
 

R e d e C o l a b o r a t i v a 
D e s e n v o l v i m e n t o d a s B o a s 
Práticas Sócio-Ambientais dos 
Negócios de Turismo Rural em 
Cascavel PR.  

O Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural Brasil Rural 
marca presença, na cidade paranaense de Cascavel, município 
que tem na agricultura e em suas cooperativas de produção 
uma das suas maiores fontes de renda e que nos últimos anos 
vem se destacando por suas atividades criativas e sustentáveis 
que procuram alcançar as metas da Agenda 2030 da ONU, 
contemplando as dimensões sociais, econômicas, ambientais e 
institucionais dos 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável) estabelecidas pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas. 

Sob coordenação da expert em Desenvolvimento Territorial e 
Políticas Públicas Andreia Roque, a atividade que inclui 
estudos de campo para a “Construção da Rede Colaborativa 
para o Desenvolvimento de Boas Práticas Sócio-
Ambientais dos Negócios de Turismo Rural em Cascavel" 
tem como objetivo promover o desenvolvimento sócio-
econômico local através da diversificação de atividades de 
turismo como elo de desenvolvimento local que reconhece 
tanto o potencial dos sistemas produtivos agro-pastoris como 
os naturais e fortalece os vínculos territoriais.    



Colegiado Multidisciplinar 

A produção de informações relevantes sobre desenvolvimento 
territorial e turismo rural representa importante vetor da 
atuação do Instituto, que é constituído por um colegiado 
multidisciplinar, formado por cidadãos compromissados e 
profissionalmente qualificados em suas respectivas áreas de 
atuação. Procura compartilhar experiências teóricas e práticas, 
realizando ao longo dos anos trabalhos de campo em 
programas e projetos de abrangência nacional e internacional.  

Andreia Roque, expert e pioneira na área, detentora de vasto 
currículo, que inclui prestação de serviços a organismos 
internacionais, e implementação de projetos de cooperação 
técnica no Brasil, América Latina e África, assegura que “o 
Instituto Brasil Rural tem como objetivo principal ampliar a 
contribuição para o desenvolvimento sustentável do turismo 
rural.  E, como mentora de startups para o desenvolvimento 
territorial e negócios sociais enfatiza que  “acredita no turismo 
como ferramenta de transformação”. 

Metodologia Construção da Rede Colaborativa para o 
Desenvolvimento do Turismo Rural 

Desde a fundação, o Instituto que trabalha para desenhar uma 
Metodologia de Rede Colaborativa para o Desenvolvimento 
do Turismo Rural, analisando os processos de planejamento 
estratégico, gestão do conhecimento e capacitação com foco 
nas atividade do turismo rural, procurando um novo olhar sobre 
o local, os atores, as liderança, as habilidades sociais de um 
ponto de vista sistêmica e a gestão, criando o novo respeitando 
o passado mas com espirito aberto para inovar, sem se 
preocupar nem em reprovar modelos ou repetir modelos assim, 



deixando fluir o conhecimento e a sensação para fazer a 
diferença e fazer diferente, iniciou a construção de um mapa 
estratégico de formulação e implementação de políticas para o 
desenvolvimento do turismo rural em Cascavel a partir da 
realização de estudos e diagnósticos das realidades locais. 

Nesta etapa, acreditamos que fortalecer a construção de uma 
rede em prol de um objetivo comum, permite o gerenciamento 
de desafios em grupo, reconhecimento de múltiplas realidades 
e consequentemente múltiplas alternativas. Porém o respeito 
ao local, ao território e sua identidade é o caminho adotado 
pelo Instituto.   

1a. Etapa Matriz de Autoanálise  

A primeira etapa, denominada “Matriz de Autoanálise”, 
contou com  a presença de Sandro Marcelo Cobello, 
especialista em Gestão Mercadológica em Turismo que levou 
na bagagem a experiência adquirida com a criação de múltiplos 
roteiros, a exemplo da Estrada do Vinho e da Alcachofra, 
implementadas no município de São Roque em São Paulo, 
mapeando os elos fundamentais da rede de colaboração 
entrevistando os diversos atores, coletando dados 
fundamentais e propondo que estes pudessem participar do 
reconhecimento do território. 

Nesta metodologia a proposta é levantar dados e reconhecer 
todas as informações possíveis para fazer como que todos 
os envolvidos reconheçam os dados cotidianos, questionem e 
aprendam algo novo.  

Esta ação permitiu não só construir uma estratégia de 
fortalecimento do Capital Social local, o estudo de 
possibilidades de desenvolver o turismo e sua produção 
associada, como também a elaboração da matriz de 



autoanálise e o desenho de um programa de desenvolvimento 
turístico rural que venha promover o desenvolvimento 
econômico e social da região, através do aumento da 
produtividade e renda e do respeito aos limites dos sistemas 
locais.  

2a Etapa Apresentação e Elaboração Índice de 
Desenvolvimento do TR 

Esta etapa teve como objetivo apresentar para todos a 
proposta do projeto, esclarecendo a importância da rede, para 
o trabalho das organizações de assessoria técnica e para o 
fortalecimento das ações no território. A seguir, foram 
destacadas as ações estratégicas a serem cumpridas durante 
esse processo de sensibilização futura ( 3a. Etapa). 

Esta metodologia especifica também permite a construção 
dos Índices de Desenvolvimento do Turismo Rural, com 
foco em monitorar os projetos e criar indicadores que 
permitam a promoção e o desenvolvimento, também inclui 
análises de viabilidade da promoção e operacionalização da 
atividade buscando sistematizar contribuições técnicas 
relevantes levando em conta experiências bem-sucedidas, que 
se fortalecem graças as atividades turísticas, culturais, e 
ambientais do universo da ruralidade que faz parte tanto 
comunidades tradicionais, agronegócio e a agricultura familiar.  



3a. Etapa Sensibilização para Modelagem de Gestão  

O trabalho que a equipe esta realizando em Cascavel tem 
como próxima pauta a etapa “sensibilização, mobilização e 
qualificação empreendedora para a modelagem de 
negócios” partindo da palestra de engajamento proferida por 
Valéria Andrade de Thomaz, dia 11 de novembro. Ela que é 
expert em Mercado e Conventions Visitors Bureaux; mestre em 
Turismo pela EACH/USP e Professora de Turismo do SENAC-
SP, que vai abordar o tema “Turismo Rural: Mercado, 
desenvolvimento econômico e a busca pela experiência”. 

4a. Etapa Engajamento de Vocações: Desenvolvimento 
Colaborativo  

No dia seguinte (12/11), Valéria conduzirá a oficina de trabalho 
objetivando o “Engajamento dos membros participantes e 
criação da rede de governança para fortalecimento da 
Rede de Colaboração do Turismo Rural”.   Neste momento a 
procura conhecer cada elo desta rede e fazer entender à todos 
exatamente quem é, e o que faz, procurando um insight, uma   
vocação, que vai levar o grupo propor construir uma nova 
visão. É a oportunidade de compartilhar conhecimento, de 
cruzar de histórias. 

As duas atividades reunirão alunos do curso de Turismo Rural, 
promovido pelo Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural) de Cascavel. Contará com a presença de empresários, 
gestores públicos e produtores rurais participantes da etapa 
inicial, além de convidados do grupo gestor.  



Nesta etapa é fundamental que todos assumam o desafio de 
ampliar seu olhar sobre as práticas apresentadas, questionar 
as metodologias implementadas e fortalecer a perspectiva de 
gênero nas suas ações e nas reflexões institucionais 

Nesta etapa será apresentado o instrumento de pesquisa, 
esclarecendo como serão feitos, por quem e para que servem; 
Bem como, deverá ser criado um grupo de técnicos locais, um 
grupo de apoio para animar o processo de construção.  

5a. Etapa Inspirações  

No dia 14 de novembro, Valéria Andrade de Thomaz visitará a 
40ª ExpoVel (Feira Agropecuária e Industrial de Cascavel), a se 
realizar de 13 a 17/11)) Durante o tour pelo recinto, vai 
conhecer de perto organizadores, expositores e visitantes do 
evento procurando analisa esta visita como um benchmarking 
de inspiração 

6a. Etapa Construção de Materiais e Campanhas de 
Engajamento  

A equipe também é composta por Luiz Miranda da Press Club 
comunicações que com muitos anos de experiência no 
mercado de comunicação tem como missão a construção de  
conteúdos programáticos, workshops, material para 
palestras e campanhas de engajamento, além da equipe de 
campo e editoração. 

O procedimento da sistematização dos dados teve início  
desde a primeira etapa partir de uma leitura minuciosa das 
informações recebidas que dará subsídio às análises para 
sumarização e devolução das informações finais.  



7a. Etapa Articulação  

O Instituto que tem sua articulação local com parceiros de 
Cascavel contratantes, reconhece que o sucesso da 
metodologia para fortalecimento de rede é complexo sendo 
necessário desconstruir, construir e depois articular pessoas e 
competências. Nesta etapa serão apresentados proposituras 
de projetos de leis para implementação das atividades de 
turismo rural, agroindústria e agro-produção.  Proposituras de 
benchmarking e será gerado documento que pretende oferecer 
insumos para a promoção do desenvolvimento turístico de 
maneira sustentável na região promovendo a dinamização da 
região. 

   


