
 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA “OESTE DO PARANÁ” E O POTENCIAL 
DE CONFRONTO AOS DESAFIOS ATUAIS DE MERCADO 

 

Flávia Oliveira Pereira1, Nilza Maria de Souza Altavini2, Rejane Sartori3 
 

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação-PROFNIT. 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil. oliveirap.flavia@gmail.com 

2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação-PROFNIT. 
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, PR, Brasil. naltavini@hotmail.com 

3 Docente do Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, Universidade 
Estadual de Maringá – UEM. Docente do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas Organizações do Centro 

Universitário de Maringá – UNICESUMAR. Pesquisadora do Instituto Cesumar de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICETI), Maringá, 
Paraná. rejanestr@gmail.com 

 
RESUMO 

A especialidade ou distinção de produtos é um dos caminhos para enfrentar a competitividade entre 
produtores, potencializada pelo atual modelo de comportamento dos consumidores, de maior valorização e 
exigência quanto à qualidade e segurança dos produtos consumidos. Neste contexto, a Indicação 
Geográfica (IG) representa um importante mecanismo de proteção destas características diferenciadoras e, 
portanto, de enfrentamento a um dos desafios dos novos padrões de consumo. Assim, o objetivo deste 
trabalho é identificar os impactos da IG ‘Oeste do Paraná’, requerida pela Cooperativa Agrofamiliar Solidária 
(Coofamel), na região onde se concentram os respectivos cooperados. Os resultados revelam que houve 
impactos positivos em todo o ambiente compreendido pela Coofamel: sobre os produtores, constituídos de 
pequenos agricultores e/ou agricultores familiares, onde a produção de mel é um elemento que agrega valor 
às propriedades rurais; e sobre a região e a comunidade envolvida, relacionados à sustentabilidade, 
particularmente devido ao potencial polinizador das abelhas, que contribui para a preservação do 
ecossistema, além de vantagens socioeconômicas à região e ao país. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Indicação Geográfica; características diferenciadoras; competitividade. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

No cenário econômico atual, o conhecimento é considerado fator essencial para 
promover a inovação e a competitividade das organizações. As fontes de crescimento e 
poder não estão mais fundamentadas em recursos naturais e capital físico, mas 
deslocam-se para o domínio do conhecimento. O controle e a aplicação do conhecimento 
são cada vez mais essenciais para assegurar a sobrevivência do ser humano e a 
melhoria da qualidade de vida, e desse modo, a Propriedade Intelectual vem assumindo 
um papel relevante nas sociedades contemporâneas, cujo desenvolvimento está 
associado ao progresso tecnológico e à capacidade criadora e empreendedora dos 
indivíduos e empresas (VIEIRA; BUAINAIM, 2012).  

A concepção de Propriedade Intelectual relaciona-se a “qualquer produção do 
intelecto humano, ou seja, a um bem imaterial que está nos domínios industrial, científico, 
literário ou artístico” (SANTOS; SARTORI, 2019, p.29). Trata-se de um conceito que 
abrange os direitos relativos a produtos e/ou processos do conhecimento, sejam estes 
tangíveis ou intangíveis. Os direitos de Propriedade Intelectual desempenham um papel 
que, em muitas áreas, é de fato estratégico, pois como afirmam Buainain e Carvalho 
(2000), possibilita transformar o conhecimento, um bem quase público, em um bem 
privado, e desse modo é considerado o elo de ligação entre o conhecimento e o mercado.  

A Propriedade Intelectual no Brasil está dividida em três modalidades: Direito 
Autoral, Proteção Sui Generis e Propriedade Industrial. O Direto Autoral engloba os 
direitos de autor, direitos conexos e programas de computador. A Proteção Sui generis 
inclui topografia de circuito integrado, conhecimentos tradicionais e cultivares. Por fim, a 
Propriedade Industrial, que tem seu foco de interesse voltado para a atividade 
empresarial, compreende patente, marca, desenho industrial, segredo industrial e 
indicação geográfica (IG). No Brasil a Propriedade Industrial é regulamentada pela Lei nº 
9.279, de 1996 - Lei de Propriedade Industrial. 
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Como um dos direitos da Propriedade industrial, a IG é um mecanismo legal de 
proteção de características diferenciadoras de produtos. Para Valente (2012), trata-se de 
um meio de fomentar o desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, sendo que 
alguns países, especialmente os europeus, há tempos vêm utilizando a proteção jurídica 
proporcionada pelo registro das IGs como forma de tornar seus produtos mais 
competitivos e desenvolver regiões menos favorecidas.  

Locatteli (2007) cita que a caracterização das IGs como instrumentos de 
desenvolvimento econômico decorre da capacidade que têm de agregar valor aos 
produtos; do potencial de melhoria da inserção dos produtos no mercado interno e 
externo; do incremento à renda dos produtores, que pode ser estendida a toda 
comunidade local; da capacidade de geração de empregos e fixação da população na 
zona rural; do estímulo às atividades indiretas relacionadas às IGs e de preservação do 
saber fazer tradicional e do patrimônio cultural das regiões.  

O Estado do Paraná ocupa o terceiro lugar em número de produtos certificados ou 
em processo de certificação de IG, superado apenas pelos Estados de Minas Gerais e 
Rio Grande do Sul. Uma das IGs paranaenses é a ‘Oeste do Paraná’, identificadora do 
Mel de abelha Apis Melífera Escutelata (Apis Africanizada) e Mel de abelha Tetragonisca 
Angustula (Jataí), localizada na região Oeste do Estado. Desse modo, diante do potencial 
de uma IG frente aos reflexos de fenômenos sociais e de consumo, especialmente em 
relação a produções incipientes ou emergentes, o objetivo deste trabalho é identificar os 
impactos da IG ‘Oeste do Paraná’, requerida pela Cooperativa Agrofamiliar Solidária 
(Coofamel) na região onde se concentram os respectivos cooperados. 
 

2 METODOLOGIA 
 

Este estudo foi realizado sob uma abordagem qualitativa, a partir de pesquisas em 
documentos científicos, tais como artigos, livros, teses e dissertações, bem como em 
consulta à base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e em 
sítios eletrônicos de órgãos públicos. Ademais, uma consulta a um dos diretores da 
Coofamel foi efetuada e para tanto, utilizou-se um questionário composto por 11 
questões, elaborado a partir da pesquisa de Rodrigues, Durso e Junior (2014), que 
abordava sobre os atores envolvidos no processo de obtenção da IG e os beneficios 
desse registro para os agricultores e para a região. Por fim, os dados obtidos foram 
analisados à luz da literatura disponível sobre o tema.  
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A Lei de Propriedade Industrial, que disciplina questões relativas à Propriedade 
Industrial e à proteção das submodalidades, não define o que é IG, contudo, estabelece 
suas espécies, a Indicação de Procedência (IP) e a Denominação de Origem (DO). A IP é 
“o 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”. A DO, por sua vez, é “o 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, 1996). 

Para garantir a proteção do nome e impedir a utilização indevida de uma IG, a LPI 
atribuiu ao INPI a competência para estabelecer as condições de seu registro. No Guia 
Básico de IG desse Instituto a IG é definida como “um ativo de propriedade industrial 
usado para identificar a origem de um determinado produto ou serviço, quando o local 
tenha se tornado conhecido, ou quando certa característica ou qualidade desse produto 
ou serviço se deva à sua origem geográfica” (INPI, 2019). 
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No caso da IG objeto deste estudo, denominada ‘Oeste do Paraná’, o registro foi 
concedido pelo INPI em 04 de julho de 2017. O produto é o Mel de abelha Apis Melífera 
Escutelata (Apis Africanizada) e mel de abelha Tetragonisca Angustula (Jataí). Tal 
registro foi requerido pela Cooperativa Agrofamiliar Solidária (Coofamel), sediada no 
município de Santa Helena, que conta com cooperados concentrados prevalentemente na 
Bacia do Paraná 3, envolvendo 28 municípios.  

De acordo com informações obtidas junto ao DataSebrae, uma plataforma virtual 
instituída pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) com 
dados diversos relativos ao ambiente dos pequenos negócios, a atividade apícola 
paranaense já era conhecida desde a década de 1950, mas na região Oeste do Paraná 
começou a se organizar nos anos de 1990, com o surgimento de várias associações de 
apicultores que, mais tarde, criaram a Coofamel. De modo geral, os produtores do mel do 
Oeste do Paraná, em torno de 50, são pequenos agricultores e/ou agricultores familiares 
e que têm na produção de mel uma atividade adicional para agregar valor às suas 
propriedades rurais (DATASEBRAE, 2019).  

Ainda segundo informações do DataSebrae (2019), a grande fartura hidrográfica e 
de áreas verdes preservadas, com características climáticas propícias para a agricultura, 
apoiada por melhorias técnicas da produção e de gestão, somadas à localização, às 
margens do reservatório de Itaipu, com muitas áreas de proteção ambiental e uma mata 
jovem e diversificada, fizeram do Oeste do Paraná um dos produtores de mel de alta 
qualidade, com interesse também de compradores internacionais. Enquanto a produção 
média nacional de mel é de 1 kg por caixa, na região Oeste do Paraná é possível obter 
até 2,5 kg por caixa, destacando-se a coloração suave, amarela, quase transparente de 
sabor floral e agradável, características bem aceitas pelo mercado.  

Rodrigues, Durso e Junior (2014), em estudo realizado sobre a Coofamel, captaram 
a motivação e o ambiente institucional na busca da certificação da IG ‘Oeste do Paraná’. 
Os autores relatam que o principal objetivo com a fundação da Coofamel, em 15 de julho 
de 2006, era comercializar formalmente a produção de mel, que antes era vendida de 
porta em porta, sem inspeção e em embalagens improvisadas ou reaproveitadas de 
outros produtos. A Cooperativa mostrava-se articulada com várias instituições parceiras, 
sendo citadas, especialmente, nove instituições ou organizações que atuavam 
conjuntamente com a Coofamel: Itaipu Binacional, Sebrae, Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Emater), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Biolabore 
(cooperativa formada por profissionais multidiciplinares, referenciada como colaboradora 
em relação à assistência técnica, cursos, e ainda como promotora de dia de campo aos 
associados da Coofamel e também como contribuinte na organização da Coofamel) e 
algumas Prefeituras Municipais da região.  

O registro da IG ‘Oeste do Paraná’ resultou em diversos benefícios tanto para os 
cooperados como para a região. Como afirma um dos diretores da Coofamel, em relação 
aos cooperados os benefícios foram predominantemente econômicos, pois acarretou 
aumento da renda familiar. Ademais, a IG contribuiu para a manutenção das famílias no 
meio rural e a geração de novos conhecimentos. Outras formas de benefícios 
mencionados foram a satisfação e o reconhecimento do produtor, bem como a 
oportunidade do produto ser conhecido e consumido em outros países. Quanto aos 
resultados para a região, a expectativa da diretoria da Cooperativa era de que uma IG 
para o mel implicaria em um aumento do valor agregado da produção. Também foi 
destacado o estímulo ao investimento na região produtora e a proteção da cultura, riqueza 
e imagem do território, além da manutenção dos produtores nas áreas rurais.  

Os resultados obtidos nesta pesquisa corroboram com os estudos de Rodrigues, 
Durso e Junior (2014) relativos aos benefícios decorrentes da IG ‘Oeste do Paraná’, 
gerando expectativas otimistas tanto aos produtores quanto à região.  
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4 CONCLUSÃO 
 

A obtenção da IG do mel orgânico ‘Oeste do Paraná’, correspondendo às 
expectativas da coletividade que a pleiteou, gerou impactos positivos de diversas ordens. 
A própria forma cooperativa como se organizaram os solicitantes se reafirmou, nos 
momentos de interferência de movimentos de mercado, como um mecanismo de 
fortalecimento de cada um e de todos os produtores, o que permitiu que resultados 
financeiros da comercialização do mel produzido se mantivessem positivos, possibilitando 
o aumento da renda familiar dos agricultores, a agregação de valor às propriedades 
rurais, a geração de emprego e renda e vantagens socioeconômicas à região Oeste do 
Paraná e ao país.  

Destacam-se ainda a articulação da comunidade envolvida em torno de sua própria 
cultura e conhecimento, a sustentabilidade da atividade rural e a manutenção das famílias 
no meio rural, além de incluir vantagens ecológicas, pela preservação das abelhas, devido 
ao potencial polinizador das mesmas, essencial para a manutenção e promoção da 
biodiversidade. 

Os resultados positivos desta IG, em um ambiente de pequenos produtores rurais e 
em uma região em desenvolvimento, como confirmado pela Cooperativa, possibilitam 
concluir pela sua importância e exemplo de atributo de valor, estratégia de 
competitividade e instrumento para alavancar o desenvolvimento econômico de 
trabalhadores e de uma região. 
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