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Sinais Distintivos de PI 

Marcas 
sinais distintivos visualmente perceptíveis, utilizados para distinguir 

produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem 

diversa, bem como, pode certificar  a conformidade dos mesmos a 

determinadas normas ou especificações técnicas. 

 
 



Função da Marca 

Marcas de café 
Marcas de azeite  

de dendê 
Marcas de carnes 



PRODUTO             SERVIÇO      COLETIVA 

NATUREZAS DA MARCA 

CERTIFICAÇÃO 



No Mercado 

Marca de  
certificação Selo  

governamental 

Marca 
coletiva 

Marca 
de 

produto 

Marca 
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Indicação 
Geográfica 



  

Sinais Distintivos de PI 

Indicação Geográfica (IG) 
Indicação utilizada em produtos que apresentam uma origem geográfica 

específica e que possuem qualidades, reputação ou características que 

são essencialmente atribuídas ao local geográfico. 
 

 





Função da IG 





Função da IG 





Função da IG 



Vídeo da CNI  sobre a Indicação 
Geográfica da Região da 

Canastra/MG para queijo 



Indicação Geográfica (IG) 

 Ao longo da história, 

regiões vêm ganhando 

fama por conta de seus 

produtos ou serviços 

 

 

 A tradição atrelada à 

qualidade, vinculada a 

um determinado 

território, é um fator 

decisivo na 

diferenciação de 

produtos ou serviços 

 

 
IG Goiabeiras/ES – Panelas de Barro 



Indicação Geográfica (IG) 

 A Indicação Geográfica (IG) é usada para identificar a origem de um 

determinado produto ou serviço, atribuindo-lhes reputação, valor 

intrínseco e identidade própria. 

 

 Como resultado, as IGs comunicam ao mundo que determinada 

região produz um artigo ou presta um serviço diferenciado e de 

excelência. 

 

 É, pois, ativo de valorização da relação entre produto/serviço e seu 

meio, seja porque a localidade tenha se tornado conhecida por 

realizar determinada atividade produtiva, seja porque características 

diferenciadoras do produto ou serviço devam-se ao local de sua 

origem. 

 

IG Mossoró - Melão IG Pelotas – Doces tradicionais  
e confeitaria de frutas 

IG Microrregião de Abaíra –  
Aguardente de cana tipo Cachaça 



 Não se trata de um processo de criação, mas de 

construção ao longo do tempo; 

 

 Por isso, diz-se que a IG tem natureza declaratória (art. 

1º da IN n.º 95/2018): é o reconhecimento de uma 

situação jurídica pré-existente 

 

TEMPO 
ESPAÇO 

GEOGRÁFICO IG 

Indicação Geográfica (IG) 



Espécies de IG no Brasil 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 

Uva de mesa e Manga 
(Vale do Submédio do São Francisco) 



Espécies de IG no Brasil 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 



O sistema se consolidou por: 

 garantir a aquisição e expandir a 
credibilidade dos consumidores;  

 reforçar a cultura regional e a 
reorganização territorial; 

 criar novas rendas indiretamente 
ligadas ao produto, por meio de 
turismo e da promoção de outros 
produtos regionais; 

 possibilitar um sinal para 
identificação da origem de 
determinado produto. 

Indicações Geográficas - IG 



Indicações Geográficas - IG 

Importância econômica  

• As IG adquirem cada vez maior 

importância no comércio mundial pois são 

ativos intelectuais valiosos; 

• As IG tem um caráter local e dinamizam a 

economia de países e regiões; 

• Por se tratar na maioria das vezes de uma 

propriedade intelectual coletiva, induz a 

cooperação e organização produtiva. 

Fonte: OMPI 2009 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 



Organização Coletiva 

Requerente 

Delimitação da Área 

Caderno de Especificações  

Técnicas 

Estrutura de Controle 

Quem representa melhor a cadeia? 

A escolha atenderia a maioria? 

 

Quais os limites da área? 

Quais os critérios utilizados? 

 

Qual o produto que se produz? 

Qual a expectativa do consumidor? 

 

Quem e como garantir a tipicidade? 

Como deve funcionar para 

“funcionar”? 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 



A Instrução Normativa nº 95/2018. 









Principais problemas encontrados nas IGs 



Principais impactos esperados com a IG 



Marca Coletiva x Indicação Geográfica 

Características Marca Coletiva Indicação Geográfica 

Função Identificar produtos ou serviços 
provenientes de membros de 

entidade coletiva 

Identificar produtos ou serviços 
provenientes de uma região 

geográfica 

Legitimidade de uso Associados, conforme 
estabelecido no Regulamento 

de Utilização 

Aqueles estabelecidos na 
região, que cumpram condições 

Titularidade Entidade coletiva Não há direito de propriedade, 
apenas direito de uso 

Documentação específica Regulamento de Utilização Caderno de especificação 
técnica; Delimitação oficial; 

Comprovação da relação entre 
o meio geográfico e os 
produtos ou serviços 

Vigência 10 anos, prorrogáveis 
indefinidamente 

Indefinidamente, enquanto 
existirem as condições (não 

depende de renovação) 



Caso prático em andamento  
“Artesanato de arreios em couro e aço de Cachoeirinha/PE” 

 



Parceiros: 





Estatísticas e Registros de IG no 

Brasil 
Estatísticas do INPI (24/08/2021) 

 Registros Nacionais 

• 68 IP 

• 20 DO 

• Total: 88 

• 13 concessões no 

último ano. 

 

 

• Registros Estrangeiros 

• 09 IP 

 

58% 

25% 

15% 
2% 

Registros de IG Nacionais por Segmento 
Mercadológico 

Produtos
agroalimentares

Produtos não-
agroalimentares

Vinhos e destilados

Serviços



Pedidos de Registros de IG em 

andamento 



Nordeste – 16 (18%) 

Centro-Oeste – 04 (5%) 

Sul – 27 (31%) 

Norte - 12 (14%) 

Sudeste -  28 (32%) 

IGs nacionais registradas 

Total= 88 (68 IP e 20 DO) 

Registros de IG por região 



Estatísticas e Registros de IG no 

Brasil 
SEBRAE 

https://datasebrae.com.br/indicacoesgeografic

as/  





Estatísticas e Registros de IG no 

Brasil 
Registros para Artesanato 



Estatísticas e Registros de IG no 

Brasil 
Registros para Pedras  



Estatísticas e Registros de IG no 

Brasil 
Registros para outros produtos 

BISCOITOS 

QUEIJO 

ARROZ 

PRÓPOLIS 
VERMELHA 

BEBIDA 
CAJUÍNA 



Estatísticas e Registros de IG no Nordeste (16 

IGs) 



Estatísticas e Registros de IG no Nordeste (16 

IGs) 



Cursos - DL 101P BR 



Conclusão 
Características multidimensionais da IG 

- Valor econômico: aumento do valor agregado 
 

-     Valor informacional:  
 > benefício ao consumidor, que identifica características específicas no 
bem/serviço 
 > benefício ao produtor, que se diferencia de produtos/serviços análogos no 
mesmo segmento mercadológico; 
 
- Valor social: manutenção e existência de certas práticas e sistemas produtivos 

menos competitivos; 
 

- Valor ambiental: estimula manutenção das condições ambientais ensejadoras do 
registro; 

 
- Valor identitário-cultural: permite a preservação de práticas e culturas 

particulares e locais. 
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O INPI é uma autarquia voltada para a proteção da propriedade intelectual e tem buscado, ao 
longo da sua história, estimular o uso correto destes direitos pela sociedade brasileira. Nesse 
sentido, não podemos nos furtar a apontar os direitos de autor, especialmente sob aspecto 
moral, na produção intelectual realizada no Instituto, através do mecanismo do Creative 
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