
 
 

APRESENTAÇÃO 

 

 

Na cidade de Neirópoilis – GO foi realizada pelo IDESTUR – Instituto de 

Desenvolvimento do Turismo Rural 1ª. Oficina de Planejamento Estratégico 

proposta pela diretoria da Associação Goiana de Turismo Rural AGOTURR / 

ABRATURR-GO com o objetivo de:  

 

“ Elaborar um planejamento estratégico que consolide a associação 

como legítima representação do Turismo Rural Goiano de maneira: 

Politicamente Efetiva, Empresarialmente Vantajosa e Profissionalmente 

Competente”. 

 

Contando com o apoio estratégico do SEBRAE Goiás, foi possível reunir 

algumas lideranças envolvidas no desenvolvimento do Turismo Rural Goiano,  

que se dispuseram a concentrar suas energias na busca dos caminhos que 

permitirão ao setor, encontrar a forma mais adequada e eficaz de servir aos 

interesses dos proprietários e empreendedores rurais e ao desenvolvimento 

sustentável do país.  

Na abertura dos trabalhos, o presidente da associação Brasileira de Turismo 

Rural Nacional, Carlos Solera agradeceu a presença de todos, explicando a 

missão de consolidação de associações estaduais como meta da ABRATURR 

Nacional, passando a palavra aos Srs. Gabriel Bretãs e Dr Carlos Roberto Faria, 

respectivamente presidente da AGOTURR/ABRATURR GO e novo presidente 

eleito da Associação Goiana de Turismo Rural. Ambos demonstraram 

expectativa e confiança nos resultados a serem alcançados. Em seguida  a Sra. 

Andreia Roque Junqueira de Arantes, técnica chamada para moderar a oficina, 



 
agradeceu a disposição de todos, enfatizando o contexto que envolve o país 

neste momento e particularmente as perspectivas e compromissos assumidos 

pelo governo em priorizar o setor. 

Propôs o desafio ao grupo para realizar o melhor trabalho possível dentro do 

tempo que se dispunha e passou a explicar a forma como seria realizada a 

Oficina.  

 

Em um novo momento da oficina, os participantes se apresentaram, 

manifestando suas expectativas no que diz respeito ao desenvolvimento dos 

trabalhos e dos resultados esperados, e foi consensual o interesse em buscar 

soluções, diretrizes, compartilhar idéias e propor mecanismos de cooperação e 

ação coordenada entre todos. 

 

Foi feita uma breve exposição sobre o roteiro metodológico proposto para o 

planejamento estratégico, as técnicas de visualização e documentação utilizada 

para as atividades em  grupo no enfoque participativo, estruturando-se o 

programa de trabalho.  

 

Ao final da oficina, os participantes reconheceram a importância desse 

movimento da Oficina e identificaram resultados que projetam a situação 

desejada para AGOTURR, num horizonte de meses, a partir desta data. Sendo 

para isso, interessante a realização de outra Oficina para avaliar o progresso 

alcançado e definir os passos seguintes. 

 

Houve o consenso que será  realizado um novo encontro com a participação de 

um maior número de lideranças de todas as regiões de Goiás, o que dará a 



 
visibilidade e reconhecimento da grande diversidade cultural e ambiental que 

necessita compor o Turismo Rural Goiano. 

 

 

 

Os resultados propostos foram os seguintes: 

 

1. A AGOTURR/ABRATURR GO consolidada como legítima 

interlocutora do Turismo Rural, consciente e representante do segmento. 

 

2. A AGOTURR/ABRATURR  com papel fundamental de elo associativo 

e reconhecida pelos empresários e pelo mercado como referência de 

qualidade no desenvolvimento e defesa do segmento no Estado . 

 

 

Participantes da Oficina  

                                                      DADOS GERAIS 

 

 
NOME – INSTITUIÇÃO –  EXPECTATIVA 

Nome – Afrânio Roberto de Souza 
Instituição -  Acquamirin Pousada e Eventos Ltda 
Expectativa de hoje – conhecer e aprender 

Nome – Alex Sandro 
Instituição - Vila Cerrado Ecoparque 
Expectativa de hoje – conhecer ações da Agrotur e os benefícios de fazermos parte 
do processo. 
Nome – Andreia Roque Junqueira de Arantes 
Instituição – ABRATURR Nacional – Faculdades Integradas Teresa Martin 
Expectativa de hoje – criar ações de fortalecimento 



 
Nome – Carlos Roberto de Farias 
Instituição – Hotel Fazenda Pousada Monjolo e AGOTURR 
Expectativa  –  agrupamento do segmento rural para divulgação  do turismo 
 
Nome –  Carlos Solera 
Instituição – ABRATURR nacional 
Expectativa de hoje – contribuir para a organização  e consolidação do turismo rural  

Nome Andreia Maria Roque Junqueira de Arantes ABRATURR IDESTUR 

Coordenar as atividades da oficina e contribuir  

Nome – Christian 
Instituição – AGETUR 
Expectativa  –  sugestões para melhoria, criação de um conselho de turismo rural, 

facilitar a capacitação e profissionalização e orientação de métodos e estratégias 

para o segmento. 

Nome – Edson 
Instituição – Estância Cerrado 
Expectativa de hoje –  obter idéias 

Gabriel Bretas 
Ínstituição – AGOTURR 
Expectativa – ambientação para o fortalecimento do setor 

Nome – Geraldo Rodrigo 
Instituição - AGETUR 
Expectativa de hoje –  fomentar o turismo rural 
Nome – Giovana 
Instituição – Vila Cerrado Ecoparque 
Expectativa – ação concreta 

Nome – Iara 
Instituição – Estância Cerrado 
Expectativa de hoje –  obter idéias 
 
Nome –  Jeremias Lunardelli 
Instituição – Unidade Ecológica Santa Branca 
Expectativa de hoje – fortalecimento da Agoturr 

Nome – Jorge 
Instituição – Fazenda Hotel Raizama 
Expectativa de hoje –  consolidação da associação 

Nome – Newton 



 
Instituição – Sebrae GO 
Expectativa de hoje – ações concretas 

Nome –  Maria Cristina Angélico de Mendonça 
Instituição – Universidade Federal de Lavras 
Expectativa de hoje – estabelecimento de mecanismos de parceria com a Abraturr, 
seus apoiadores e associados, com o objetivo de fazer pesquisa e extensão em 
turismo rural. 
 

Nome –  Mário Otávio Batalha 
Instituição – Universidade Federal de São Carlos 
Expectativa de hoje –  estabelecimento de mecanismos de parceria com a Abraturr, 
seus apoiadores e associados, com o objetivo de fazer pesquisa e extensão em 
turismo rural. 
 

Nome –  Robson R. Gomes 
Instituição – SEBRAE GO 
Expectativa de hoje – ações concretas 
 

Nome – Selma 
Instituição – AGETUR 
Expectativa  sugestões para melhoria, criação de um conselho de turismo rural, 
facilitar a capacitação e profissionalização e, orientação de métodos e estratégias 
para o segmento. 
 

Nome – Wilmar Teixeira 
Instituição – prefeito eleito do município Nerópolis 
Expectativa - trazer melhorias para o turismo rural do município e do Estado de 

Goiás. 

Nome – Vanessa Marra 
Instituição – Hotel Fazenda e Pousada Monjolo 
Expectativa –  fortalecer o turismo rural 

Nome – Wilmar Teixeira 
Instituição – prefeito eleito do município Nerópolis 
Expectativa de hoje –  trazer melhorias para o turismo rural para o município e 

também para o estado de Goiás. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Objetivo e Programa  

Objetivo da Oficina:  

Elaborar um planejamento estratégico que consolide a AGOTURR/ 

ABRATURR-GO como legítima representação do Turismo Rural Goiano de 

maneira: Politicamente Efetiva, Empresarialmente Vantajosa,  Profissional e 

Socialmente competente. 

 

PROGRAMA:  

 

  

09:00 - Boas Vindas e abertura da Oficina 

10:00 – Exposição da Metodologia e Acordo de Convivência 

10:30 – Apresentação dos Participantes 

12:00 – Pontos Fracos e Fortes do Turismo Rural no Estado de Goiás 

13:00 - Almoço 

14:30 – Pontos Fracos e Fortes da Associação Goiana de Turismo Rural 



 
16:30 – Visão e Missão 

17:00 – Reunião da Associação e Posse da Nova Diretoria  Eleita   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visão & Missão da AGOTURR / ABRATURR - GO  

 

 

VISÃO DA  AGOTURR / ABRATURR -GO 

Consolidação do segmento turístico rural com o fomento de práticas 

equilibradas, comprometido com o desenvolvimento e educação ambiental, e 

com a valorização do patrimônio turístico rural, cultural e social.  Organizado, 

profissionalizado e fomentador de trabalhos conjuntos e parcerias para alcançar 

uma realidade economicamente viável e socialmente justas.  Promotor, 

incentivador das peculiaridades e filosofias da região e representativo do 

segmento.   

 
 

 

MISSÃO DA AGOTURR / ABRATURR –GO   



 
Representar, apoiar e assistir seus associados para o fortalecimento da 

associação e do segmento. Fomentar a aglutinação de forças para a 

concretização de objetivos. Divulgar e promover o desenvolvimento do 

segmento de maneira sustentável, comprometido com o meio ambiente, com o 

patrimônio  e a cultura rural do Estado de Goiás.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de Situação: Pontos Fracos TURISMO RURAL GO IANO 

Quais os pontos fracos do turismo  rural goiano? 

 

Ausência  de linhas de financiamento para turismo 
rural 

           

Falta de mão de obra especializada            

Ausência de parcerias em geral 
Parceria x concorrência: a visão é equivocada   
 

           

Ausência de parcerias com a mídia goiana, BSB e 
empresarial  

           

Ausência de parcerias com hotelaria de GOIÁS             

Capacitação profissional insuficiente  
Falta de mão de obra especializada e operacional   
Amadorismo empresarial  

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de Situação: Pontos  FORTES TURISMO RURAL G OIANO 

Quais os pontos fortes que do turismo  rural goiano? 

 

Ausência de sinalizações turísticas em geral            

Problemas com tarifa de energia             

Ausência de dados s/ a atividade e perfil dos 
empreendimentos e empreendedores  

           

Inexistência de uma estratégia de comunicação             
Ausências de feiras turísticas específicas            

Ausência de materiais promocionais do TR goiano            

Ausência de divulgação do setor e das ações realizadas            

Visão equivocada de parceria            

Falta de formatação de produtos regionais / circuitos 
Falta de união do trading em geral  
Falta de legislações específicas para oTR 
 

           

Oportunidade de aproveitar as potencialidades naturais            

Situação geográfica de Goiás 
Geografia, clima e povo hospitaleiro 
Culinária diversificada 
Riquezas naturais 
 

           

Grande potencial para consorciar  a prática do 
ecoturismo e turismo de aventura com atividades 
turísticas rurais 

           



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de Situação: Pontos FRACOS DA ASSOCIAÇÃO GO IANA 

DE TURISMO RURAL. 

  

Quais os pontos fracos que comprometem ou fragilizam a legitimidade, a 

representatividade ou a efetividade da AGOTURR – ABRATURR GO? 

Destinos já consagrados 
Rodovias estaduais estão em bom estado  

           

Cultura, artesanato e festas 
Diversidades Culturais 

           

Regiões Turísticas Rurais com: 
Proximidade da capital Goiânia 
Proximidade a Brasília 
Proximidades de grandes centros emissores 
 

           

Oferta a natureza como fator anti-stress            

Tendência de crescimento do TR 
Crescimento do TR dentro das propriedades de 
agricultura familiar 
Possibilidade de expansão das atividades do 
agronegócio por meio do TR 

           

Perspectivas de boas parcerias com outras 
associações,agências de fomento e  entidades afins 

           

Busca de empresas para treinamentos em áreas rurais            

Resgate da vida no campo 
 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise de Situação: Pontos FORTES DA ASSOCIAÇÃO GO IANA 

DE TURISMO RURAL  

Quais os pontos fortes que fortalecem  a AGOTURR – ABRATURR? 

 

Falta de associativismo  
Falta de adesão dos parceiros   e associados 
  

           

Falta de planejamento 
Falta de recursos econômicos 
Falta ou deficiência de estrutura  organizacional/ física    
 

           

Desinteresse dos empresários em relação a Agoturr 
Não ter ainda representatividade em todas  as regiões  
 

           

Falta de união do trading do TR            

Falta de apoio da política pública específica para o setor 
 

           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Planejamento Estratégico: Ações a serem desenvolvi das  

ATIVIDADE                                                   2005 

Acreditar que a união faz a força 
Vontade de fazer acontecer 
 

           

Corpo técnico parceiro 
Vontade de acertar  
Disposição da diretoria  
 

           

Credibilidade no Estado 
Existência de um processo de associativismo  

           

Pequeno número de empresas de Turismo Rural que facilita o 
processo de qualificação   

           

Boa articulação do Sebrae e  Sistemas S, AGETUR e 
Universidades  

           

Existência de alguns pontos de referencias regionais - núcleos 
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Definir metas                
Fazer cronograma  e plano de ação              

Elaborar organograma – Definir a 
estrutura 
organizacional/administrativa  

             

Desenvolver ações que fortaleçam e 
dêem maior visibilidade à 
associação como legítima 
representante do Turismo Rural em 
Goiás. 

             

Criar estratégias para arrecadação de 

valores com os associados 

             

Elaborar estratégia de captação de 

sócios e definir data de reuniões e 

encontros locais 

             

Elaborar uma estratégia de 
sustentabilidade financeira da 
associação 

             

Identificar lideranças locais do 
Turismo Rural 

             

Criar e implementar mecanismos de 
troca de informações e experiências 
entre o sistema –; 

             

Promover programas de capacitação 
de lideranças externas e internas  

 

Elaborar uma estratégia de 
sustentabilidade financeira da 
Abraturr; 

             

Elaborar em parceria com agentes 
financeiros, mecanismos de 
comunicação sobre recursos 
financeiros existentes para o 
Turismo Rural 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismo de Gestão 

 

Todo planejamento estratégico participativo precisa de um mecanismo de gestão 

do próprio plano pois as demandas são muitas e em diferentes áreas. O ideal é a 



 
montagem de um consórcio de talentos onde pessoas tenham habilidades  

diferentes mas que possam ser usadas complementarmente para assegurar que 

os obstáculos sejam removidos. O planejamento precisa também de ser 

acompanhado e as ações devem ser cobradas daqueles que ficaram responsáveis 

por executa-las. Assim sendo, os participantes da Oficina conscientes e 

convencidos desta verdade, devem constituir uma força-tarefa com o propósito 

de gerenciar o Planejamento durante um ano. 

 

 

 

 

 

 


