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RESUMO 

A indicação geográfica (IG) é uma modalidade da propriedade intelectual que visa reconhecer um 
determinado produto em função de suas características, causadas por específicas condições climáticas, 
culturais e o domínio de como fazê-lo. As IGs vinculam a origem de um produto a uma região específica onde 
são produzidos, sendo sinônimo de garantia da qualidade e procedência do produto, além de trazer benefícios 
para a região, como o desenvolvimento econômico e social. Assim, o presente trabalho visa explorar o registro 
de IG do Café Norte Pioneiro do Paraná do ponto de vista da propriedade intelectual, além de apresentar as 
características e especificações técnicas que caracterizam a IG. A pesquisa foi conduzida pelo método 
dedutivo através de pesquisa bibliográfica e documental, realizando coleta de dados com abordagem 
qualitativa, sem influências do pesquisador no levantamento de dados. Os resultados mostram as 
características da IG do Café Norte Pioneiro do Paraná. Conclui-se que a concessão de uma IG não beneficia 
apenas os produtores, mas é capaz de impulsionar o desenvolvimento do turismo e afetar positivamente todo 
o território local.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Propriedade intelectual; Indicação geográfica; Agricultura familiar.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

O conhecimento tornou-se um ativo crucial devido à globalização e à dinamização 
das atividades com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, e 
gerenciar esse conhecimento passou, então, a ser elemento definitivo das estratégias de 
negócios. A propriedade intelectual (PI) tem a função de resguardar esse ativo para que 
tenha valor de mercado, garantindo exclusividade de uso de produto, processo ou serviço 
baseado no conhecimento protegido. 

Nesse sentido, a PI é geralmente caracterizada como o direito exclusivo de uso da 
criação, podendo o titular do direito impedir que terceiros se apropriem dela e a utilizem 
economicamente, inviabilizando, assim, o trabalho criativo e o desenvolvimento intelectual 
e tecnológico. As diversas modalidades de PI podem ser classificadas no estudo do Direito 
conforme o objeto e a necessidade de proteção que esse objeto demanda. Assim, a 
literatura os separa em três grandes áreas: direito autoral, propriedade industrial e outros 
direitos sobre bens imateriais de vários gêneros - ou proteção sui generis (BARBOSA, 2003; 
JUNGMANN; BONETTI, 2010). 

O direito autoral é subdivido em outras três modalidades: direito de autor, que trata 
da proteção de obras intelectuais literárias, artísticas ou científicas (música, cinema, teatro, 
fotografia, arquitetura, entre outros); direitos conexos, referentes à interpretação, execução 
artística, produção fonográfica e radiodifusão; e em alguns países, como no Brasil, 
programas de computador (JUNGMANN; BONETTI, 2010). No Brasil, são regulamentados 
principalmente pelas Leis nº 9.610/98, Lei [Geral] de Direitos Autorais, e nº 9.609/98, Lei de 
Proteção à Propriedade Intelectual de Programa de Computador. 
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Os direitos sui generis são aqueles não unificados por qualquer sistematização, 
embora lidem com a criação intelectual em leis específicas. São a topografia de circuito 
integrado (disposição de componentes interconectados em uma placa de material 
semicondutor), protegida pela Lei nº 11.484/2007; a cultivar (novas variedades de plantas 
com características específicas), disciplinada pelas Leis nºs 9.456/97 e 10.711/03; e os 
conhecimentos tradicionais e acesso ao patrimônio genético, regulamentados pela Lei nº 
13.123/15, referentes a conhecimentos e práticas de comunidades indígenas ou 
tradicionais sobre espécies vegetais, animais ou outros seres e seus usos (JUNGMANN; 
BONETTI, 2010). 

Por fim, a propriedade industrial é estabelecida no Brasil pela Lei nº 9.279/98 e 
garante a proteção das invenções e dos modelos de utilidade via patente, das marcas 
(símbolos distintivos que têm a função de identificar produtos ou serviços), dos desenhos 
industriais (forma plástica ornamental ou conjunto de linhas e cores, nova e original, de um 
objeto) e das indicações geográficas (IG), definidas como a indicação de local, região ou 
país cuja reputação ou características geológicas são reconhecidas em produto ou serviço 
prestado. 

As IGs são ferramentas coletivas de valorização de produtos tradicionais vinculados 
a determinados territórios. Elas agregam valor ao produto, permitindo estabelecer um 
diferencial competitivo frente aos concorrentes e possibilitam a organização produtiva e a 
promoção turística e cultural da região. Essa forma de PI surgiu quando produtores e 
consumidores passaram a reconhecer que um determinado produto se distinguia dos 
demais dada a sua ligação inerente às condições climáticas, culturais e o saber-fazer local. 
Sua importância está relacionada à projeção de uma imagem associada à qualidade, 
reputação e identidade do produto ou serviço. Assim, o registro pode conferir maior 
competitividade nos mercados nacional e internacional, melhorando a comercialização dos 
produtos ou a oferta dos serviços. Além disso, o registro ajuda a evitar o uso indevido por 
produtores instalados fora da região geográfica demarcada (SEBRAE, 2016). 

As IGs proporcionam agregação de valor aos produtos, proteção da região 
produtora, proteção do saber-fazer tradicional e da herança histórico-cultural, além de 
proteger a região de ações oportunistas e falsificações. Ressalta-se ainda que é uma 
estratégia que tem o potencial de beneficiar todos os agentes envolvidos em um 
determinado território, inclusive a agricultura familiar.  A IG não é criada com a concessão 
do selo pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), mas é cultivada pelo uso 
histórico e cultural regional. A concessão do IG, no entanto, fortalece os produtos e serviços 
a ela ligados, garantindo credibilidade e expandindo mercados. Com o sucesso daquele 
produto ou serviço, a economia local se expande, fortalecendo laços sociais e melhorando 
a qualidade de vida daquela população (SEBRAE, 2016). 

Desse modo, este estudo busca explorar o registro de IG do Café Norte Pioneiro do 
Paraná do ponto de vista da propriedade intelectual, além de apresentar suas 
características e especificações técnicas que caracterizam a IG. Para tanto, este artigo 
encontra-se estruturado em cinco seções. Além desta seção introdutória, na segunda seção 
relata-se a metodologia empregada neste estudo e na terceira são expostas as 
características gerais da IG, exclusivamente sob a ótica de seu conceito jurídico, isso é, 
como espécie de propriedade industrial. Na quarta seção apresenta-se a IG “Norte Pioneiro 
do Paraná”, suas características principais, produto, território, os agentes envolvidos e 
como ela tem influenciado econômica e socialmente sua área de atuação. Por fim, na quinta 
seção enunciam-se as considerações finais, seguidas das referências utilizadas na 
pesquisa. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

Método é definido como “o caminho para se chegar a determinado fim. E método 
científico como o conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir 
o conhecimento” (GIL, 2008, p. 8). Desse modo, o método utilizado nesta pesquisa foi o 
dedutivo, valendo-se de análise bibliográfica e documental. A abordagem utilizada é 
qualitativa, a qual é caracterizada por possuir o ambiente como fonte de dados da pesquisa. 
Nesta abordagem, a coleta de dados busca retratar a realidade estudada, onde as questões 
levantadas no ambiente não sofrem manipulações intencionais por parte dos 
pesquisadores. 

Tem-se, com isso, uma pesquisa descritiva de estudo de caso. Em outras palavras, 
buscou-se descrever as características principais do desenvolvimento regional em razão 
da utilização da IG "Norte Pioneiro do Paraná". 
 
3 INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
 

IG é uma modalidade de propriedade industrial. Tem como finalidade agregar valor 
econômico e cultural a produtos de alguma localidade que possua tradição na 
comercialização ou fabricação de algum produto ou serviço, ou que tais produtos e serviços 
sejam diferenciados em razão de características geográficas e/ou humanas específicas 
daquela localidade. Destarte, como ativo de propriedade intelectual, a IG garante a 
exclusividade de uso do nome geográfico do local indicado, aumentando as vantagens 
competitivas dos produtores locais. Com isso, terceiros ficam impedidos de se aproveitar 
da reputação alheia (MARINS; CABRAL, 2015). 

No Brasil, a IG é regulamentada pela Lei de Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, 
e constituída por duas modalidades: indicação de procedência e denominação de origem. 
A primeira se refere a “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu 
território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação 
de determinado produto ou de prestação de determinado serviço” (BRASIL, Lei 9.279, de 
14 de maio de 1996, art. 177). É caracterizada, assim, pela tradicionalidade e conhecimento 
do local como produtor. Já a denominação de origem é “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, incluídos fatores 
naturais e humanos” (BRASIL, Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, art. 178). O diferencial é 
a essencialidade da interferência das características regionais naquele produto ou serviço, 
mesmo que ainda não seja local reconhecido. 

Essa Lei somente apresenta os conceitos bases dessa proteção intelectual, 
delegando ao INPI o estabelecimento de processo e condições de registro (BRASIL, Lei nº 
9.279, de 14 de maio de 1996, art. 182, parágrafo único). Com isso, esse Instituto editou as 
seguintes normas, atualmente em vigor: Resolução nº 55/2013 e Instruções Normativas PR 
nºs 68/2017, 95/2018 e 25/2013, para IGs depositadas no INPI até a data da publicação da 
INPR nº 95/2018 (INPI, 2019). 

A IG deve ser requerida por instituição que represente a coletividade de produtores 
(associação, sindicato etc.), com legítimo interesse e estabelecida no respectivo território. 
No pedido, devem ser apresentados o regulamento de uso do nome geográfico, o 
instrumento oficial que delimita a área geográfica e as regras de controle, além de constar 
documentos que comprovem que o local seja conhecido por aquele produto ou serviço, em 
caso de indicação de procedência, ou que indiquem a influência do meio geográfico nas 
características do produto ou serviço, para denominação de origem (MARINS; CABRAL, 
2015). 

Em geral, para o sucesso de uma IG, exige-se a articulação de diversos atores locais, 
como instituições governamentais, de pesquisa, de fomento, além da própria união dos 
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produtores, tanto para a consecução dos objetivos para a concessão da IG quanto para a 
manutenção e o desenvolvimento da atividade (MARINS; CABRAL, 2015,; PEREIRA; 
LOURENZANI; WATANABE, 2017). Ao final, busca-se com a IG a valorização econômica, 
social e cultural dos produtos ou serviços, acesso a novos mercados e o desenvolvimento 
regional, uma vez que o incremento dos lucros e, consequentemente, da produção do 
produto protegido é capaz de gerar riquezas indiretas, empregabilidade, turismo, 
embelezamento etc. 
 
4 CAFÉ DO NORTE PIONEIRO DO PARANÁ 
 

A primeira IG do Paraná concedida pelo INPI refere-se ao café do “Norte Pioneiro do 
Paraná”. É uma indicação de procedência que tem como objeto a utilização do nome 
geográfico referente ao café da espécie Coffea arabica “em grão verde, café industrializado 
na condição de torrado em grão e ou torrado e moído” (ACENPP, [ca. 2009], p. 1-2). Os 
grãos são caracterizados como Especial ou Superior, e o café industrial caracterizado como 
Café Gourmet ou Café Superior aceita a formação de blends, conforme preenchimento de 
requisitos quantitativos de qualidade e de processo de produção e armazenamento 
indicados no regulamento (ACENPP, [ca. 2009]). 

Segundo o INPI ([20--]), os cafés produzidos com o selo do Norte Pioneiro do Paraná 
são divididos e classificados como “Café em grão verde” e “Café industrializado”. O café 
em grão verde é definido como grãos de café naturais ou descascados, livres de 
contaminações que interfiram na qualidade final do produto, sendo que dentro dessa 
classificação ainda é possível subdividir em “Café Especial” e “Café Superior”, os quais 
possuem diferenças em tamanho de grãos e dureza da bebida obtida. O café industrializado 
é definido como o café em grão torrado ou moído, o qual possui os grãos de café originados 
das regiões certificadas com a IG do Norte Pioneiro do Paraná. Dentro do café 
industrializado, há a subdivisão de “Café Gourmet” e “Café Superior”, no qual a 
classificação é dependente da nota auferida pelo Programa de Qualidade do Café da 
Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), programa que avalia as qualidades 
sensoriais do produto. 

O território da IG é formado pela área entre os rios Paranapanema, Itararé e Tibagi, 
e foi a partir da ocupação dessa região que ocorreu a colonização do norte do Paraná 
(GARBOZZA, 2008). Essa área engloba partes de duas regiões administrativas do Estado 
do Paraná, Norte Pioneiro do Paraná e Norte do Paraná (Figura 1), compreendendo 45 
municípios organizados em duas associações de Municípios: Associação de Municípios do 
Norte Pioneiro do Paraná (AMUNORPI), que abrange 26 municípios, e Associação dos 
Municípios do Norte do Paraná (AMUNOP), com 19 municípios (ACENPP, [ca. 2009]). 
Existem 7.500 produtores de café que produzem o grão que possuem a certificação nessa 
região (PEREIRA; LOURENZANI; WATANABE, 2017). 
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Figura 1 - Região Norte Pioneiro do Paraná 

Fonte: ACENPP [20--].  
  
Quanto às características geoclimáticas, a região encontra-se 

 
sobre duas regiões de planaltos separados por uma escarpa, e apresentando uma 
variedade de tipos de solo. Os mais férteis são do tipo terra roxa, com elevada 
fertilidade natural. A região também apresenta dois tipos de clima: o Subtropical 
Úmido Mesotérmico, com verões quentes ,geadas pouco frequentes e chuvas com 
tendência de concentração nos meses de verão, apresentando temperatura média 
anual de 21ºC; e o Subtropical Úmido Mesotérmico, com verões frescos e geadas 
severas e frequentes, sem estação seca e temperatura média anual de 19ºC 
(PEREIRA; LOURENZANI; WATANABE, 2017, p. 520). 

 

 A diversidade climática e de solo favorece o plantio de variedades diferentes de café, 
o que justifica as variedades aceitas pelo regulamento (PEREIRA; LOURENZANI; 
WATANABE, 2017). 

 Essa região é utilizada para plantio do café desde final do século XIX, seguindo a 
expansão da cultura pelo Estado de São Paulo. Tanto o Norte Pioneiro quanto o Norte do 
Paraná tiveram sua colonização iniciada graças ao cultivo do café, recebendo grande 
diversidade de imigrantes, gerando o nascimento de centenas de cidades e a construção 
de ferrovias (SEBRAE, 2016). Ainda que outras culturas tenham tomado o espaço do café 
no Estado do Paraná e de São Paulo, a região manteve forte o cultivo desse produto, 
especialmente na modalidade de commodity (PEREIRA; LOURENZANI; WATANABE, 
2017). 

Em 2006 foi lançado o Programa Cafés Especiais do Norte do Paraná, com apoio do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), da Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná (FAEP) e do Instituto Paranaense de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (EMATER), com o objetivo de divulgar a região como polo cafeeiro e 
estimular a produção de cafés de melhor qualidade, criando-se a Associação de Cafés 
Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (ACENPP), em 2008, e a Cooperativa de Café 
Especial do Norte Pioneiro do Paraná (COCENPP), em 2011. A finalidade da ACENPP é a 
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de reunir os interesses dos produtores e atender suas necessidades e a da COCENPP o 
comércio do produto produzido na região (PEREIRA; LOURENZANI; WATANABE, 2017). 

A produção acontece em grande parte por pequenas propriedades, em agricultura 
familiar, sendo possível o uso de tecnologia e a venda em grande escala, inclusive 
internacional, em razão do associativismo promovido pela ACENPP e COCENPP, e a 
extensão técnica promovida pelo SEBRAE e pelas instituições governamentais, 
disponibilizando-se laboratórios que avaliam e selos de certificação de qualidade do 
produto (PEREIRA; LOURENZANI; WATANABE, 2017). 

São entidades que promoveram o desenvolvimento da IG “Norte Pioneiro do 
Paraná”, além dos já mencionados, o Ministério da Agricultura e Abastecimento, Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná (SEAB), Instituto Agronômico do 
Paraná (IAPAR), Instituto Federal do Sul de Minas, Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural (SENAR), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA-PR) (EMBRAPA, 2012). Todas 
essas instituições realizaram diversos trabalhos na região relacionados à pesquisa e 
aprimoramento do café. Como consequência dessas pesquisas, os produtores da região 
mudaram suas concepções sobre técnicas de cultivo e manejo da cafeicultura. Esses 
produtores foram capacitados a comprar mudas de qualidade, a executar técnicas de 
proteção do solo, adubação, adensamento, redução de agrotóxicos, controle de pragas e 
doenças, sanidade, higiene, colheita, entre outros, além da conscientização social e 
ambiental (PEREIRA; LOURENZANI; WATANABE, 2017). 

Destarte, são considerados pontos de alavancagem do desenvolvimento territorial a 
adesão dos produtores ao Programa Cafés Especiais do Norte do Paraná, a aceitação de 
implantação de novas tecnologias na produção e o oferecimento de fomento e assistência 
técnica de qualidade por parte do governo. Além disso, o turismo tem ajudado a elevar o 
nome da região, tendo como principais atividades a Rota do Café - onde se visitam diversas 
propriedades produtivas, museus, cafeterias e outros locais vinculados à produção, a Festa 
do Café de Ribeirão Claro e a Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do 
Paraná (PEREIRA; LOURENZANI; WATANABE, 2017). 

Segundo Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (ACENPP, 
[20--]), o principal objetivo do projeto é a produção e comercialização de cafés especiais e 
com identidade própria para comercialização no mercado interno e externo. Desta maneira, 
objetiva-se gerar renda e desenvolvimento para a região, através da atuação organizada e 
sustentável da comercialização. Além disso, o foco do projeto busca primordialmente 
manter os padrões de qualidade, agregando valor ao produto e tornando-o diferenciado no 
mercado. 

Após a obtenção do selo de IG do “Café Norte Pioneiro do Paraná” (Figura 2), a 
confiabilidade dos produtos no mercado mundial aumentou, uma vez que o selo representa 
uma garantia de procedência e qualidade para os produtos certificados. Estudos apontam 
que os consumidores estão dispostos a pagar até 30% a mais por um produto que possui 
tal certificação (SEBRAE, [20--]). O SEBRAE (2016, p. 133) indica como benefícios da IG 
do Norte Pioneiro do Paraná, especificamente, “o resgate do nome da região como área na 
produção de cafés de qualidade, o aumento de renda e a organização dos produtos rurais 
numa entidade que os representem, as melhores condições de produção e 
comercialização”. Além disso, deve-se destacar o desenvolvimento da economia 
indiretamente ligada à produção do café e ainda mais favorecida com o turismo, como 
hotelaria, gastronomia, artesanato, e a valorização do patrimônio e da cultura da região 
(MARINS; CABRAL, 2015).  

A união dos diversos atores fez com que fosse possível a certificação da IG e, com 
isso, o incremento da produção cafeeira local. Com o avanço econômico da principal 
produção, a região se desenvolveu, permitindo o estabelecimento de diversas atividades 
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indiretas e, como consequência, melhores condições de empregabilidade, 
empreendedorismo e desenvolvimento regional. 
 

 

Figura 2 - selo de IG do “Café Norte Pioneiro do Paraná” 
Fonte: SEBRAE (2019). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A concessão de IG para produtos ou serviços típicos de uma região é um fator 
extremamente importante para a valorização das culturas locais do país. Além da indicação 
de qualidade de um produto ou serviço, é capaz de impulsionar indiretamente outros 
fatores, como o turismo na região, o que favorece o desenvolvimento do local. Desta 
maneira, a IG não beneficia apenas os produtores diretamente ligados a cadeia, mas 
também todo o território próximo a região. Todos esses fatores contribuem para a geração 
de renda para determinadas regiões, portanto, os benefícios de uma IG vão muito além do 
incremento de valor dos produtos. 

A necessidade de mão-de-obra para a produção do café, o desenvolvimento 
tecnológico de implementos, a logística de insumos e escoamento da produção e a 
expansão do turismo vinculado à produção cafeeira são resultados diretos da valorização 
do produto gerada pela IG “Norte Pioneiro do Paraná”. Ainda, o desenvolvimento da 
economia indireta e a manutenção da população no local demonstram a valorização não 
apenas econômica, mas social da região. Esses resultados não seriam possíveis sem o 
associativismo de todos os atores da cadeia produtiva local. Não é surpresa que diversas 
outras regiões do Estado tenham procurado certificar indicações de procedência. 
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