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BRASIL RURAL - Operadora de  Experiência

Instituto de  DesenvolvimentoIDESTUR - Instituto de  Desenvolvimento
Turismo Rural



Criar pilares sólidos dos produtos e das pesquisas ... Intercâmbio   

• CRIAR PILARES SÓLIDOS DOS PRODUTOS DE 
TURISMO COM A PESQUISA  

Criar pilares sólidos dos produtos e das pesquisas ... Intercâmbio   

• ECONOMICAMENTE  VIÁVEL
• ECOLÓGICAMENTE CORRETO

• SOCIALMENTE  JUSTO
• VERDADEIRAMENTE  COMUNITÁRIO



Caminho 
para para 

o futuro  



Rolf Jensen  - Sociedade dos Sonhos, 1999
SÉCULO XXI  

• .

Não queremos  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.



Turistas e Viajantes

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

•Turista do passado 

• .

•Turista do passado 
• 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”



BENCHMARKINGBENCHMARKING
EM EM TURISMOTURISMO



PERU
TURISMO  RURAL COMUNITÁRIO







• .

Destino Peru 
Reserva de
Tambopata” Tambopata





AMAZONÍA INEXPLORADA Y NATURALEZA EXUBERANTE
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Destino Peru
Observação com ênfase no 

estudo de boas práticas 
relacionadas ao 

”
relacionadas ao 

Ecoturismo com foco nos 
nichos de turismo de Selva 
e no segmento de turismo 

de base comunitária. 
Modelos de negócios nos 
segmentos, uma unidade 

de conservação, a 
autenticidade dos 

produtos e qualidade dos 
serviços. 



• .

Destino Peru
A Amazônia Peruana, foco 

desta viagem, contém 
florestas virgens preservadas, ” florestas virgens preservadas, 

em uma região conhecida 
como Madre de Deus (Madre 
de Dios). Ao sudeste, perto de 
Cuzco, há parques nacionais 

com grandes áreas de floresta 
(cerca de 3.000.000 hec), com 

pouca ou nenhuma 
intervenção humana e vida 

selvagem abundante.



• .

Destino Peru 
Madre de Deus apresenta 
experiências diferenciadas

ligadas a conservação e 
interpretação da natureza, em ” interpretação da natureza, em 
alojamentos de selva e com o 

expressivo contato com as 
comunidades locais.

A infra-estrutura privilegia 
lodges ou alojamentos de 

selva, onde os princípios da 
sustentabilidade são colocados 

em prática. 





RNTAMB, é o primeiro destino Amazônia Peruana 

manejado com uma gestão de recursos 

“ Estándares ambientales, servicios de calidad y uso ordenado del

territorio; generando conciencia ambiental y turística, valorizando los

servicios ambientales del área, reinvirtiendo los recursos económicos

generados por la actividad y minimizando los impactos negativos. Lagenerados por la actividad y minimizando los impactos negativos. La

actividad turística contribuye sustancialmente a la conservación de la

Reserva y al desarrollo sostenible de la población local, e impulsa el

crecimiento económico de la Región y del Perú “



Que el turismo en la RNTAMB y su ZA se desarrolle 
de manera sostenible

OBJETIVO GENERAL 
O PROPOSITO

Objetivo de Conservación – Plan de Uso Turístico y 

Recreativo

Proteger la flora y fauna y los procesos ecológicos de una muestra de la selva sur amazónico del
Perú.
Generar procesos de conservación con la población en el ámbito de la Reserva, con la finalidad de
sur sosteniblemente los recursos naturales y el paisaje para la recreación.
Contribuir al desarrollo sostenible de la región y del país, a partir del conocimiento de la diversidad
biológica y del manejo de los diversos recursos naturales renovables.

Objetivo de
La RNTAMB –
Plan  Maestro.

Promover  la 
participación de la  

población local  en el 
desarrollo turístico 

Ordenar y 
diversificar la 

oferta turística 
dentro de la 

RNTAMB  

Brindar condiciones 
para la 

competitividad 
turística

Promover  el uso 
turístico sostenible 

de los recursos 
naturales

Fortalecer la 
investigación 

vinculada con la 
actividad turística

ÁMBITO DE 
ACCIÓN

Social Competitividad Gestión Uso de Recursos Investigación

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS





BENCHMARKINGBENCHMARKING
EM EM TURISMOTURISMO
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Um exemplo de sucesso do turismo 
de base comunitária, em um de 

seus alojamentos conhecido como 
Posada Amazonas e localizado 

dentro da Comunidade Nativa de 

Fonte  Kurt  Holle  

”

dentro da Comunidade Nativa de 
Infierno, na Reserva Nacional de 

Tambopata, que, em 1996, assinou 
um contrato de associação e gestão 

entre da Posada e Comunidade 
(joint venture) por 20 anos. A 

Rainforest Expeditions transfere 
60% do lucro da empresa para esta 

comunidade. 

Residentes

Rainforest
Expeditions

Turistas
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AMAZÔNIA PERUANA – TURISMO 
DE BASE COMUNITÁRIA 

•FOCOS DE OBSERVAÇÃO E BOAS PRÁTICAS:

•Recepção clara, transparente e objetiva que contextualiza os turistas em sua 
chegada de forma completa

•Desmistificar e incorporar  a visão de mercado  ( produto, cadeia de 
distribuição, promoção, comercialização e geração de lucro) como premissa no 
desenvolvimento do turismo de base comunitária 



BENCHMARKINGBENCHMARKING
EM EM TURISMOTURISMO



• Inka Terra Reserva Amazônica: Fundado em 
1975, o Inkaterra mistura o turismo de luxo com 1975, o Inkaterra mistura o turismo de luxo com 

”iniciativas de voluntariado” em suas operações, bem 
como por meio de produtos e projetos de ecoturismo, 

como o Canopy Walk Inkaterra, projeto de extensa 
pesquisa, cujos resultados foram publicados em 

prestigiosas publicações e que levaram à descoberta de 
15 novas espécies em sua propriedade



INKA TERRA ASOCIACIÓN: 
PROGRAMAS, ESTRATEGIAS, 

© 2010. ITA  16.08.2010

Lima – Perú, 

PROGRAMAS, ESTRATEGIAS, 
ALIANZAS Y ACTIVIDADES



29



Fotos  Fred Crema 



O que faz um DESTINO TURÍSTICO  ter sucesso ou O que faz um DESTINO TURÍSTICO  ter sucesso ou 
fracasso, é a ação desenvolvida sobre ele.





Anoitecer no Sertão da Paraíba Um novo 
destino  para boas praticas de 

sustentabilidade 
Até Lá


