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Resumo: O trabalho apresenta resultados preliminares de identificação de produtos agropecuários 
potenciais para Indicações geográficas (IG) no Estado de São Paulo. A metodologia de identificação 
foi através de questionários aplicados em 15 pólos de turismo rural identificados pela Associação 
Brasileira de Turismo Rural do Estado de São Paulo (ABRASTURRSP). Os resultados indicam que 
em todos os pólos de turismo rural existem um ou mais de um produto potencia para IG, sendo 45% 
produtos com potencial Alto para IG e 55% com potencial Médio. O grau de organização dos 
produtores, fator importantíssimo para a implementação de uma IG, resultou em nos seguintes graus: 
50% Alto, 10% Médio e 40% Baixo. O turismo rural promove multifuncionalidades para a agricultura e 
as indicações geográficas é um caminho para proteger a diferenciação e a identidade destes 
produtos valorizando o produto local. 
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Introdução 

O turismo rural tem atraído cada vez mais o interesse de acadêmicos, políticos e 

empresários. No entanto, os desafios sócio-econômicos e ambientais enfrentados nas áreas 

de turismo rural e outros tipos de turismo, são temas cada vez mais explorados. Esses 

desafios incluem a agregação de novas funções nos espaços agrícolas e os novos sistemas 

produtivos em substituição aos tradicionalmente dominantes. O potencial de 

desenvolvimento do espaço rural como um lugar de consumo de experiências e vivências, 

apresenta-se como uma perspectiva da modernidade no campo. No entanto, o processo de 

modernização apresenta no seu desenvolvimento dicotomias, tensões e interações entre, o 

rural-urbano e retorno à valorização local contra a as tendências da globalização. 

Asquestões ambientais, por outro lado, emergem contra a exploração inadequada da 

natureza, a produção procura se adequar ao consumo social e ecologicamente consciente. 

O turismo rural pode ser analisado, a partir de perspectivas sociológicas, culturais, 

                                            
1 Instituto de Economia Agricola, APTA/SAA-SP, sato@iea.sp.gov.br 

2 Idesturs/ABRASTURR-SP, andréia@idestur.org.br 



 

2 

econômicos, ecológicos, políticos, desenvolvimento rural, mercado e marketing geográficos, 

de modo a identificar e entender novos significados e oportunidades, bem como os desafios 

e dificuldades presentes. Inúmeras realidades do campo se manifestam em diferentes 

contextos territoriais, económicas e sócio-cultural e são as interações de todos que formam 

a experiência global de turismo rural envolvidas em sua co-criação. Esta co-criação é em si 

um desafio e uma oportunidade para reinventar a experiência de turismo rural de forma 

inovadora e sustentável. (ROQUE,2014) 

A conservação e mesmo a preservação dos valores fundamentais e atrações da 

maior parte das áreas rurais tais como: natureza, paisagem, património cultural, gastronomia 

local, é o foco principal da atividade turistica. Cada vez mais aumenta a concorrência entre 

todos os tipos de destinos, entre destinos rurais e o mercado turístico torna-se cada vez 

mais sofisticado. O equilibrio na equação de demanda e oferta de mercado depende cada 

vez mais do conhecimento do negócio, das inovação dos agentes de mercados, do 

empreendedorismo e hospitalidade. Estruturas em redes nas escalas local e regional e 

global, é cada vez mais imprescindível para criar sistemas de turismo rural que possam 

atrair e satisfazer os turistas e contribuir efetivamente para o desenvolvimento sustentável 

das zonas rurais. 

Pretende-se contribuir para as reflexões atuais sobre o potencial e as limitações do 

turismo rural como uma ferramenta de desenvolvimento, bem como para a identificação o 

potencial dos produtos locais para Indicação Geográfica (IG), através de uma compreensão 

mais profunda da dinâmica do turismo no Estado de São Paulo. 

 

Metodologia 

Metodologia utilizada foi um survey ou levantamento de campo. Através do cadastro 

de núcleos de turismo rural da ABRASTURRSP, foram identificados os territórios turísticos e 

os municípios turísticos. Segue-se as regiões escolhidas para a pesquisa: 

 
1. Região Águas Paulistas ( Socorro e Região)  
 
2. Região Café com Leite ( Mococa e Região)  
 
3. Região Circuito das Frutas (Jundiaí e Região)  
 
4. Região Caminho das Nascentes ( Suzano e Região)  
 
5. Região Centro Oeste Paulista ( Agudos e Região)  
 
6. Região Entre Serras e Água ( Joanópolis e Região)  
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7. Região Litoral Paulista (Norte Centro e Sul)  
 
8. Região Noroeste Paulista  
 
9. Região Oeste Paulista ( Presidente Prudente e Região)  
 
10. Região de Ribeirão Preto  
 
11. Região Sudoeste Paulista (Itu e Região)  
 
12. Região Vale do Paraíba ( Taubaté e Região)  
 
13. Região Vale do Ribeira ( Itaberá e Região)  
 
14. APA (Área de Preservação Ambiental) Capivari-Monos  
 
15. Região Núcleo de São Roque  
 

 

A caracterização de cada uma das regiões acima foi desenvolvida na primeira etapa 

do projeto através de pesquisa em fontes secundárias e revisão bibliográfica. 

Foram contatadas as instituições envolvidas com o turismo rural e a comercialização 

de produtos locais de notoriedade, para as quais enviou-se um questionário com perguntas 

fechadas para identificação de produtos rurais potenciais para IG. 

O critério utilizado para o levantamento foi o turismo rural, porque acredita-se que o 

turismo rural está fortemente vinculado a um produto local que tem um identidade própria. O 

questionário foi enviado através da Associação Brasileira de Turismo Rural do Estado De 

São Paulo, ABRATURRSP que identificou as quinze regiões relevantes do turismo rural 

paulista. 

O questionário foi elaborado considerando alguns fatores relevantes para ter 

potencial para IG, tais como: 

 

 grau de reputação e notoriedade do produto, nos mercados regional, doméstico e 

internacional 
 
 importância sócio-econômica do produto na região de produção  

 tamanho do mercado atual ou potencial  
 
 preço atual do produto em relação a produtos genéricos (diferenciação) 

nível de organização dos atores locais  
 
 nível de apoio atual ou potencial do Estado  

 infra-estrutura existente  
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Critérios estes exigidos para seu registro no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI). Este primeira enquete não tem o objetivo de esgotar o diagnostico de 

produtos potenciais para IG nas regiões estudadas, tendo em vista que o levantamento tem 

um caráter qualitativo por se tratar de um número reduzido de respondentes. 

 
 
Referencial Teórico 

 
Multifuncionalidades na Agricultura 

Em 2001, a OCDE (2001) publicou um relatório sobre conceitos de 

multifuncionalidades com objetivo de dar suporte para políticas públicas. A agricultura além 

da função de produção de alimentos, fixar a população na área rural e preservar a paisagem 

e o ambiente natural pode exercer multifuncionalidades que estão relacionadas com 

diferentes tipos serviços e tarefas e outputs não commodities da agricultura. 

A multifuncionalidade também tem o compromisso com a qualidade de vida na área 

rural, o desenvolvimento sustentável, de contribuir para a preservação cultural e tradição 

nos diferentes espaços territoriais. De acordo com a OCDE (2001, 2005) a ação combinada 

entre os produtos agrícolas e multifuncionalidade é elemento-chave para definir políticas 

públicas direcionadas para o rural. 

A presença de economias de escopo na produção agrícola e as multifuncionalidades 

propicia vantagens nos custos e vantagens de competitividade para os produtores, 

especialmente para os pequenos agricultores que não têm economias de escala. 

Devido as divergências sobre o conceito multifuncionalidade, a OCDE adotou o 

termo de output commodity e output não commodity para diferenciar o produto agricola dos 

serviços relacionados com a agricultura. São considerados como elementos-chaves da 

multifuncionalidade: 

 
i) a existência de vários output commodity e não output commodity que são conjuntamente 

produzidos pela agricultura,  

ii) perceber que algumas das outputs não commodities podem apresentam as 

características e externalidades de bens públicos, portanto sua gestão apresenta 

especificidades. Antes de qualquer tentativa de desenhar políticas públicas relevantes, os 

diferentes elementos que são apresentados como multifuncionalidades da agricultura 

precisam ser examinadas com profundidade.  
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O Turismo Rural 

A valorização de produtos locais ou dos outputs commodities é elemento chave para 

desenvolver as atividades multifuncionais nos sistemas alimentares locais. Esta valorização 

do produto ocorre com um trabalho constante para melhorar a qualidade do produto, o uso 

eficiente dos recursos naturais e com aplicaçãos de técnicas na agricultura que preservem 

os recursos naturais e o meio ambiente. 

A elaboraçao de convenções e a interação social entre os atores sociais, 

institucionais e economicos da comunidade são muito importantes para construção da 

qualificação e reputação do produto no território e seu reconhecimento externo. A indicação 

geográfica e a denominação de origem são instrumentos que podem auxiliar os agricultores 

a protegerem a reputação do produto local. O turismo rural, por sua vez, apresenta-se como 

as atividades e serviços oferecidos no espaço rural com o objetivo de oferecer aos turistas 

prazer, experiências diferentes e exóticas, assim como valorizar e promover os produtos 

localmente produzidos. 

O turismo rural, também é representado por muitas atividades diferentes como 

turismo rural ecológico, turismo educacional, turismo rural historico, turismo do vinho, entre 

muitos outros. Este fenomeno envolve diferentes áreas do conhecimento como a economia, 

a psicologia, sociologia, antropologia, gestão, educação e ciências naturais (CÉSAR 

DACHARY, 2003; BASCO, 2009). 

O espaço rural onde a atividade produtiva agrícola é realizada com finalidade de 

oferecer o produto ao mercado e comercializá-lo, atualmente está passando por um 

processo de revitalização através do turismo rural e o turismo educacional, inclusive com a 

atuação de aposentados que retornam para as áreas rurais (OHE, 2003; 2008). 

 
As Indicações Geográficas, Marco Legal no Brasil 

No Brasil a Lei 9279 de 1996, Lei de Propriedade Industrial nos seus artigos de 172 a 

182 define a Indicação Geográfica (IG) as regras para sua denominação de uma, Indicação 

de Procedência (IP) e uma Denominação de Origem (DO), como um bem intangível, de 

natureza coletiva e de direito. Dessa forma uma IG pode ser uma IP ou uma DO. A IP indica 

a procedência de um produto e a nível internacional não ter valor qualificativo. A DO indica 

um vinculo do produto com a região geográfica, dando-lhe um caráter de exclusividade, 

devido aos fatores humanos e naturais locais, e , portanto, para se ter direito de uso de um 
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signo de DO, 80% da matéria-prima deve ser originária da região. No caso da DO há 

vinculação do produto com o meio geográfico e ele é típico e único (MINISTÉRIO DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA e ABASTECIMENTO, MAPA, 2009). 

Com relação às legislações mais antigas do direito Industrial Internacional, 

Gonçalves (2007) cita a Convenção da União de Paris, (CUP 1883-1994), que trata da 

repressão de produtos falsificados e da proteção à propriedade intelectual. O Brasil foi um 

dos primeiros signatários da CUP. Em 1891 surge o Acordo de Madri para fortalecer a CUP 

e evitar que os produtos com origem se tornassem genéricos e define o que é um IP. Em 

1958, ocorre o 

Acordo de Lisboa, para proteger a DO internacionalmente e nesta ocasião define-se 

o que é uma DO. Em 1994, na rodada de OMC, é assinado o Acordo Sobre Aspectos Dos 

Direitos De Propriedade Intelectual Relacionados Ao Comércio (ADPIC) que trata 

exclusivamente da propriedade industrial e define o que é uma IG. De acordo com 

Gonçalves (2008), na definição da IG não se exige necessariamente vinculo com a região 

geográfica, mas a uma região delimitada, com p.ex. cachaça do Brasil. 

A origem das certificações está de alguma forma relacionada com a possibilidade de 

evitar fraudes com vinhos. Durante a crise vitivinícola, no início do século XX, com a praga 

da philoxera, algumas regiões como a de Bordeaux que não foram afetadas e tinham seus 

vinhos muito mais valorizados. Este fato levou ao aumento de fraudes com a indicação 

enganosa da origem de vinhos de outras regiões. Em 1905, portanto, é sancionada a Lei 

anti Fraudes na França, que não foi eficaz e posteriormente, em 1919, uma nova lei que 

permitia o direito coletivo de propriedade sobre a indicação geográfica. Em 1935 é criado o 

Institute Nationale de Apellation de Origine (INAO), que definia as normas, realizava a 

fiscalização, inicialmente, para vinhos e queijos e atualmente, para uma série de produtos 

alimentares. 

Os vinhos portugueses da região do Douro, muito procurados pelos ingleses, no final 

do século XIX, passaram a sofrer problemas com fraudes e em, 1756, instituíram a primeira 

DO, Denominação de Origem, através da Companhia Geral da Região do Douro. 

Outros produtos como o queijo Roquefort da Normandia, foram atingidos por 

falsificações e fraudes e passaram a ser identificados por uma DO. 

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), temos 

um total 33 IP, 7 DO reconhecidas, de produtos agropecuários, assim como de produtos 
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como mármore, artesanatos, doces, calçados, etc. Para vinhos existem quatro IP´s 

registradas. A IP Vale dos Vinhedos para vinhos, de 2002, foi a pioneira no Brasil e hoje 

adquiriu um status de DO, após adotar critérios de qualidade mais rigorosos para os vinhos 

finos da região delimitada. 
 

No Brasil, instituições como a Embrapa, Sebrae, MAPA e o INPI, vem trabalhando no 

sentido de instituir a IG como instrumento de qualificação e valorização de produtos locais 

 

Resultados 

O Estado de São Paulo, apresenta um território de 248.808,8 Km2, o que 

corresponde a 2,91% da área total do Brasil. Dados de pesquisa realizada em 

2005(IDESTUR, 2013), apresenta indicadores das diversas modalidades existentes do 

turismo rural em São Paulo. Observa-se que as modalidades que predominam são: as 

pousadas rurais, o agroturismo e/ou agroindústria artesanal, os restaurantes rurais, os 

pesque pague e os hotéis fazenda, totalizando 76,3%. 

 

Tabela 1 - Tipos ou Modalidade de Turismo Rural no Espaço Rural de São Paulo, 2005. 

Modalidade  Percentual (%) Unidades 

Agroturismo e/ou Agroindústria Artesanal 20,6 276 

Pousada Rural 23,3 312 

Restaurante Rural 15,9 213 

Pesque Pague 9,4 126 

Hotel Fazenda 7,1 95 

Eventos 4,6 61 

Fazendas Históricas 3,5 47 

Cavalgadas 3,1 41 

Área Rural de Lazer 3,3 44 

Camping e Acampamento 2,8 37 

Hotel Rural de Lazer 1,6 22 

Turismo Pedagógico 4,3 58 

Armazém Rural 0,5 7 

Total 100,0 1339 

Fonte: Elaborado com dados do Guia de Turismo Rural de São Paulo, 2005. 
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Com base no cadastro da ABRASTURR-SP foram enviados questionários para os 

empresários de turismo rural das principais regiões turísticas. Os questionários listavam 

questões fechadas sobre fatores que identificam potenciais produtos para indicação 

geográfica. Nesta primeira etapa foram identificados os produtos conforme tabela 3. 

Algumas regiões identificaram mais de um produto. 

 

Tabela 2 – Regiões do Turismo Rural de São Paulo da Pesquisa 

 Região turística Produtos 

1 APA Capivari-Monos e entorno Hortaliças e flores 

2 Circuito Café com Leite – São Paulo/ Café, Leite e derivados 

 Minas  

3 Cardoso Mel 

4 Circuito das Frutas Frutas e vinhos 

5 Mogi Das Cruzes Caqui 

6 Holambra Flores 

7 Itu Café 

8 Litoral Norte de São Paulo Peixe Azul Marinho 

9 Ribeirão Preto e região Gastronomia de Festa Junina 

10 São Roque Alcachofra 

11 Entre Serras e Águas Linguiça 

12 Vale do Ribeira Banana orgânica e derivados 

13 Vale Do Rio Paraíba Do Sul Arroz 

14 Circuito Das Aguas Paulista Cachaça, café , tilápia 

15 Cananéia Ostras 

16 Brotas Ketchup de goiaba 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 
Análise Preliminar do Potencial de Produtos Turísticos Rurais Para Indicação 

Geográfica 

No questionário aplicado os respondentes deveriam responder sim ou não e colocar 

observações sobre sua escolha, com relação aos critérios: grau de reputação e notoriedade 

do produto, nos mercados regional, doméstico e internacional. Importância sócio-econômica 

do produto na região de produção. Tamanho do mercado atual ou potencial. Preço atual do 

produto em relação a produtos genéricos (diferenciação). Nível de organização dos atores 

locais. Nível de apoio atual ou potencial do Estado e Infra-estrutura existente. 
 

Quanto maior o número de respostas afirmativas maior é o potencial do produto para 

IG. Para classificar se o produto tem potencial alto, médio ou baixo foi adotado o critério 
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seguinte: 

 

Baixo: menos de 50% respostas positivas 

Médio: 50%- 80% repostas positivas 

Alto: mais de 80% respostas positivas 

 

Os resultados foram que 45% dos produtos tem potencial Alto e 55% tem potencial 

Médio. 

O grau de organização dos produtores rurais é o fator principal que reduz o 

potencial do produto para IG e os resultados indicaram que 40% não estão organizados 

para iniciar um processo de registro de IG junto ao INPI. 

O fator abrangência de mercado apesar de não ser um fator de grande peso, pois o 

turismo leva o consumidor à região local, resultou que 55% dos produtos não tem 

participação no mercado nacional e 60% participa do mercado global. 

Os fatores referentes à notoriedade, a identidade local e a qualidade devido à 

especificidade local foram na sua totalidade reconhecidos como existentes e obtiveram 

respostas afirmativas. 

 
Tabela 3 – Análise dos Fatores Relevantes para Potencial de uma IG para as Regiões 

da Pesquisa. 

 ALTO MEDIO BAIXO 

Grau Organização dos Produtores 50,0% 10% 40% 

Grau de notoriedade do produto 100% - - 

Identidade Local 100% - - 

Importância econômica (Preço 2,5% - 87,5% 

diferenciado)    

Tamanho do Mercado Nacional 45,0% - 55,0% 

Produto é Exportado 40,0% - 60,0% 

Ambientalmente Correto 100% - - 
Fonte: Elaborado com dados da pesquisa. 

 

Considerações Finais 

Este levantamento preliminar nas 15 regiões de turismo rural paulista indica que 

existe sempre pelo menos um produto local que o turismo local utiliza como promotor da 

atividade. Os produtos locais identificados pelos agentes de turismo, por sua vez, tem 
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potencial de Médio a Alto para serem qualificados com Indicações Geográficas. No entanto, 

somente para 50% dos produtos, ocorre a existência de organização dos produtores, para 

iniciar um processo de promoção da IG. Os produtores acreditam que a vinculação dos 

produtos ao território geográfico irão atrair mais turistas e poderá fortalecer a identidade 

geográfica. 
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