


Quais as principais carências das micro e 
pequenas empresas do turismo rural

%

Qualificação em gestão 19%
Inovação 13%

Associativismo 14%

Sustentabilidade 16%
Acesso a mercados 18%
Acesso a serviços financeiros 14%

Outros 3%

Não respondeu 1%

TOTAL 100%
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Qualificação em gestão

•Falta empreendedorismo
•De  acesso ao mercado. 
•Planejamento Estratégico
•Falta treinar mais líderes

•Cursos específicos (trilhas, canoagem, outros)
•Cursos  higiene e limpeza
•Para gestores, colaboradores  e  comunidade
•Tentar qualificar os funcionários com rapidez 
•Capacitação dos atores envolvidos,



Sustentabilidade

•Entender que oferecer serviços ligados à 
sustentabilidade é diferencial de produto
•Mais conhecimento sobre o tema 
•Cultura ainda em crescimento
•Falta informação e mais incentivo
•Não se considera responsável é não entender o 
mercado
•Mão de obra local não está preparada
•Todos que fazem parte do processo
•Se manter bem estável no mercado



•Acesso a mercados

•Entender o acesso ao mercado
•Divulgação institucional do destino, 
depois individual 
•Poucos encontros de negócios e 
divulgação da atividade
•Acessar o mercado internacional e 
nacional
•Encontrar operador especializado para 
negociar



TURISMO NO SÉCULO XXITURISMO NO SÉCULO XXI
OFERECE OFERECE 

O SENTIR... VIVER... SER...O SENTIR... VIVER... SER...



Modernidade : CONSUMIDOR 

Não quer mais ser um sujeito meramente contemplativo, 
mas sim o ator de sua própria experiência e, portanto, 

o protagonista de seus sonhos
no destino que escolheu para sonhar.

Teorias científicas  defendidas por Rolf Jensen 
em a  Sociedade dos Sonhos, 1999)

Joseph Pine e e James Gilmore
The Experience Economy (Economia da Experiência, 1999).

• .



Turistas e Viajantes

* Viajante
• Conhecimento relativizado da cultura local
• Imersão, vivência, experiência, qualidade
• Autenticidade dos lugares e culturas, realidade da população local, cotidiano

•Turista
• Visão estereotipada da cultura local
• Distanciamento, registro fotográfico, quantidade
• Consumo dos pontos turísticos e das culturas “para turista ver”

Fonte :
John Urry, “O olhar do Turista. Lazer e Viagens nas Sociedades Contemporâneas”

• .



Um novo olhar sobre  o universo do  
TURISMO RURAL, EQUESTRE E NATUREZA PROCURANDO 

OPORTUNIDADES E FOCANDO ESTRATÉGIAS DE 
SUSTENTABILIDADE
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Esportes de 
Aventura

TURISMO DE NATUREZA

TURISMO 
DE AVENTURAECOTURISMO

Relaxamento das fronteiras

Sobreposição confortável

Modernidade : Interação e relacionamento entre os 
conceitos

TURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA


