parte dos indicadores, 

há uma métrica sugerida. A métrica foi estimada considerando o período anual 

consolidado em Tabelas e Gráficos, tendo como período pesquisado os anos de 

2010 a 2018, que abrange a data anterior ao reconhecimento oficial da Indicação 

Geográfica até o momento atual.  

Os Indicadores selecionados visam verificar a:  

 Evolução na coordenação entre os produtores e a variação do 

número de produtores aderentes à Indicação Geográfica;    

 Evolução do setor relacionado à IG em termos de produção, 

produtividade e número de empregados e valorização dos produtos;    

 Mão de obra: evolução do emprego, grau de instrução e salários 

no setor produtivo considerando os produtores de matéria prima, manufatura e 

atividades paralelas como as relacionadas ao turismo (alojamentos e alimentação); 

 Eficácia dos mecanismos de proteção da propriedade industrial: 

número de oposições a pedidos de marcas, verificação da efetividade do registro 

como forma de restrição ao uso do nome geográfico por parte de terceiros.  

Os indicadores quantitativos trabalhados foram:  

1) Indicadores socieconômicos relevantes para a IG do município de 

Franca/SP: População, Área territorial, Densidade populacional, IDHM e PIB 

municipal;  

2) Indicadores de produção local relacionada ao calçado: número de 

unidades produtivas, Produção, Empregos formais;  
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   3) Indicadores da utilização da Propriedade Industrial: Pedidos de 

marcas relacionadas à IG e Efetividade do registro de IG na exclusão de terceiros do 

uso do nome geográfico (número de registros, oposições, arquivamentos e 

indeferimentos de marcas relacionadas ao nome geográfico da IG). 

 

3.2 MÉTODO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Quanto à metodologia para a análise dos dados, para os aspectos de 

pesquisa quantitativa, utilizaram-se análises estatísticas, como distribuições de 

frequência, e representações gráficas etc. Já, nos aspectos da abordagem 

qualitativa, efetuou-se uma análise de conteúdo como base para a análise qualitativa 

das entrevistas, das observações, e das questões abertas em questionários. Esta 

análise buscou compreender o significado dos dados coletados e, também, teve o 

objetivo de facilitar o entendimento dos conteúdos das entrevistas, com a 

classificação apresentada de forma sistematizada, pela divisão em categorias ou 

pela contagem de palavras e termos contidos nas respostas.  

Os dados coletados pelas entrevistas foram gravados em áudio, e, 

posteriormente transcritos, sendo que a análise da transcrição dos dados coletados 

se fez por meio do método de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2016). 

Dessa maneira, uma vez coletados os dados primários e secundários, 

fez-se uso dos seguintes meios para organização e classificação das informações:  

(a) estatísticas descritivas simples, com geração de Tabelas e Gráficos 

contendo informações estatísticas do evento analisado de forma a poder verificar 

padrões e tendências de determinado fenômeno.  

(b) para as entrevistas e análise das perguntas abertas foi utilizada a 

técnica de análise de conteúdo, que, segundo Bardin (2016), se refere a um 

conjunto de técnicas de análise da comunicação visando obter, através de 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às 

condições de produção/percepção (variáveis inferidas) dessas mensagens.  

A análise de conteúdo é, particularmente, utilizada para estudar 

material de tipo qualitativo. Deve-se fazer uma leitura para organizar as ideias 

incluídas para, posteriormente, analisar os elementos e regras que as determinam 
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(RICHARDSON et al, 1999).  

Desta forma, os dados coletados nas entrevistas e nas perguntas 

abertas foram todos digitados, classificados e agrupados em temas, propiciando 

análises quantitativas e, principalmente, qualitativas dos dados. Estas análises 

geraram dados qualitativos e dados quantificados, que, de acordo com Straus e 

Corbin (2008), tal fato ocorre quando os dados de entrevistas e observações, 

normalmente associadas aos métodos qualitativos, são codificados de uma forma 

que permita que sejam estatisticamente analisados. O caso estudado foi discutido 

com base nos objetivos específicos que orientam a dissertação de forma a construir 

um quadro da contribuição do reconhecimento de Indicações Geográficas ao 

desenvolvimento das localidades.  
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4 INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA CALÇADOS DE FRANCA 

 

Franca foi a décima sexta Indicação Geográfica brasileira reconhecida 

oficialmente, e a décima quarta na espécie Indicação de Procedência, para o 

produto calçados, no ano de 2012. Nesta seção é apresentado o Caso da Indicação 

de Procedência Calçados de Franca (IPCF), no âmbito da IG Franca, com uma visão 

inicial sobre a indústria calçadista de Franca/SP, sua evolução e um relato sobre a 

entidade representativa das indústrias de calçados na cidade. Posteriormente são 

apresentadas as características da Indicação Geográfica Franca, com sua descrição 

e evolução, regulamento, gestão e caracterização do município da IGF. Por fim são 

apresentados os resultados da pesquisa de campo com os atores envolvidos na 

IGF. 

 

4.1 INDÚSTRIA CALÇADISTA DE FRANCA/SP 

 

4.1.1 Setor calçadista em Franca/SP 

 

A indústria calçadista é uma das mais antigas do mundo, pois desde a 

idade antiga o ser humano já utilizava formas rudimentares de calçados; 

eventualmente fazia da confecção desses itens uma forma de negócio, ainda que 

primitiva.  

De acordo com Unido (2007), a formalização da indústria viria apenas 

com a Revolução Industrial, ocorrida havia quase dois séculos. Antes disso, a 

manufatura era executada por artesãos em pequenos estabelecimentos. Foi apenas 

na década de 1870, que as primeiras fábricas de calçados surgiram nos EUA e na 

Europa, junto com os primeiros exemplares de maquinário dedicado exclusivamente 

a essa atividade. 

 Os calçados experimentaram grande evolução na variedade de 

formatos e materiais, e os progressos tecnológicos produzidos pela humanidade 

também alteraram a maneira com que eles são produzidos, através da introdução de 

novos reviews fabris, automações e supressão de procedimentos operacionais. No 

entanto, os processos de fabricação de antigos calçadistas ainda guardam diversas 

características que muito lembram as mesmas atividades executadas há séculos. 
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Devido à participação ativa do elemento humano no processo produtivo 

do calçado, o valor gasto na contratação de pessoal é extremamente importante na 

composição de custeio deste setor. A redução de custos tem sido importante para as 

empresas, em geral, por isso os produtores de calçados estão constantemente 

buscando regiões que ofereçam menores salários e mão de obra abundante, o que 

coloca a indústria calçadista em migração permanente, não somente dentro de um 

mesmo país, mas ultrapassando até mesmo as barreiras continentais 

(FENSTERSEIFER e GOMES, 1995; ANDERSON, 2001; GUIDOLIN, COSTA e 

ROCHA, 2010). 

Quando cessa a capacidade de um país de oferecer condições 

competitivas, ou outro lugar surge com vantagens superiores em termos de custo, a 

indústria prontamente se desloca para a nova região. Muito da ascensão e do 

declínio dos países na produção mundial de calçados se deve a este fato, e como a 

indústria acaba se pulverizando pelo mundo, nenhum país torna-se dominante em 

todos os segmentos de produção (ZAWISLAK, 1995). 

 A indústria calçadista brasileira é uma das que mais se destacam no 

panorama da industrialização em nosso território. Suas atividades foram iniciadas 

com o fim do século XIX, se tornando verdadeiramente intensas logo após a Guerra 

do Paraguai. 

 A formação dessa indústria foi de extrema importância para 

estabelecer grande parte dos imigrantes europeus que chegavam ao nosso território, 

especialmente da Itália e da Alemanha. Para comportá-los e verdadeiramente dar a 

oferta de emprego pela qual esperava, a indústria calçadista brasileira foi uma das 

mais significativas opções no Sul e Sudeste do Brasil (INDÚSTRIA CALÇADISTA, 

2019). 

 Tudo começou quando alguns imigrantes alemães chegaram a nosso 

país, no ano de 1824. Eles logo se instalaram no Vale do Rio dos Sinos, onde os 

primeiros passos dessa história são dados. 

Ao avaliar quais eram as habilidades dos imigrantes, notou-se a 

facilidade deles para a realização de artesanato com o material de couro. Sendo 

assim, logo eles foram escalados para trabalhar na confecção industrial de calçados, 

além de outros produtos – como os arreios para montaria do exército, por exemplo. 

Além desse capítulo, existe outro também de grande importância nesse 

período. No ano de 1850, mais ou menos, chegou ao oeste paulista uma grande 
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leva de imigrantes italianos, aproveitando a expansão do café em nosso território e 

firmando suas moradias principalmente na cidade e região de Franca. 

Porém, a fase não era a das melhores para os produtores de café, 

motivo pelo qual os imigrantes italianos também começaram a desenvolver as suas 

habilidades para trabalhar com a produção calçadista brasileira – nesse início, mais 

como uma forma de sobrevivência do que por opção (INDÚSTRIA CALÇADISTA, 

2019). 

Visto o sucesso dessa indústria em nosso território, não foram 

poupados esforços para desenvolvê-la. Já na década de 1870, uma invenção foi 

fundamental para o desenvolvimento da indústria calçadista brasileira: a máquina de 

costura. Tornando alguns trabalhos antes manuais automatizados, foi em meio a 

esse cenário que as primeiras fábricas foram instaladas e criadas em nosso país. 

Nesse período a concentração de curtumes foi maior, principalmente 

no Rio Grande do Sul, especificamente na cidade do Vale dos Sinos. Além disso, a 

indústria também ganhou destaque na cidade de Franca, estado de São Paulo. 

Em ambos os espaços, é certo afirmar que eles se desenvolveram de 

forma extensa, uma vez que o Brasil conta com grande oferta de matérias primas 

para a produção calçadista, como é o caso do couro cru, por exemplo. 

Foram também os avanços na área tecnológica, importados 

principalmente do continente europeu já no finalzinho do século XIX, que 

provocaram uma grande ruptura nos costumes da indústria calçadista brasileira. A 

transição fez com que o empreendimento deixasse de lado as suas essências 

artesanais para verdadeiramente se tornar um negócio de caráter fabril, ou seja, 

com rotina industrial. 

Foi a partir dessa última alteração que a indústria começou a passar 

por um período de relativa estagnação, experimentando-a por cerca de 40 anos – já 

no século XIX, entre os anos de 1920 e 1960. Nesse período, dava início também 

em nosso território o processo de exportação em massa. 

Mas é certo afirmar que foi só depois de 1960 que a indústria 

calçadista brasileira verdadeiramente se consolidou, uma vez que voltou a estaca do 

crescimento constante – impulsionado pelo comércio que se estabelecia também em 

nossos vizinhos norte-americanos, nos EUA. 

Nesse período, então, a região de Franca no estado de São Paulo se 

tornou uma grande indústria concentrada na produção e venda de calçados para o 
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público masculino, enquanto o Vale dos Sinos concentrou os seus esforços na 

produção de diferenciados sapatos para o público mais exigente nesse sentido: as 

mulheres. 

Na década em que a indústria calçadista brasileira não mediu esforços 

para aparecer no mercado com força, a produção nacional chegou a cerca de 80 

milhões de pares de sapatos confeccionados por ano. 

Assim os mercados se tornavam ainda mais extensos também no 

exterior: as empresas brasileiras entravam em contato com instituições 

                                                                    “           ” – 

pela qual os brasileiros eram os verdadeiros responsáveis pela produção de tais 

modelos. 

E depois de tantos esforços para consolidar em nosso território a 

indústria calçadista brasileira, você deve estar pensando: e como ela é vista nos dias 

atuais? 

Atualmente, o Brasil só fica atrás da Índia e China no que se refere à 

produção de calçados, sendo o terceiro maior fabricante de calçados em todo o 

mundo. O país hoje mantém uma média de 8 mil empresas diretamente 

relacionadas com a oferta nesse setor, que estão distribuídas em todo o país e 

empregam mais de 340 mil pessoas. A exportação do sapato brasileiro é realizada 

para mais de 150 países em toda a extensão do globo, gerando lucro de cerca de 

1,5 bilhão anual. 

 

4.1.2 Evolução da Indústria do Calçado de Franca 

 

A cidade de Franca situa-se na região compreendida entre os rios 

Pardo e Grande; embora desbravada no século XVI, foi povoada somente a partir 

das descobertas das minas de Goiás, por Ananhaguera II, no início do século XVIII. 

Com a abertura das estradas de Goiás, em 1722, e do Desemboque algumas 

décadas após, foram se formando vários pousos que se constituíram nos primeiros 

núcleos povoadores desta região. Um pequeno fluxo populacional das últimas 

décadas do século XVIII permite a formação do povoado disperso, que ficou 

conhecido como Bairro das Canoas, abrangendo os pousos: das Covas, Alto e 

Alegre, além de outras paragens. Covas foi pouso eminente de comerciantes e 

transportadores de sal, além de servir de arraial temporário da região.  
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Em função do crescente número de moradores dispersos, foi ali criada 

uma Companhia de Ordenanças, e nomeado Capitão a pessoa de Manoel Almeida, 

em 1791. Pertencia à freguesia de Caconde e Município de Moji Mirim. No início do 

século XIX, a região recebe um fluxo populacional de grandes proporções. São os 

mineiros que vêm das Gerais, principalmente do Sul de Minas, e os goianos do 

Sertão da Farinha Podre (futuro Triângulo Mineiro). Vinham criar o gado e plantar 

suas lavouras. Explica-se este fluxo pela decadência da mineração de Minas Gerais, 

esgotando o ouro de aluvião dos córregos; os habitantes daquela Capitania 

procuravam uma outra atividade, que estava ligada à terra. 

Hipólito Antônio Pinheiro, mineiro de Caconde, substitui o posto vago 

de Capitão de Ordenanças do 'Belo Sertão do Rio Pardo', em agosto de 1804, 

ocasião em que são dados os primeiros atos efetivos da fundação do povoado. Em 

29 de agosto de 1805, foi criada a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição da 

Franca e do Rio Pardo, simplificada para Franca, em homenagem ao Governador da 

Capitania, Antônio José da Franca e Horta. 

O arraial foi assentado em uma colina entre dois córregos: Bagres e 

Cubatão, em terrenos da Fazenda Santa Bárbara, doados para este fim em 03 de 

dezembro de 1805, por Antônio Antunes de Almeida e seu irmão Vicente Ferreira 

Antunes de Almeida e esposa Maria Francisca Barbosa. Nessa ocasião foi ereta 

uma Capela - Interina sob a direção de Manoel Marques de Carvalho e celebrada a 

primeira missa pelo Padre Joaquim Martins Rodrigues. Essa Capela, situada no 

local do atual edifício da Cúria Diocesana, foi depois denominada de Nossa Senhora 

do Rosário dos Homens Pretos. A Igreja Matriz, iniciada em 1809, foi construída na 

Praça principal, onde hoje está a Fonte Luminosa. 

A freguesia se desmembrou de Moji Mirim em 28 de novembro de 

1824, elevada à Vila Franca do Imperador. Nessa data, passou a ter status de 

município, pois já tinha autonomia político-administrativa, embora somente em 1856, 

com a lei provincial nº 21, de 24 de abril, tenha sido elevado à categoria de cidade. 

Em 1838, Franca foi teatro de revolta, por parte do Capitão Anselmo 

Ferreira de Barcellos, daí o célebre episódio denominado 'Anselmada'. Cometeram-

se terríveis barbaridades, muitas pessoas de bem fugiram e o crime saiu vitorioso. A 

sedição foi sufocada e foi então que Franca passou a ser sede de uma Comarca e 

possuir um Juiz de Direito, pela lei provincial nº 7, de 14 de março de 1839. Em 

primeiro de março de 1842 é criado o Distrito Policial. 
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Segundo Barbosa e Barbosa (2010), Franca está localizada em uma 

região historicamente voltada à pecuária, o que, por conseguinte, proporcionou 

abundância do couro. Os autores citam o historiador Caio Prado Jr., que escreveu: 

“      fins do século XVIII, (...) os criadores mineiros começam a descer a 

Mantiqueira, indo estabelecer-se em São Paulo, na região que flanqueia a serra a 

oeste, de Franca a Moj       ” e continua dizendo que (...) “          os Campos 

Gerais (Paraná), então pertencentes a São Paulo, é esta região que apresenta 

maiores rebanhos de gado vacum na província no recenseamento de     ” (2000, 

p.199; 212 apud Barbosa e Barbosa, 2010). A tradição da criação bovina teve então 

influência decisiva no aparecimento primeiro da indústria curtumeira em fins do 

século XIX e, posteriomente, da indústria do calçado, a partir das primeiras décadas 

do século XX. 

Somada a este fator, uma condição histórica em especial, entre outras 

de menor relevo, possibilitou o estabelecimento de um mercado consumidor para os 

produtos derivados da transformação da matéria prima originada da atividade 

criatória, assim como o escoamento para Franca de couros vindos de outras 

regiões: a Vila Franca do Imperador foi um dos principais entrepostos da chamada 

“        dos        ”  importante rota de comércio que ligava a capital da província 

de São Paulo aos sertões de Goiás e Mato Grosso. Por essa estrada levava-se 

gado, couros salgados e cereais para o sul, a fim de serem trocados, sobretudo, por 

sal e artigos manufaturados; a importância do entreposto francano nesse caminho 

pode ser medida para a própria identificação do sal comercializado nas transações 

ao longo da “    ada dos        ” como “    da       ”  De acordo com o geógrafo 

francês Pierre Deffontaines, “        por aí a velha estrada que servia de transporte 

ao gado que descia de Minas para ser engordado nesta zona de erva; as fazendas 

são sobretudo invernadas, isto é, estações de engorda para os rebanhos que 

chegam das zonas pioneiras do norte e do oeste; o caminho de Franca, chamado 

estrada francana, é ainda um dos mais importantes caminhos de        ” (1945, 

p.19). 

Para atender às necessidades dos tropeiros e mercadores que 

transitavam por este importante caminho de boiadas, artesãos locais produziam 

arreios, sapatões de atanado, sandálias, coberturas para carros de bois, bainhas 

para facas, lombinhos, silhões, badanas e canastras, entre outros artigos de couro. 
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Desde a década de 1820 já existiam em Franca artesãos de couro, como os Prados, 

os Gonçalves e os Vales, especializados na manufatura desses artigos. 

Certamente, foi o fluxo intenso de couros e das atividades ligadas à 

sua transformação ao longo da “     da dos        ” que estimulou o surgimento 

de curtumes em Franca. Em 1886, o padre Alonso Ferreira de Carvalho montou um 

pequeno curtume – “               ” – que se destinava ao aproveitamento do 

couro que chegava com tropeiros vindos de Minas, Goiás e Mato Grosso, amarrados 

em fardos nos lombos dos burros (BARBOSA e BARBOSA, 2010). Além da 

facilidade na obtenção regular de couros, outros dois motivos podem ter contribuído 

para a instalação dos curtumes em Franca: a existência de água em abundância, em 

virtude dos diversos rios e córregos que circundam a região, e a forte presença de 

madeiras ricas em tanino, substância utilizada no curtimento do couro. 

Vinte anos após a fundação de seu primeiro curtume, do qual se desfez 

em 1890, padre Alonso fundou também, em 1906, o “        P        ”  Depois 

de vendido em 1917, o Curtume Progresso, totalmente remodelado e modernizado, 

traduziu-se em um marco para a indústria local, ao colocar à disposição da incipiente 

atividade de fabricação de calçados, matéria prima apropriada para a manufatura de 

sapatos mais refinados, o que muito possivelmente lhe abriu as portas de mercados 

mais promissores, sobretudo nos novos centros urbanos que se desenvolviam. Por 

esta mesma razão, também importante para o futuro do setor coureiro-calçadista em 

Franca foi o surgimento do Curtume Elias Mota. Após a compra do Curtume 

Cubatão, Elias Mota, um ex-aprendiz de seleiro e sapateiro, passou alguns meses 

no Rio Grande do Sul, no ano de 1912, estado onde a indústria coureira já se 

encontrava bastante desenvolvida, a fim de estudar e se capacitar no que diz 

respeito ao trato do couro; no ano seguinte, instalou em Franca o que viria a ser o 

segundo curtume mecanizado do estado de São Paulo – o primeiro havia sido o 

Água Branca, na capital do estado (BARBOSA e BARBOSA, 2010). O sucesso da 

iniciativa foi tamanho que, em 1917, Elias Mota estabeleceu filial na cidade de São 

Paulo, que funcionava como depósito e distribuidora dos seus produtos, inclusive 

calçados, que já passara a fabricar; tal empreendimento evidencia que os negócios 

do curtume, já na década de 1910, extrapolavam os limites do mercado local e 

regional. 

 A possibilidade de contar com matéria prima farta e próxima, e a 

presença marcante dos curtumes, desde fins do século XIX, influíram decisivamente 
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na afirmação, em Franca, de uma tradição manufatureira vinculada ao 

beneficiamento do couro e à fabricação de calçados. Se pensarmos no significativo 

preço dos fretes no momento de surgimento da indústria coureiro-calçadista local, o 

barateamento do produto, derivado da articulação representada pela obtenção da 

matéria prima e seu beneficiamento, no mesmo espaço geográfico onde se operava 

a sua transformação em mercadoria acabada (no caso, o sapato), pode ser também 

um dos fatores a explicar a boa receptividade do calçado francano no mercado a 

partir das décadas de 1920-30. 

 

4.1.3 A entidade representativa das indústrias de calçados em Franca/SP 

 

O                              dos fabricantes de calçados do 

município de Franca iniciaram-se em 1957, com um grupo que integrava a 

Associação do Comércio e Indústria de Franca (ACIF), de onde surgiram os 

primeiros incentivos para a criação da Associação Profissional da Indústria de 

Calçados. 

No dia 10 de maio de 1957, convocados pela ACIF, os fabricantes de 

calçados reuniram-se pela primeira vez para discutirem a importância de uma 

Associação nas defesas dos interesses particulares do setor calçadista. Nesse dia, a 

reunião, que teve seu início às 16h, foi coordenada por Américo Palermo, industrial 

atuante naquela época e então vice-presidente da ACIF. Esteve presente, também, 

nessa reunião, Jorge Cheade, diretor executivo da ACIF e professor de Organização 

do Trabalho na escola Júlio Cardoso, mais conhecida como "Escola Industrial". 

Naquele dia, Cheade fez longa explanação sobre as vantagens da fundação da 

Associação, e foi naquela ocasião que nasceu a "Associação Profissional da 

Indústria de Calçados". Em assembleia realizada no dia 12 de junho de 1957, foi 

discutido e aprovado o projeto de estatutos e a constituição definitiva da Associação, 

e eleita a primeira diretoria (SINDIFRANCA, 2019). 

Em 12 de novembro de 1958 realizou-se uma assembleia para discutir 

a conveniência em transformar a Associação em Sindicato de classe. A proposta da 

diretoria foi aprovada, e na mesma ocasião apresentaram e aprovaram os novos 

estatutos. Começava a nascer o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca 

(SINDIFRANCA). Preparado o processo, deu-se entrada no dia 02 de março de 
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1959, na Delegacia Regional do Trabalho, em São Paulo, ao pedido de 

transformação e, em 06 de agosto de 1959, foi deferido o pedido e sua publicação 

no Diário Oficial da União, ocorrida em 14 de julho. No dia 29 de agosto do mesmo 

ano é fundado o SINDIFRANCA, data esta que consta em sua Carta Sindical 

(SINDIFRANCA, 2019). 

Através de outras iniciativas dos fabricantes de calçados e lideradas 

pelo SINDIFRANCA, foi criado em 2013 o Instituto Cidade do Calçado (ICC), com o 

objetivo de ser um braço social para desenvolvimento humano e desenvolvimento de 

ferramentas para promover melhorias no setor, com cursos divididos em módulos 

para capacitar desde os operários até os proprietários, sendo assim, um fomentador 

de melhorias operacionais e estratégicas das empresas (SINDIFRANCA, 2019). 

 

4.2 INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA CALÇADOS DE FRANCA 

 

4.2.1 Descrição e evolução da IPCF 

 

A Indicação Geográfica da cidade de Franca/SP tem seus limites 

definidos por fatores históricos como o fluxo intenso de couros e das atividades 

                                        “                   ”, que estimulou o 

surgimento de curtumes em Franca, conforme já mencionado. 

Franca foi emancipada como município em 28 de novembro de 1824 e 

possui área de 608,53 Km2. O PIB per capita, em 2016, era de R$ 28.108,23, 

correspondendo a 0,475% do PIB do estado de São Paulo. 

O município apresenta em população estimada em 2018 de 337.738 

habitantes, e é o município com o 66o IDHM – 0,780 – nacional (IBGE, 2016).  
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Figura 02 – Mapa da área Geográfica Franca 
 

 

Fonte: Google Mapas (2019) 

 

Nas tabelas 1 e 2, a seguir, encontram-se os principais dados 

referentes aos indicadores que podem estar relacionados com a análise da 

Indicação de Procedência dos Calçados de Franca, uma vez que caracterizam o 

município em algumas dimensões, como a populacional e a econômica: 

 

Tabela 01 - Dados populacionais do município de Franca 

Ano Area(km2) População Hab/km2 

        

2010 608,53 318.369 524,64 

2012   323.464 534,05 

2014   328.640 542,6 

2016   333.405 550,46 

2018   337.738 557,62 
 

Fonte: IBGE (2019) 

 

Tabela 02 - Variação do PIB do município de Franca para os anos selecionados 

Ano PIB (per capita) R$ 

    

2010 15.863,10 

2012 20.569,60 

2014 23.788,46 

2016 28.108,23 
 

Fonte: IBGE (2019) 
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Segundo o IBGE, Franca possui uma população estimada em 

350.400 para 2018, com área total de unidade territorial de 605,679 km2. Ainda 

para o mesmo órgão, em 2015, o Produto Interno Bruto (PIB) total do município 

correspondia a R$ 8.443.011 milhões. Desse total, R$ 42.441 mil (0,5%) haviam 

sido gerados pelo setor agropecuário; R$ 1.686.257 milhão (19,97%), pelo setor 

industrial; e R$ 5.912.609 milhões (70,03%), pelo setor de serviços. Para compor o 

valor total do PIB, soma-se R$ 801.704 mil (9,49% do total), que representam os 

impostos sobre produtos líquidos de subsídios. Em 2018 o PIB per capita do 

município era equivalente ao valor de R$ 28.108,23. 

O município de Franca é considerado o principal pólo fabricante de 

calçados masculinos do país e o segundo maior no contexto geral, segundo o 

Regulamento de Uso da Indicação Geográfica Franca (SINDIFRANCA, 2010). Em 

relatório do SINDIFRANCA (dezembro/2018), Franca terminou o ano de 2018 com 

26,8 milhões de pares produzidos (cerca de 3% da produção nacional). Os valores 

faturados com a exportação em US$ 67 milhões também em 2018. Compõem ainda 

este pólo industrial todos os demais elos da cadeia produtiva do calçado, tais como 

curtumes, fabricantes de máquinas para calçados, solados, colas e adesivos, 

fôrmas, palmilhas, facas para corte, adornos e acessórios de metal, entre os mais 

importantes. 

Dessa forma, segundo Giesbrecht (2014), Franca não somente possui 

uma história que a confere notoriedade, mas também um presente. Atualmente, são 

registadas mais de mil empresas calçadistas na cidade, o que a torna o pólo de um 

completo processo produtivo que une todos os elos da cadeia em que se insere. É 

ainda, “     de instituições de ensino e pesquisa voltadas para o setor, vistas, 

inclusive, como referência nacional e              ” (GIESBRECHT, 2014, p.66). 

No que se refere a Indicação Geográfica, Franca foi a primeira do 

estado de São Paulo5, e seu depósito se deu em 25 de novembro de 2010, na 

espécie de Indicação de Procedência, e protocolado no INPI sob o número 

IG201012. O reconhecimento oficial aconteceu em 07 de fevereiro de 2012, tendo 

                                         
5
 Pouco tempo depois, Franca se tornaria a primeira cidade brasileira a ter o reconhecimento de duas indicações 

geográficas, nas espécies de indicação de procedência. Além do Calçado de Franca, os Cafés da Alta Mogiana, 

reconhecida em 17 de setembro de 2013 (MDICE, 2018, p.2). 
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como requerente do registro o Sindicato da Indústria de Calçados de Franca 

(SINDIFRANCA). 

O processo físico
 

de registro e reconhecimento da Indicação 

Geográfica perante o INPI possui 599 folhas. O documento inclui:  

a) comprovantes de pagamento de taxas ao INPI;    

          “                                                               

ideologia e capital na indústria do calçado (Franca, 1920-     ”               

Sousa Barbosa, anexa em sua integralidade;    

          “                      pólo calçadista de Franca (1820 –      ”            

   Coutinho, anexa em sua integralidade;    

d) recortes de jornais ressaltando o reconhecimento público da indústria calçadista; 

   

e) o Estatuto Social da entidade requerente;    

     “R                ”    indicação, que institui as normas de suas estruturas de  

 controle;    

g) o  “R                 ”                              

I. dados contemporâneos da produção francana;  

II. um resumo de suas diversas fases evolutivas no curso da História;    

III. a delimitação da área geográfica a que corresponde a indicação; 

IV. a delimitação dos produtos contemplados pela indicação; 

V. os requisitos para a matéria prima, insumos, processo produtivo, produto e 

responsabilidade sócio-ambiental;    

VI. normas quanto aos registros referentes ao cumprimento dos requisitos;    

VII. normas de rotulagem; 

VIII. normas de atuação do Conselho Regulador;    

                             “         ”     P     

X. penalidades; 

XI. generalidades; 

XII. anexos. 

h) Normas internas. 

O SINDIFRANC                                   “      ”           

Figura 3                                                  
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Figura 03 - Representação gráfica da Indicação Geográfica Franca 

 
Fonte: Guia básico de Indicação Geográfica do INPI 

 

Com base nos indicadores quantitativos selecionados e expostos no 

item 3.1.2, foi possível obter os valores de antes e depois do reconhecimento da IG. 

Conforme a Tabela 3, percebeu-se que não houve nenhum incremento no 

desenvolvimento do local que pode ser atribuído a este ativo territorial coletivo. Pelo 

contrário, os números se apresentaram inferiores, demonstrando que se perdeu 

participação de mercado. 

 

Tabela 03 – Números dos indicadores quantitativos apurados  

Indicador 2010 2018 

Empregos formais 25.981 19322 

Produção de calçados (mil / pares) 36,00 26,80 

Venda Mercado Interno 32,60 25,70 

Exportações   3,40 1,25 

Número de indústrias 2379 Não encontrado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.2 Regulamento de Uso 

 

O regulamento de uso da Indicação Geográfica Franca apresenta 

problemas em virtude de apresentar duas características fundamentais em direto 

conflito para com a legislação vigente concernente às indicações de procedência:  

a) o regulamento foi feito com base em um regulamento de 

Denominação de Origem (e não como Indicação de Procedência), e exige critérios 

técnicos específicos, além de requisitos de qualidade;  

b) o órgão gestor, postulando-se na qualidade de titular, habituou-se a 

modificar as normas registradas sem a anuência dos produtores ou do INPI.  
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Assim, a Indicação Geográfica Franca, na espécie Indicação de 

Procedência, nasce contrária à norma vigente por ter sido registrada segundo os 

moldes de uma Denominação de Origem. Seu registro estabelece, como já 

mencionado, imensas estruturas de controle, incumbidas de exigir rígidos critérios 

de qualidade, a necessidade de credenciamento perante o órgão e o cumprimento 

de normas de adequação e auditoria.  

Em segundo lugar, o órgão, em virtude da ciência da não existência de 

normas que regulem possíveis modificações ao regulamento de uso de indicações 

de procedência, passou a atribuir a si a prerrogativa de modificá-la conforme suas 

necessidades, resultando na coexistência de um regulamento registrado
 

e um 

regulamento exigido e aplicado, sendo que ambos comportam normas 

administrativas e de qualidade diferentes entre si.  

A Indicação Geográfica Franca pode ser vista como um dos casos de 

Indicações de Procedência em que a produção geral, apesar de ter gerado a 

notoriedade do nome da cidade como um todo, se utiliza de diversos métodos 

produtivos e produz uma infinidade de produtos.  

Ou seja, é a situação na qual a Indicação de Procedência, não 

possuindo capacidade para estabelecer normas que contemplem toda a diversidade 

da cidade, não o poderá fazer, uma vez que, apesar do apelo publicitário que o 

estabelecimento de requisitos de qualidade poderá apresentar, este deixará à 

margem todos os produtores que não possuem condições de se adequar a tais 

requisitos (LOCATELLI, CARLS apud CARLS; SILVA, 2016, p. 143).  

Além disso, a exigência do cumprimento de critérios de qualidade não 

representa a única norma incoerente de seu registro. Tanto a versão registrada 

quanto a versão modificada exigem que usuários da indicação sejam 

necessariamente associados da entidade gestora, de acordo com os termos de seu 

próprio Estatuto.  

Como mencionado anteriormente, não há qualquer norma legal que 

obrigue usuários de Indicação Geográfica, um direito simples e de mero 

reconhecimento pela autarquia federal, a se associarem ao ente que atuou como 

seu substituto processual no registro. Ademais, a cobrança de valores pela utilização 

da IP, bem como a cobrança de taxas pela própria associação à entidade, sendo de 

total discricionariedade do órgão, impossibilitariam em larga escala a utilização do 

selo por pequenos e médios produtores.  



96 
 

Desta forma, em virtude de se constituírem legalmente como titulares 

legítimos da Indicação Geográfica Franca, todos os produtores de calçado 

estabelecidos na região, caso cumpram ou não os requisitos de qualidade 

estabelecidos no regulamento de uso, possuem o direito de utilizá-la, o que faz do 

regulamento de uso em questão uma regra de adequação voluntária.  

 

4.2.3 Gestão da IGF 

 

Em 2009, os representantes da entidade gestora foram abordados por 

advogados para a construção de um projeto de Indicação Geográfica. A proposta 

não foi aceita, porém, a entidade resolveu que seus próprios representantes seriam 

os responsáveis pela redação da documentação da IG, possuindo como expectativa 

a posterior utilização de um selo para que produtos da cidade pudessem obter valor 

agregado, sem possuir conhecimento acerca das demais implicações do registro e 

posterior desenvolvimento de uma IG.  

O projeto para registro foi desenvolvido sem qualquer mobilização dos 

produtores. O órgão justifica sua conduta atentando para o fato de que é inviável 

reunir os quase 500 calçadistas francanos em atividade. Ou seja, os produtores de 

calçados da cidade de Franca não tiveram qualquer participação na redação das 

normas de uso, bem como na construção das estruturas de controle da indicação.  

O projeto, diferentemente de outras Indicações Geográficas, não 

contou com o apoio do SEBRAE, em virtude de uma falha de comunicação interna 

do órgão. Contudo, a entidade gestora mobilizou diversas instituições para a 

realização de discussões sobre a proposta, incluindo a Associação do Comércio e 

Indústria de Franca (ACIF), a própria divisão francana do SEBRAE (que 

desconhecia a participação do SEBRAE nacional no reconhecimento de Indicações 

Geográficas), e outras diversas entidades.  

Passados seis anos, até o momento, nenhuma empresa francana 

utiliza a Indicação Geográfica Franca (da espécie Indicação de Procedência para 

calçados) da cidade. A entidade afirma que, caso um produtor se proponha a utilizar 

o selo, receberá dela a informação de que não foi iniciada a fase de credenciamento.  

Franca se mostra, desta forma, um caso em que o processo de 

reconhecimento, sendo realizado sem participação efetiva de seus produtores 
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titulares, acabou diminuindo drasticamente seu potencial para gerar uma economia 

de aglomeração.  

Assim, para tentar reverter a situação, o órgão gestor planeja, 

atualmente, um programa que possui duas fases: a mobilização do empresariado 

para o credenciamento e a sensibilização do consumidor. É dentro deste projeto que 

                                “P                       P                    

         ”  U                   
 
a serem desenvolvidos pelos empresários em 

conjunto com a entidade, que visam ao desenvolvimento da indicação e, 

consequentemente, a geração de desenvolvimento econômico e social para o 

município contemplado.  

É necessário apontar que, apesar da conduta da entidade gestora, não 

há qualquer exigência legal para que produtores sejam credenciados para a 

utilização da IG. Este seria o caso, apenas, se o direito reconhecido fosse aquele 

referente a uma Denominação de Origem. Em se tratando de Indicação de 

Procedência, a gestão construída conforme o modelo de uma Denominação de 

Origem se mostra inviabilizadora de seu uso, dado que o próprio órgão afirma não 

possuir condições estruturais de realizar o controle de qualidade exigido de uma 

Indicação Geográfica de tal espécie.  

Nestes parâmetros, ao considerar o regulamento de uso enquanto 

documento desprovido de eficácia, todos os produtores de calçado do município 

estão, atualmente, legitimados a fazer uso do selo da Indicação Geográfica, na sua 

especificidade de Indicação de Procedência.  

 

4.2.4 A IGF como proteção ao uso do nome geográfico 

 

Foi efetuada pesquisa no banco de dados do INPI para se observar a 

efetividade do registro de I         G                                           

                reconhecido como I         G                                

                                        da entidade representativa dos fabricantes 

da I         G          Fr        S N   R N                            T    

                                                                           

                                     dos produtos distinguidos pelo sinal distintivo. 

                             para o re                       
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                       da propriedade industrial por p                       O 

                                                     descritas nas Tabelas 4, 5 

e 6, obtidas em busca efetuada no portal do INPI. 

 

Tabela 04 - Resultado da busca no banco de marcas do INPI para o radical Calçado 
                   de Franca 
 

 
Fonte: INPI (2019) 

 

                             de Nice6                           o 

produto calçado encontra-se na classe 257  N                                  de 

registro de marca para “        de       ” nesta classe. No entan             -   

             que utilizam o radical “        de       ” em outras classes, sendo 

três registros ativos, dois deles representando o empreendimento Shopping, e o 

terceiro representando o empreendimento Museu.  

 

 

 

Tabela 05: Resultado da busca no banco de marcas do INPI para o radical Calçados 
                  de Franca 
 

                                         
6
                  N     N L  -               internac                                                      

          
7
 Vestuário, calçados e chapelaria. 
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Fonte: INPI (2019) 

Q                                      “                  ”           -

                que utilizam este radical, sendo um registro ativo, de titularidade do 

próprio SINDIFRANCA, e que compõe o seu nome fantasia. 

 

Tabela 06 - R                                         NP                 “        
                         ” 
 

 
Fonte: INPI (2019) 

 

Quando a busca utilizada foi o radical “        Franc ”             -   

                       que utiliza este radical, sendo um registro ativo, também de 

titularidade do próprio Sindicato.  

Estas pesquisas no banco de dados do INPI, apresentadas nas 

Tabelas 04 e 05, demonstraram que todas estas solicitações de registro de marca 

aconteceram em datas anteriores ao depósito da Indicação Geográfica Franca, 

ocorrido em novembro de 2010. Já a pesquisa apresentada na Tabela 06 teve seu 

depósito em 2014, após o reconhecimento da IG, para compor uma outra marca 

chamada Festa do Calçado, a ser trabalhada pela entidade. 

 

4.3 PESQUISA COM OS ATORES ENVOLVIDOS NA IGF 
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A cadeia produtiva do calçado de Franca pode ser considerada,          

                     , como o setor agropecuário, os abatedouros, as indústrias de 

maquinários, os curtumes, as indústrias químicas, as indústrias de componentes, as 

fábricas de calçados, os varejistas, os atacadistas, as instituições de fomento, apoio 

técnico e científico e as entidades representativas, SINDIFRANCA e Instituto Cidade 

do Calçado (ICC). 

Na pesquisa preliminar, foram identificados como atores relevantes da 

IG Franca: a entidade representativa das indústrias de calçados, SINDIFRANCA  

                                                                              e 

privadas; o ICC, instituto de desenvolvimento humano e social, responsável por 

capacitar a indústria calçadista francana e descobrir seus talentos; os fabricantes 

repre                                                                       

                  , representadas pelo SENAI e pela FATEC Franca,           

        municipal, representado pela Secretaria de Desenvolvimento de Franca. A 

seguir, são apresentados os principais resultados obtidos pelas entrevistas com os 

representantes das entidades selecionadas. 

 

4.3.1 Entidade representativa das indústrias calçadistas 

 

O SINDIFRANCA tem como missão representar, defender, unir e 

promover o desenvolvimento e fortalec                                          

 S N   R N                   S                                                 

                                       desta IG, porém ainda não possui um 

conselho regulador e nem o seu departamento de gestão.  

De acordo com seu estatuto, o SINDIFRANCA é constituído para fins 

de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria econômica da 

indústria de calçados (masculino, feminino e infantil), com base territorial no 

município de Franca/SP, incluindo-se em referida categoria econômica as atividades 

de fabricação de calçados de couro, acabamento de calçados, fabricação de tênis 

de qualquer material, fabricação de calçados de material sintético, fabricação de 

calçados de materiais não especificados anteriormente, fabricação de partes para 

calçados de qualquer material, atividade de corte, pré-frezado, costura manual, 

costura na forma, palmilhas, além de fabricação e prestação de serviços de 
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atividades que forem conexas e/ou correlatas à manufatura de calçados, conforme 

estabelece a legislação em vigor, com o intuito de colaborar com os poderes 

públicos e as demais associações, visando à solidariedade da classe e sua 

subordinação aos interesses nacionais (SINDIFRANCA, 2019).  

Foi efetuada entrevista co                   S N   R N            

            Q                    3, e as principais contribuições estão 

apresentadas a seguir.  

              que levaram à busca do reconhecimento oficial como IG 

para calçados, segundo o representante do SINDIFRANCA, se deram, 

principalmente,           de conquistar um registro oficial para a tradição que a 

região de Franca tem há quase 200 anos, de ser fabricante de calçados e, também, 

trabalhar o desenvolvimento gradativo e o fortalecimento contínuo da cidade  

                                                                             

                                                                                

                                          de 1990, conforme depoimento a seguir: 

 

Mas o foco do selo não é a marca Samello, não é a Sândalo, não é o Terra, 
na época, e nem é hoje as marcas que tem aqui. É a marca Franca. A 
marca Franca é a maior marca do calçado de Franca: eu sou do Ferracini, 
mas é de Franca; Eu sou Sândalo, mas é de Franca. Então, o Brasil 
conhece o polo calçadista de Franca. O que é que nós temos que despertar 
no consumidor? Nós temos que despertar assim: vamos comprar um 
calçado? Quero um calçado de Franca. E a marca tem que corresponder a 
essa importância de qualidade de produto (ERI1, 2019). 

 

Segundo o entrevistado, o assunto de Indicação Geográfica surgiu no 

Sindicato em 2009, através de informações do Ministério de Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC), com uma provocação aos seus integrantes de estudar 

como isso funcionava no mundo. A partir desta verificação, percebeu-se a existência 

de muitas IGs na Europa e, no Brasil, poucas, em torno de oito. Um trabalho 

começou, então, a ser desenvolvido, envolvendo uma equipe do Sindicato, 

culminando no depósito do pedido da IG, no dia 25 de novembro de 2010. O 

deferimento pelo INPI ocorreu em 07 de fevereiro de 2012, conforme depoimento a 

seguir: 

 

[...] resolvemos fazer nós mesmos. Mesmo porque nós teríamos que 
conhecer a fundo o que era a Indicação [...], conhecer os detalhes e tal, e 
começamos a desenvolver porque tem que conhecer toda a história pra 
comprovar que o setor é um cluster e ele, além de ser um cluster, ser de 
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longa data, 200 anos fazendo calçado. E de interesse coletivo, e outra 
coisa, a cidade cresceu em cima do calçado, que foi a mola propulsora do 
desenvolvimento de Franca. [...] Então nós construímos todo esse trabalho 
pra poder conseguir, e conseguimos. Conseguimos oficializar a região, o 
território, a cidade, costumo dizer que a IP é certidão de nascimento do 
setor calçadista, é o reconhecimento do setor: nasceu e registrou depois, 
como fazia no passado [...] (ERI1, 2019). 

 

No que se refere às próximas ações realizadas, após a entidade 

receber o reconhecimento oficial, o entrevistado citou um evento que contou com a 

presença do Governador do estado de São Paulo na época. Isso aconteceu em 

maio de 2013, exatos 15 meses após a concessão, conforme notamos em seu 

depoimento: 

 

[...] nós começamos a trabalhar a utilização desse material. A primeira coisa 
que nós fizemos foi a diplomação das indústrias com indicação de 
procedência do calçado de Franca, certificá-las. E num grande evento que 
nós fizemos [...], com a presença do Governador Geraldo Alckmin, nós 
entregamos para as indústrias de calçados os diplomas, o certificado [...], 
mas não demos o direito até hoje de usar o selo. Por quê? Porque tem que 
ter critério, esse selo é oficial, a Indicação é oficial, dada pelo Governo 
Federal, com repercussão internacional, então o que nós fizemos, falamos, 
agora nós temos que criar as condições de como é que vamos implantar 
isso (ERI1, 2019). 

 

Com relação à implantação da IG, o entrevistado disse que não 

detinham conhecimentos para isso e, também, nenhuma referência de outra IG que 

não fosse de produtos agrícolas.  

 

Começamos a procurar, a participar junto ao Governo Federal, de reuniões, 
e a única IG que tava lá da indústria brasileira, era a nossa. O resto era tudo 
agricultura. Nós não tínhamos outra IG de indústria pra pegar de exemplo. 
Aí nós começamos a desenvolver, inclusive nós sediamos um Fórum 
Internacional aqui no SINDIFRANCA, estivemos em vários congressos, 
fomos pra Belo Horizonte, então, nós participamos de tudo isso. Mas a 
concentração do Governo Federal, do Sebrae Nacional, das entidades 
governamentais envolvidas, o foco era na agricultura. Então nós 
continuamos a tentar desenvolver, fizemos alguns modelos de projetos de 
gestão, de regulamento, de conselho, etc., mas ainda não estava definido 
quais realmente seriam os pilares, colocamos lá sete pilares, mas depois 
nós alteramos (ERI1, 2019). 

 

De acordo com o entrevistado, também, uma das iniciativas foi a 

criação do ICC, em junho de 2013, como braço social para desenvolvimento humano 

e aplicação de ferramentas para promover melhorias no setor, conforme notamos 

em seu depoimento: 
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[...] você não pode dar um selo de IP para uma indústria sem levar em 
consideração a parte social e ambiental, tem que ter um foco. Então, em um 
dos pilares está escrito que o produto tem que ser de Franca; você tem que 
ter nivelamento de gestão das indústrias; tem que ter a parte de qualidade 
de produto, tanto de sintético quanto de couro; você tem que ver a parte 
social, e sobrou a parte ambiental. Esses outros quatro estão em 
andamento, criamos o Instituto Cidade do Calçado para dar apoio ao 
nivelamento das indústrias no sentido de gestão [...] (ERI1, 2019). 

 

E, complementa, dizendo que houve uma reestruturação de projetos no 

Sindicato devido à importância e magnitude desta ferramenta de desenvolvimento, 

buscando apoio na esfera municipal e estadual, mas sem sucesso, conforme relato: 

  

E eu fiz uma via-sacra no Governo do Estado junto à CETESB, porque da 
mesma forma que nós recebemos do Governo Federal a diplomação da IP, 
é tanto quanto importante ao Governo do Estado estar conosco na tentativa 
do meio ambiente, e nós temos tido dificuldades, por vaidades, falta de 
interesse até das autoridades, a própria FIESP, de encarar a importância 
disso. [...], falei: “O   na Secretaria de Tecnologia e de Desenvolvimento, o 
senhor monta lá um departamento de  P”  na FIESP a mesma coisa, mas 
não deram a devida atenção e não fizeram nada, essa é a grande verdade 
(ERI1, 2019). 

 

E, continuando na tentativa de implantação da IG, o Sindicato contratou 

uma empresa de gestão de negócios que reformulou o projeto. De acordo com 

COUROMODA (2019), o SINDIFRANCA passou a integrar o Comitê de Elaboração 

de Normas das Indicações Geográficas Brasileiras, em 2014. Em 2015, firmou 

parceria com o SEBRAE, que resultou no trabalho de reelaboração da imagem do 

selo da IG, finalizado em 2016 e lançado na FRANCAL em 2017. 

 

[...] se os outros Estados acordaram mais cedo, parabéns para eles, aqui 
precisa acontecer o que tá acontecendo para poder entender que a IP é 
uma ferramenta, e tudo que é feito dentro do SINDIFRANCA é debaixo do 
guarda-chuva da IP, nada é feito fora. [...] porque ela abrange tudo, desde a 
gestão, que nós temos que transformar os empresários, sair do estágio de 
fabricante para empresário, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista 
de qualidade de produto, do ponto de vista comportamental, enfim, nós 
temos que preparar e esse é o grande desafio que temos. E dando 
prosseguimento nesse caminho, [...] contratamos ele como gestor de 
negócios pra poder nos ajudar aqui, profissionalizar tudo isso aqui, [...]. Ele 
fez um projeto, agora nós temos um projeto, que está bem claro aqui, todo 
esquema que está aqui e tal (ERI1, 2019). 

 

No que se refere ao desenvolvimento da localidade, o SINDIFRANCA 

acredita que a IG pode ser uma ferramenta de desenvolvimento mais eficaz se 

                                                                                



104 
 

                                                                            

         local. 

Outra entrevista realizada foi com o representante do Instituto Cidade 

do C                             Q                     3. Segundo o 

entrevistado, o ICC foi idealizado para ser um braço do Sindicato para atuar no 

desenvolvimento humano, trabalhar pontos deficitários da cadeia produtiva, apoiar 

questões socioeconômicas, criando diferenciais competitivos para o setor, conforme 

depoimento a seguir: 

 

Eu achava que o instituto não deveria ser um braço do SINDIFRANCA pra 
promover festa, mas sim para atuar no desenvolvimento humano para 
trabalhar alguns pontos deficitários dentro da cadeia produtiva, poder apoiar 
em algumas questões socio-econômicas, criar um diferencial competitivo 
pro setor. [...] a gente reescreveu o programa, dando uma ênfase mais 
direcionada nessa questão de treinamento, de administrar o 
desenvolvmento, capacitação técnica, atuar junto às empresas, ser uma 
entidade de interlocução entre as necessidades das empresas e a realidade 
do SINDIFRANCA. [...] redirecionar o instituto para ter uma atuação mais 
incisiva até para uma sobrevivência do setor. Porque eu só acredito que a 
gente possa vencer os desafios se preparar a indústria local para isso. [...] vi 
muita dificuldade dos empresários de fazer uma gestão mais eficiente, a 
dificuldade que eles têm na interlocução com o colaborador (ERI2, 2019). 

 

E, completa dizendo que o Instituto atuará como um agente de 

elevação do capital intelectual nas indústrias, melhorando o senso crítico e a 

atuação dos colaboradores na organização, com a oferta de cursos rápidos de 

gestão nas mais diversas áreas, dentre elas, a produção, a área financeira, a 

administrativa, de gestão de pessoas, a comercial, etc. 

 

Como eu sempre acreditei que o conhecimento humano, a especialização, 
poderia elevar o capital intelectual da empresa, eu quis replicar essa 
realidade pro setor, entendeu? [...] eu sempre tive essa visão mais sistêmica 
do negócio. Não adianta a empresa crescer demais, se ela cresce de forma 
desordenada, não trabalha o capital humano dela, na hora que ela sofre as 
interferências de mercado, na hora que ela tem que ter um pouco mais de 
velocidade estratégica, na hora que ela precisa da individualidade da 
competência técnica, ela entra num processo de decadência. Então, se 
você tem um empresa bem estruturada, principalmente nas diretrizes dela, 
ela tá pronta para enfrentar as crises porque, cada um dentro do seu setor, 
do seu departamento, vai ser capaz de tomar as melhores decisões 
possíveis pra conseguir ajudar a empresa naquele momento para sair da 
crise (ERI2, 2019). 

 

Sobre a Indicação Geográfica Franca, o entrevistado mencionou que o 

Instituto seria responsável pela administração das concessões, mas isso ainda não 
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se concretizou devido estarem reestruturando o projeto da IG, definindo uma 

estrutura técnica e profissional para gerir todo o processo.  

 

O instituto entrou como um braço que faria a administração dessas 
concessões, porque eu deixei isso bem claro para o SINDIFRANCA, que 
não é só entregar o selo, não adianta ir lá na caixa de sapato e dizer “      
nós temos uma  P” se essa IP não for bem administrada, se ela não tiver 
uma transparência, [...]. Então a Indicação de Procedência traz uma força 
muito bacana, porque ela sustenta a idéia de cluster, porque todo mundo 
que tem aquela IP, tem que enxergar que precisam se fortalecer, não tem 
que se degladiar. E nós ainda passamos uma fase e o instituto tem tentado 
trabalhar isso de uma forma bem pragmática, de que nós não somos 
nossos concorrentes, nós precisamos olhar quem são os nossos 
concorrentes externos e fortalecer nossa plataforma de negócio. Enquanto a 
gente está nesse predadorismo que Franca está hoje, um querendo matar o 
outro, nós estamos cada vez mais nos enfraquecendo e criando uma 
possibilidade de extinção da indústria (ERI2, 2019). 

 

E, completa dizendo que a função de uma Indicação Geográfica não 

compreende somente o âmbito mercadológico do setor, apenas de geração de 

negócios em termos comerciais, e sim a uma adequação da indústria para receber a 

permissão de uso do selo, promovidas pelo desenvolvimento contínuo delas 

mesmas, conforme relata: 

 

[...] não só mercadológicas, a vantagem de você saber que aquela empresa 
que foi credenciada na IP, ela está tratando toda sua cadeia de 
steakholders da maneira mais certa possível, não é só negócio. Negócio é 
uma conseqüência de você estruturar bem a sua empresa. Se fosse só 
negócio eu já tinha liberado a IP, se eu achasse que era só para gerar 
demanda pra Franca, o Instituto já estava administrando a IP. Não! Para 
mim, o que é mais importante na IP é saber que aquela empresa trata o 
colaborador de forma digna e ética, que ela tem um ambiente de negócio 
saudável, que ela tá concorrendo comigo nos mesmos princípios equânimes 
e que ela tá tratando toda sua cadeia de forma certa. Não é só empresa, ela 
tem que saber que é socialmente responsável, tributariamente responsável, 
que tem que contribuir para o desenvolvimento do município. É uma 
amplitude, uma visão empresarial diferente que essa empresa vai ter, para 
melhorar o nível da comunidade em que ela atua, essa pra mim é a visão de 
IP, por isso que eu não liberei a IP até hoje, porque nós não conseguimos 
criar esse ambiente de negócio que vai favorecer lá fora, aí essa estrutura 
interna, essa remodelagem da indústria, para ela se fortalecer enquanto 
ambiente de negócio vai favorecer lá fora, é uma consequência (ERI2, 
2019). 

 

E confirmou que a Indicação Geográfica Franca está registrada, mas 

carece desta estrutura responsável para a sua gestão, que tem como função 

promover a sua implantação junto ao setor e à sociedade: 
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Sim, ela não existe, mas está em processo avançado, ela está sendo 
trabalhada. Nós estamos agora com um projeto de revitalização setorial, 
junto com o Governo do Estado, então nós deixamos a IP numa questão 
secundária porque a parte principal agora é manter a indústria. A indústria 
paulista, não só a de Franca, está correndo o risco de ser extinta nos 
próximos 10 anos. Nós estamos numa situação de guerra fiscal nunca vista 
antes. Vários estados promoveram um dumping legalizado que deixou a 
gente totalmente fora do ambiente de negócio. [...] Birigui está num 
processo seríssimo, se não houver uma intervenção do Estado, Birigui deve 
sumir nos próximos três anos [...]. É um princípio de guerra fiscal que 
nesses 30 anos eu nunca vi igual, então, assim, o estado de SP tem a mão 
de obra e a tributação mais caras do país. E nós estamos competindo com 
outros estados que têm uma mão de obra em média 30% mais barata que a 
nossa [...] (ERI2, 2019). 

 

4.3.2 Indústrias calçadistas 

 

As indústrias de calçados representam o setor produtivo de manufatura 

dos calçados. Os representantes das indústrias entrevistados foram selecionados 

dentre indústrias de pequeno,       e grande porte, sendo cinco associados ao 

SINDIFRANCA e um não-associado. Os resultados das perguntas objetivas 

complementadas por entrevistas foram organizado              e descritos na forma 

corrente a seguir: 

Em relação ao conhecimento de que a cidade de Franca possui duas 

Indicações Geográficas da espécie Indicação de Procedência, entre os 

entrevistados, dois fabricantes responderam que têm conhecimento, e quatro 

fabricantes responderam que não têm conhecimento. Destes últimos, dois 

fabricantes se lembraram após ter referências do entrevistador. 

 

Cidade de Franca? Indicação Geográfica? O que seria Indicação 
Geográfica? (FAB07, 2019). 

 
Com o termo Indicação de Procedência sim, “     in       ” (FAB06, 
2019). 

 

Quanto ao entendimento a respeito de Indicações Geográficas da 

espécie Indicação de Procedência, nesta questão os entrevistados foram apontando 

os itens que eles entendiam a respeito do tema. Com exceção do entrevistado que 

não tinha conhecimentos, todos os outros entendem ser um “      que identifica a 

origem de determinado                ” e “         cuja qualidade está relacionada 

com sua origem           ”  conforme figura 04: 
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Figura 04 - Entendimento do tema a respeito de Indicação Geográfica 
 

 
Fonte: Organizado pelo Autor 

 
 

Questionados se participaram de alguma ação para o reconhecimento 

da localidade como IG, tivemos resposta positiva de 50% dos entrevistados e 

resposta negativa dos outros 50%. 

Figura 05 - Participação do reconhecimento do local  
 

 
Fonte: Organizado pelo Autor 

 
A gente até entende que tem essa denominação, tem esse reconhecimento, 
ele tem a fama, mas que isso estava de certa forma protocolado, eu não 
sabia. [...] Agora o calçado, eu não sabia que era uma coisa mais popular, 
que já tinha esse reconhecimento. E não sei por que ninguém se apropria 
dele, ninguém divulga, não tem um selo, pode ser até que tenha, não sei. 
Onde ele está, será (FAB03, 2019)? 

 

Quando a pergunta foi sobre a importância do registro de Indicação 

Geográfica, os entrevistados consideraram todas as opções como importantes, 

destacando as opções “             dos produtos quanto à qualidade de       ” e 

“     como propaganda e aumento da visibilidade do      ”  como vemos na figura 06, 

que aponta a quantidade de entrevistados da indústria que marcaram o item como 

importante: 

 

 

 

Figura 06 – Respostas quanto à importância do registro da IG 
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Fonte: Organizado pelo Autor 
 

No item referente à expectativa sobre o reconhecimento da Indicação 

Geográfica, a primeira pergunta versou sobre os benefícios esperados deste 

reconhecimento. Eliminando o entrevistado que declarou não ter conhecimentos, a 

maioria respondeu que suas expectativas eram promover a melhoria da 

comercialização, do valor dos produtos e a visibilidade do local, conforme mostra a 

figura 07: 

Figura 07 – Benefícios esperados sobre o reconhecimento da IG 
 

 
Fonte: Organizado pelo Autor 
 

 
Na verdade, eu posso não ter participado, por opção mesmo, mas se 
tivesse que assinalar uma seria melhorar o valor dos produtos. É uma 
expectativa para você dar mais valor aqueles sapatos que é feito num 
campo produtivo onde valoriza, sabe que tem procedência, qualidade, não é 
copiado, tipo, “   comprando um sapato de       ” onde eu sei que tem 
valor, onde realmente ele é legitimo, com mais ênfase seria essa daqui 
porque isso também melhora a comercialização, mas como ponto principal 
melhorar o valor dos produtos (FAB06, 2019). 

 

Quando perguntados sobre quais foram os benefícios percebidos após 

o reconhecimento da IG, a maioria percebeu uma melhoria da cooperação do setor, 

conforme mostra a figura 08: 

 

Figura 08 – Benefícios perceptíveis sobre o reconhecimento da IG 
 

 
Fonte: Organizado pelo Autor 
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Acho que pra mim, nada a declarar. E pra ser sincero, até para aquelas 
indústrias que eu sei que aderiram a isso daqui tudo, eu não percebi nada 
movimentando o setor em relação a isso (FAB06, 2019). 

 

Valorização do produto é um negócio importante. Se for comparar o nosso 
produto com o de outra região, sempre o nosso é o melhor né. Acho que a 
melhora da cooperação do setor também, porque o pessoal tem ficado mais 
unido (FAB02, 2019). 

 

[...] eu senti uma melhoria da cooperação do setor acompanhando o 
SINDIFRANCA, o pessoal se uniu mais em função disso aí. Antigamente 
era cada um pra si. Agora o pessoal tá trabalhando mais no sentido de 
cooperação, [...] colaborando mesmo um com o outro. Consequentemente 
introdução de inovações também né, não consequência direta, mas 
consequência da cooperação (FAB01, 2019). 

 

Com relação à valorização da matéria prima ou dos produtos acabados 

após o reconhecimento da IG, metade dos entrevistados perceberam um aumento 

menor que 5%, e a outra metade demonstrou não ter conhecimentos ou não declara 

nada, conforme mostra a figura 09: 

 

Figura 09 – Opinião quanto à valorização da matéria prima ou de produtos 
                   acabados 
 

 
Fonte: Organizado pelo Autor 
 
 

Q                                                                 

                                                                                     

                                                                                  

                     O                             na falta de incentivos e 

desconhecimento do consumidor sobre o conceito de IG, sem desconsiderar que a 

dificuldade de unir o setor calçadista também foi apontada, conforme mostra a figura 

10: 

 

 

 

Figura 10 – Dificuldades em se alcançar os benefícios esperados 
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Fonte: Organizado pelo Autor 
 
 

Acho que falta de conhecimento sempre é uma dificuldade, a falta de 
divulgação, a falta de política de incentivo e fomento que traga um pouco 
mais de orgulho né, que as pessoas se sintam mais apropriadas (FAB03, 
2019). 

 

Ofertar uma política de incentivo e fomento, em um nível global. A minha 
opinião sincera é essa, poderia gravar mais alguma aqui, mas eu acho que 
é essa, verdadeiramente, é mais honesta. Se houver esse incentivo e 
fomento, obviamente as outras vêm por consequência (FAB01, 2019). 

 

Em termos de mudanças no local após o reconhecimento como 

Indicação Geográfica, a maioria dos entrevistados não perceberam melhora, 

enquanto outro nada declarou ou não tinha conhecimentos. Um deles apontou o 

aumento da coordenação dos membros da cadeia produtiva, conforme figura 11: 

 

Figura 11 – Percepção das mudanças no local atribuídas a IG 
 

 
Fonte: Organizado pelo Autor 
 
 

Eu acho que a que mais se adequa é essa: aumento da coordenação dos 
membros da cadeia produtiva. Houve um inter-relacionamento, porque as 
pessoas estão se abrindo mais, não está aquele egoísmo: „   eu estou bem 
o outro que se     ”  não, está todo mundo falando entre si, as pessoas 
estão mais soltas (FAB01, 2019). 

 

Aumento do turismo? Aumento da visibilidade? Não percebi melhora, aqui 
eu acho que não percebi melhora (FAB03, 2019). 

 

Pra ser sincero eu não concordo que melhorou o lado turístico. Na verdade, 
eu não percebi melhora (FAB02, 2019). 

 

Na opinião dos entrevistados, os setores mais beneficiados com o 

reconhecimento da IG foram os dos pequenos e médios fabricantes, seguidos dos 

grandes fabricantes e dos fornecedores de matérias primas. Alguns deles 



111 
 

mencionaram também o turismo e comércio, e quem exporta. E dois entrevistados 

não declararam nada ou não possuem conhecimentos. De forma geral, os 

entrevistados concordam que houv                                        como 

I         G          para os fabricantes de calçados. Vejamos a figura 12: 

 

Figura 12 – Setores que mais se beneficiaram com o reconhecimento 
 

 
Fonte: Organizado pelo Autor 
 
 

[...] beneficiou todo mundo, mais os pequenos e médios fabricantes, dada a 
humildade deles mesmo, por a gente se unir e trocar informações, [...] 
(FAB01, 2019). 

 

Q                                               NP                ao 

uso exclusivo da IG por parte dos fabricantes est                        

                                                                              

                                                                           

                          à                                        s o 

registro. Quanto                                                                   

                                                                                  

                                                 de incentivos fiscais e de 

financiamento. 

 

4.3.3 Entidade de apoio técnico/científico 

 

O SENAI Franca é um importante ator no apoio técnico científico 

quando se referencia a uma Indicação Geográfica, e sua participação em um projeto 

deste é de grande importância para a valorização e aumento da qualidade dos 

produtos das indústrias calçadistas e demais indústrias que compõem o setor como 

um todo.  

A Escola oferece cursos de aprendizagem industrial para as 

qualificações de Confeccionador Eclético de Calçados, Mecânico de Usinagem, 
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Ferramenteiro de Matrizes para Solados e Eletricista de Manutenção. Em nível 

técnico, oferece a habilitação de Técnico em Calçados, Técnico em Design de 

Calçados e Técnico em Eletroeletrônica. Realiza, ainda, cursos de curta duração, 

para formação inicial e continuada de jovens e adultos, que visam à qualificação, 

requalificação, ao aperfeiçoamento ou à especialização nas áreas de Calçados, 

Metalmecânica, Eletroeletrônica, Informática, Vestuário, Alimentos e Gestão. Com 

foco no design e destinado a apoiar a competitividade das indústrias que atuam 

prioritariamente no segmento do couro, calçados e vestuário, possui o Núcleo de 

Tecnologia e Design, que subsidia o processo de desenvolvimento tecnológico e de 

manufatura de produtos por meio das estratégias de educação, tecnologia e design 

(SENAI, 2019). 

    T                                                       

                                                                    de obra 

especializada para o setor calçadista. E situada num polo regional com inúmeras 

possibilidades de expansão, o que inclui o ensino superior tecnológico nas 

modalidades presencial e a distância. Foi criada com o objetivo de promover a 

educação profissional pública oferecendo cursos de graduação em Tecnologia, 

formando Tecnólogos dentro de referenciais de excelência, visando ao atendimento 

das demandas sociais e do mundo do trabalho (FATEC, 2019). 

O                                                                      

                                           apresentado a seguir: 

Quanto ao conhecimento de que a cidade de Franca possui duas 

Indicações Geográficas da espécie Indicação de Procedência, entre os 

entrevistados, o representante do SENAI não sabia que Franca possui Indicação 

Geográfica, e o representante da FATEC tinha conhecimento, sim. Porém, quando 

questionados se participaram de alguma ação para o reconhecimento da localidade 

como Indicação Geográfica, os dois entrevistados responderam que não. 

A respeito do entendimento do tema Indicação Geográfica, os 

entrevistados assinalaram uma opção cada (Local que identifica a origem de 

determinado produto e Propriedade Industrial que pode ser registrada no INPI), 

demonstrando pouco conhecimento sobre o tema. 

Na questão relacionada à importância do registro de Indicação 

Geográfica, ambos concordaram que são importantes para certificar produtos quanto 

à qualidade de origem. Um deles mencionou a proteção do uso do nome do local 
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para comercialização de determinado produto e o outro assinalou a opção útil como 

propaganda e aumento da visibilidade do local.  

No item relacionado à expectativa sobre o reconhecimento da IG, 

ambos não responderam pois não participaram de nenhuma etapa desse processo. 

E, sobre os benefícios percebidos após este reconhecimento, ambos assinalaram o 

item valorização dos produtos e, um dos entrevistados marcou a opção aumento na 

procura dos produtos, mas não emitiu esta declaração: 

 

É, ainda não. Não houve esse aumento dessa percepção por parte do 
mercado em relação aos nossos produtos, embora eu conheça vários polos 
calçadistas [...], a gente percebe que o nosso produto tem uma qualidade 
melhor que dos outros polos calçadistas, isso é notório e histórico em 
relação ao mercado, [...] não é referente a IG, é referente à tradição 
calçadista (EAT01, 2019). 

 

Com referência à valorização de matérias primas ou produtos 

acabados após o reconhecimento da IG, os entrevistados demonstraram não terem 

conhecimentos. 

Quando questionados sobre as principais dificuldades em se alcançar 

os benefícios esperados, ambos foram unânimes em mencionar a dificuldade de unir 

o setor calçadista. Um deles mencionou também a falta de uma política de incentivo 

e fomento e a falta de divulgação. 

Referente às mudanças no local após o reconhecimento da IG Franca, 

os entrevistados admitiram que não houve contribuição para o seu desenvolvimento. 

 

4.3.4 Poder público municipal 

 

  P          M                            de sua Secretaria de 

Desenvolvimento, não apresenta nenhum projeto de fomento, incentivo ou apoio ao 

reconhecimento da Indicação Geográfica Franca. Os investimentos da Prefeitura 

tiveram o intuito de movimentar e                                        O         

                                           de fomento ao crescimento do setor, 

que incluem a participação em feiras específicas de calçados e seus acessórios, 

cujo objetivo foi o de incrementar as vendas de produtos desses participantes. 

[...] não, no caso dos calçados só realizamos investimentos no sentido de 
apoio comercial mesmo, que são as feiras calçadistas, através do estande 
Espaço Moda Franca, na Feira Francal. [...] agora, em relação ao café não, 



114 
 

aí neste caso, fizemos investimentos significativos. Somos parceiros fortes 
na organização da FAMCAFÉ, uma feira que foi criada por nós, com o aval 
do prefeito, que já está na segunda edição [...] (GOV01, 2019). 

 

Para o representante da Secretaria de Desenvolvimento de Franca, o 

reconhecimento ofic                                                            

                                               e da tradição da cidade como capital 

do calçado.  

Franca é conhecida como Capital do Calçado, mais precisamente os 
calçados masculinos, há anos. Eu acredito que este selo foi uma 
consequência desta “    ” que a cidade tem (GOV01, 2019). 
 

N                                    possui um grande potencial para 

desenvolver e evoluir o setor calçadista, e esta IG é uma ferramenta muito 

importante para ajudar nesse processo. 

[...] somos privilegiados por possuir empresas que compõem toda a cadeia 
fabril do produto calçado. Mas isso depende da integração destes 
empresários, eles têm que fazer igual o pessoal do café, do selo da Alta 
Mogiana, que estão bem unidos e com um projeto bem consistente para 
trabalhar esta Indicação de Procedência que eles conquistaram (GOV01, 
2019). 
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CONCLUSÃO 

 

                                                                        

                                                                       

                                                                                   

todos alinhados aos o                                                      

T                                                                           

          para trabalhos futuros. 

A Indicação Geográfica Franca refere-se à produção de calçados como 

produto principa             -                                                         

                                                                              

                                                                                  

          de Franca/SP. 

O presente trabalho teve como objetivo principal verificar quais os 

aspectos práticos da Indicação Geográfica que são relevantes para o processo de 

Desenvolvimento Regional. Acredita-se, o que condiz com MAPA (2014), que as IGs 

constituem um meio de valorizar uma localidade/região e um país de origem. Elas 

podem transformar-se em instrumento de competitividade no mercado e/ou 

instrumento de desenvolvimento, trazendo uma série de benefícios potenciais, como 

os benefícios econômicos (abertura de mercado, agregação de valor), os benefícios 

sociais (emprego, dinamização de regiões carentes) e os benefícios ambientais 

(preservação da biodiversidade, práticas produtivas mais adequadas para o meio 

ambiente). Desta forma, o que acontece com a IG Franca é exatamente o contrário 

do supracitado, uma vez que não se utilizou desta ferramenta como instrumento de 

competitividade e desenvolvimento, tanto no mercado interno quanto no externo. 

Com relação aos benefícios econômicos, sociais e ambientais, o caso 

estudado se mostrou imaturo, uma vez que os dados devem ser olhados de uma 

forma relativa e, aumentos como os de produção, faturamento, empregos formais, 

etc., não podem ser associados a uma IG que somente possui o reconhecimento 

legal perante o órgão de registro, mas que ainda não foi implementada, conforme 

visto nas entrevistas com os atores principais envolvidos. Como consequência disso 

não houve influência nas questões mercadológicas, como abertura e incremento de 
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novos mercados e nem a melhoria dos resultados oriundos do aumento do valor dos 

produtos. 

Além do objetivo geral, a pesquisa procurou responder questões 

secundárias                           relacionados ao objetivo geral. 

Q                                                                

                                                                   

                 conclui-se que o pedido da Indicação Geográfica Franca, ocorrido 

em 2010, juntamente com seu deferimento, em 2012, proporcionou a confirmação e 

validação da tradição histórica e prática na produção de calçados, que sempre fez 

Franca ser reconhecida como a “        do        ”  reforçando, assim, o uso do 

título como estratégia de marketing e propaganda do local reconhecido. Porém, o 

mesmo reconhecimento não influenciou o processo de desenvolvimento local de 

maneira geral, o que somente seria possível com a existência de um arranjo 

institucional que permitisse a inclusão de elos dos diferentes setores da cadeia 

produtiva, desde os setores primários até a comercialização. 

Em relação à IG proporcionar aumento da visibilidade do local, 

favorecendo atividades complementares, observou-se que a falta de uma cultura 

associativa é um fator que pode ser apontado como obstáculo à consolidação da 

Indicação Geográfica, pois tais agrupamentos poderiam se beneficiar do 

reconhecimento quando vinculados a projetos de desenvolvimento baseados na 

geração de renda, sustentabilidade de recursos naturais e proteção aos 

conhecimentos tradicionais associados. Outro entrave é o papel das instituições de 

apoio técnico/científico e fomento que, apesar de importantes em suas áreas de 

atuação, se restringem a iniciativas dispersas, não sendo observada uma política 

coordenada em torno deste ativo da propriedade intelectual como ferramenta de 

desenvolvimento. 

O                                                                   

                                                                            

                  envolvidos na cadeia produtiva. A partir da pesquisa de 

percepção com os atores envolvidos, todos mencionaram a falta de união do setor 

calçadista, classificando-o como desunido em sua essência. O que se observa é que 

a entidade representativa titular da IG ainda não conseguiu promover integração, o 

que poderia ser feito via implantação deste reconhecimento. Alguns entrevistados 
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relataram que esforços nesse sentido já foram iniciados, mas outras variáveis se 

inserem nesse contexto, causando o insucesso dessas iniciativas. 

                                                possibilitar 

efetiv                                                                           

                                                                                   

                              de determinados produtos no mercado, observou-se 

que o registro se mostrou efetivo no caso de Franca, onde não havia registros 

anteriores de marcas relacionadas ao nome geográfico do local e onde a entidade 

representativa (SINDIFRANCA) demonstrou estar atenta às proteções de marcas 

posteriores ao reconhecimento da IG. 

P                                                                      

             adequada e suficiente para permitir que as IGs influenciem o 

desenvolvimento local. Nesta questão, obervou-se que a legislação nacional 

relacionada às Indicações G                                      L      

P                                                                                   

     O                    NP                                                      

                               foram in                                          

                                                                dos produtos 

identificados por IG. 

                                                            atual se 

mostrou deficiente na medida em que                                            

                                                                                 

                        -                                          O                 

                         no que                                           

                                                                              

            previstas na LPI/96. O órgão registrador não faz qualquer controle 

quanto às distinções entre Indicações de Procedências e Denominações de Origem, 

somente tratando de exigir uma maior especificidade, detalhamento e controle para 

a segunda, sem considerar que a primeira possui natureza quase que integralmente 

distinta. 

É importante retomar as hipóteses de pesquisa formuladas ao longo do 

trabalho, fazendo uma reflexão final para cada hipótese estabelecida.  

No que se refere ao Desenvolvimento Local, é relevante lembrar que 

ele não é apenas o resultado de crescimento econômico expresso pela taxa de 
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variação do PIB, mas envolve também outros sinais de mudança estrutural 

(produtividade), externalidades (crescimento de atividades paralelas e 

complementares) e criação de organizações coletivas que estimulem inovações e 

sua difusão e apropriação. Historicamente, o setor calçadista de Franca é 

comumente influenciado pelas variações externas em termos de políticas de Estado 

e intempéries do mercado. Caso houvesse estratégias de implantação e 

implementação da IG, aspectos paralelos de desenvolvimento poderiam ser 

construídos, via ações coletivas e locais. 

O simples reconhecimento das IGs outorgadas pelo Estado, ainda que 

importante, é insuficiente para induzir o Desenvolvimento Local. Da mesma forma, 

mesmo que a maior parte da literatura aponte uma relação virtuosa entre 

reconhecimento de IG e Desenvolvimento Local, nem sempre esta relação é bem-

sucedida. Há que se considerar, também, a interação entre atores e entre estes e as 

instituições. A gestão de uma IG requer a integração de diferentes atores, cada qual 

com suas funções e potencialidades específicas, sendo esta de extrema importância 

para a promoção e condução da IG enquanto ferramenta de desenvolvimento do 

setor e, consequentemente, do Desenvolvimento Local. No caso de Franca, a 

entidade gestora, conforme levantamento das pesquisas, possui estrutura 

insuficiente para alcançar este objetivo, pois a ausência de profissionais e entidades 

parceiras impediram, até os dias atuais, a gestão e regulamentação desta IG. 

Um exemplo disso foi observado na alteração da representação 

figurativa da IG Franca, ação esta que não é contemplada pelas Instruções 

Normativas do INPI, o que demonstra uma gestão confusa e ineficaz (Anexo I). 

Comparativamente ao modelo europeu, falta ainda ao sistema de 

Indicações Geográficas no Brasil uma estrutura, tanto legal como também em 

termos de arranjo institucional, que relacione o reconhecimento de IGs a uma 

política de desenvolvimento e valorização de produtos regionais como forma de 

induzir o desenvolvimento de setores produtivos locais, que poderiam se beneficiar 

do reconhecimento destas, como é caso dos produtos agropecuários, da agricultura 

familiar e das atividades artesanais. Observa-se que nos últimos anos instituições 

como MAPA, SEBRAE e Instituições de Ensino, em conjunto com o INPI, têm 

trabalhado na disseminação do conceito de IG através de seminários e reuniões 

para discutir estratégias conjuntas de atuação sobre o tema, mas ainda há um longo 

caminho a ser percorrido em comparação ao que é feito na Europa. 
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Tais discussões nos levam a concluir que a IG Franca ainda se 

encontra em uma fase inicial, ou seja, após a concessão, pouco ou quase nada foi 

realizado, o que torna inviável a relação da existência da IG neste território e seu 

Desenvolvimento Local, sendo apenas um reconhecimento formal sem impacto na 

localidade reconhecida. 

                                                      -             

                                      do ambiente institucional, que carece de um 

amplo debate com o setor produtivo e os atores institucionais de modo a constr    

                                                                                   

                                                                                

                 como os da Comunidade Europeia. 

               da pesquisa sabia-se da                               

                                                                          

                                                                                  

                        P      no caso brasileiro, a imaturidad                

                                                                                    

                                                                                

                                                                  o deste contributo 

ao desenvolvimento local no Brasil. 

U                                                             

                                                                                    

                                           se a                                    

                                                                                  

                 do impacto deste setor no desenvolvimento das localidades 

pesquisadas. 

Considera-se imprescindível pensar, neste momento final, que estudos 

sobre as IGs dessa natureza, exploratória qualitativa, tornam-se necessários, visto 

que, no Brasil, o debate sobre produtos com IG é recente em relação aos países da 

Europa e Ásia; aqui, os primeiros registros ocorreram há pouco mais de dez anos. 

Sugere-se a construção de um estudo descritivo aprofundado sobre a Indicação 

Geográfica Franca, que pode vir a ser um exemplo relevante para o conhecimento e  

implantação de outras IGs. 
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         I:                                           para a coleta de 
                        com os principais atores identificados no estudo de caso 

 

 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA 
               -          em Desenvolvimento Regional 
 
Prezado Sr, 
 

                                                           em minha 
pesquisa sobre                                                           
                                                            U  -             
                                              NP                         IG 
Calçados de Franca. 

O trabalho consiste                                                 
                                                                          
                                                                                     
           ao reconhecimento oficial obtido                   NP   T                
                                                                                
                           discutindo a tese de que o reconhecimento de IG pode 
ser utilizado como ferramenta na melhoria da coorde                         
                                                                                
                                                                              
                                                do produto distinguido pela IG, 
entre outros. 

 
                                                                 
                  sua ajuda e a de todos os integrantes desta entidade. 

 
Atenciosamente, 
 
Franca, março de 2019. 
 
 
 
Daniel Henrique Bovo 
Mestrando em Dinâmicas Territoriais e Desenvolvimento Regional – Uni-FACEF 
Tel.: +55 (16) 99123-xxxx        
danielbovo@xxx.com 
 
 
Ciente: _____________________________________________________ 
Nome: _______________________________________ 
Entidade / Ator: ________________________________ 
Ocupação: ____________________________________ 
 

 



131 
 

 
            –              semiestruturado 
O         P                                                             
                     

 
QUESTIONÁRIO DA INDICAÇÃO GEOGRÁFICA – Calçados de Franca 

Data da entrevista (dd/mm/aaaa) - 
Nome do entrevistado:  

1 – Caracterização dos atores do setor produtivo: 
(   ) Fornecedores de Matérias Primas       (   ) Fabricantes de Calçados       (   ) Outros: ____________________________ 
 
Sabia que a cidade de Franca possui duas Indicações Geográficas (do tipo Indicação de Procedência)? 

(    ) Sim         (    ) Não                (    ) Lembrou após referências 
 

2 – Entendimento do Tema: 
 
                                                             (Indicação de Procedência)? 

      L                                                               
                                           
      P                  cuja qualidade/cara                                                      
(   ) Propriedade industrial que pode ser registrada no INPI 
se não:       N   sei o que significa / não tenho conhecimentos 

 
Participa ou participou de alguma ação para o reconhecimento da localidade como Indicação Geográfica? 

(   ) Sim   (   ) Não 
 
                                                                      no INPI: 

                   dos produtos quanto a qualidade e origem 
      P        ao uso do nome do local para comerciali                                          
                                                                                              
           como propaganda e aumento da visibilidade do local 
(   ) Não sei / Não soube responder 
 

3- Expectativa sobre o reconhecimento: 
 
                                                                              

      M                                    M                                        M                      o setor  
(   ) Melhorar a qualidade dos produtos     (   ) Melhorar a visibilidade dos produtos/local 
se não: (   ) Nada a declarar / não tenho conhecimentos 

 
                                                                    

(   ) Aumento na procura dos produtos           (   ) Valori      dos produtos 
      M                                                                         
                                                          N                    aparentes 
se não: (   ) Nada a declarar / não tenho conhecimentos 

 
                                                                          o reconhecimento: 

(   ) Aumentou menos de 5%                  (   ) aumentou de 10 a 20%  
                                                   N   aumentou 
(   ) O valor hoje e                                O                       do valor nada tem haver com a IG 
se não: (   ) Nada a declarar / não tenho conhecimentos 

 
                                                                              esperados? 

(   ) Dificuldade de unir o setor                        (   ) Falta de incentivos 
                                                                          
                                                                                          de incentivo e fomento 
 

4- Desenvolvimento local 
 
                                                                                   atribuiria a IG: 

                                                  (   ) Aumento da auto estima dos moradores 
                                                                                 dos membros da cadeia produtiva  
      N   percebi melhora                  se não: (   ) Nada a declarar / não tenho conhecimentos 
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               quais os setores que mais se beneficiaram do reconhecimento da IG? 

                            prima             (   ) Os grandes fabricantes 
      T                                               O                    fabricantes 
(   ) Quem exporta                                 (   ) Somente um pequeno grupo de fabricantes 
se não: (   ) Nada a declarar / não tenho conhecimentos 

 
                                   do uso do nome do local por produtores de outros locais?  

(   ) Bastante                              (   ) Al                
      N                                 N                                            
se não: (   ) Nada a declarar / não tenho conhecimentos 
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         III – Roteiro de entrevistas semiestruturadas 

Objetivos: Verificar a perce                                                    

                                               dos produtores, visibilidade ao 

local e aos produtos. 

 

Modelo de Roteiro de entrevistas 

 

01 – Como surgiu a ideia de pedir a Indicação Geográfica? 

 

02 – Porque foi pedido a IG e quanto tempo isso levou? 

 

03 – Qual a ideia que se tem da promoção de desenvolvimento através da IG? 

 

04 – Considerando a data do registro em 2012, quais as ações foram realizadas 

após a Concessão da IG?  

 

05 - Existe um Plano Estratégico de Gestão da IG? 

 

06 – Em que estágio encontra-se a IG? 

 

07 - É possível encaminhar dados quantitativos do período pós IG (quantidade de 

produção, vendas internas e externas, outros dados) 
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         IV – RELAÇÃO DE ENTREVISTADOS  

 

COUTO, J. C. B. – Presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca - 

SINDIFRANCA. Entrevista realizada em 16 de maio de 2019.  

DONADELI, J.R.F. – Fabricante de Calçados. Entrevista realizada em 18 de março 

de 2019.  

GERA, G. S. – Presidente do Instituto Cidade do Calçado - ICC. Entrevista 

realizada em 31 de maio de 2019.  

GUARALDO, C.A. – Fabricante de Calçados. Entrevista realizada em 20 de março 

de 2019.  

LEAL, A.I. – Fabricante de Calçados. Entrevista realizada em 19 de março de 2019.  

LUCAS, C. A. – Diretor da Faculdade de Tecnologia de Franca - FATEC. Entrevista 

realizada em 20 de março de 2019.  

MIGUELETTI, H.D. – Fabricante de Calçados. Entrevista realizada em 19 de março 

de 2019.  

OLIVEIRA, F. O. L. A. – Secretária de Desenvolvimento do Município de Franca. 

Entrevista realizada em 20 de novembro de 2018.  

PIMENTA, A. F. – Fabricante de Calçados. Entrevista realizada em 19 de março de 

2019.  

SIQUEIRA, S. H. – Especialista em Tecnologia do SENAI Franca. Entrevista 

realizada em 18 de março de 2019.  

SILVA, J. C. – Fabricante de Calçados. Entrevista realizada em 19 de março de 

2019 
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ANEXO I: Diferença nas apresentações figurativas da IG Franca em 2012 e 2017  

 

 

 

 

Apresentação figurativa inclusa no pedido da IG Apresentação figurativa alterada em 2017 

Fonte: SINDIFRANCA, 2010 Fonte: SINDIFRANCA, 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


