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RESUMO. 
 

 
 
LAGASSI, Veronica. O emprego das indicações geográficas no agronegócio como 

meio de fomento à sustentabilidade: A certificação de alimentos orgânicos. 2015. 

184f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de 

Janeiro, 2015. 

 
 
 
É indiscutível que um dos melhores meios de obtenção do desenvolvimento econômico 

perpassa pela tecnologia. Entretanto, sabemos que nem todos os países possuem a 

mesma condição para alcançá-la. E não podemos esquecer que a sua busca deve estar 

atrelada ao ideal de sustentabilidade, nova ótica sob a qual o desenvolvimento 

econômico deve se pautar com o objetivo de alcançar não só um bem-estar social 

imediato, mas também contínuo, propiciando assim melhores condições de vida em 

atenção aos Direitos Humanos. Com base nisso, o presente trabalho tenta demonstrar 

que também é possível a obtenção do desenvolvimento econômico para países 

subdesenvolvidos em vias de desenvolvimento, a partir de políticas de valorização dos 

produtos que já possui. Para tanto, basta implementar das indicações geográficas - 

Instituto da Propriedade Industrial que agrega valor a determinado produto ao 

individualizá-lo no mercado, caso comparado aos de mesmo gênero. Assim, a proposta 

tem por objeto a defesa da viabilidade da demarcação geográfica do alimento orgânico, 

que garante maior competitividade comercial e ao mesmo tempo contribui para a 

proteção da saúde humana e do meio ambiente, em virtude de estimular a preservação 

da região demarcada e desestimular o uso de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Por 

tudo isso, torna-se o instituto existente na Lei de Propriedade Industrial mais adequado 

para adoção no agronegócio e caso associado à produção de alimento orgânico, sem 

dúvida alguma, contribuirá para a efetivação do desenvolvimento sustentável e com ele 

para o bem-estar social. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, meio ambiente, alimento orgânico, 

agrotóxicos, Direitos Humanos e indicações geográficas. 



RESUMEN. 
 

 
 
LAGASSI, Veronica. El uso de las indicaciones geográficas en la agroindustria  

como medio de promoción de la sostenibilidad: La certificación de los alimentos 

orgánicos. 2015. 184f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade Estácio 

de Sá, Rio de Janeiro, 2015. 

 

És indiscutible que un de los mejores medios de obtención del desarrollo económico 

pasa por la tecnología. Sin embargo, sabemos que ni todos los países posuen la misma 

condición para lograrlo. Además, no podemos olvidar que su búsqueda debe estar 

vinculada al ideal de sostenibilidad, nueva ótica sob la cual el desarrollo económico 

debe basarse com el objectivo de alcanzar no solo un bién-estar social inmediato pero 

también contínuo, propiciando así mejores condiciones de vida en atención a los 

Derechos Humanos. Así, el presente trabajo trata de mostrar que también és posíble 

obtener el desarrollo económico de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, a 

partir de los critérios de valoración de los productos que yá posee. Simplemente para 

hacerlo, la aplicación de las indicaciones geográficas. Instituto de la Propriedad 

Industrial que añade valor a un determinado producto al tornalo único en el mercado, 

caso comparado a los de mismo género. Por lo tanto, el propósito de la propuesta es 

defender la viabilidad de la delimitación geográfica de los alimentos orgánicos. Lo que 

garantiza mayor competitividad comercial y al mismo tiempo que contribuye a la 

protección de la salud humana y el medio ambiente, en virtud de fomentar la 

preservación de la región demarcada y desalentar el uso de agrotóxicos y fertilizantes 

químicos. Por todo eso, es el instituto existente en la Ley de Propriedad Industrial más 

adecuado para su adopción en la agroindustria y si se associa con la producción de 

alimentos orgánicos, sin duda, contribuirá a la consecución de un desarrollo sostenible y 

con ello el bienestar social. 

 

Palabras-clave: Desarrollo sostenible, medio ambiente, alimento orgánico, agrotóxicos, 

Derechos Humanos y indicaciones geográficas. 



ABSTRACT 
 

 
 
LAGASSI, Veronica. The use of geographical indications in agribusiness as a means 

of promoting sustainability: Certification of organic food. 2015. 184f. Tese 

(Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2015. 

 

It is indisputable that one of the best means of achieving economic development 

pervades the technology. However, we know that not all countries have the same 

condition for achieving it. And we can´t forget that our search should be tied to the ideal 

of sustainability, that is a new light that must guide economic development in order to 

achieve not only an immediate welfare, but also continuous to enable a better position to 

implement Human Rights. In this context, this paper intends to show that it´s also 

possible to achieve economic development for developing States employing valuation 

policies of the products we already own. In this regard, the implementation of 

geographical indications is an industrial property´s institute that adds value to a product 

to individualize it on the market if compared to the same genre. So, in this paper we 

defend the viability of the geographical demarcation of organic food. That ensures  

better trade competitiveness and at the same time contributes to human health´s 

protection and to the environment. The reason of this is to stimulate the preservation of 

the demarcated region and discourage the use of pesticides and chemical fertilizers. For 

these reasons, the geographical indications, institute in the Industrial Property Law, is 

more suitable for adoption in agribusiness and there´s no doubt that the event associated 

with the production of organic food contribute to accomplish sustainable development 

and social welfare. 

 

Keywords: Sustainable development, environment, organic food, pesticides, human 

rights and geographical indications. 
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