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O que e o IDESTUR?

Promover/Planejar/Incentivar/
Orientar/Promocionar/...

Turismo no Espaço Rural
Cultura Rural

Desenvolvimento Sustentável

•Cursos de capacitação
•Eventos e seminários (FEIRATUR)
•Atividades de fomento 
•Aciones internacionais 
(Rede Americana de TR y rede Transcontinental)

Ãções principais 

OBJETIVO

Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural
é um organismo de Desenvolvimento do Turismo interligado 

a uma rede intercontinental de entidades afins



Conocimiento
especifico

do TR

Recursos
técnicos 

e financeiros

Conhecimento 
profundo do 
mundo Rural

Criativa de
e inovação

Alcance 
Regional 
e Global

Projetos de Cooperação
Panorama Empresarial SEBRAE 
NACIONAL
Rede de Cooperação Latina
IICA
Indicadores Desenvolvimento SELT
Turismo MOB Mtur – IICA
Catálogo de Ofertas – Instituto Cultura MG



Produtos

Empresários

Redes

Sistemas de 
informação turística

(SIT)

Capacitados

Circuitos turísticos
definidos

Competitivos
Colaborativos

Informação
Roteiros
Mapas



TURISMO E SUSTENTABILIDADE

• Inovação e Tradição, num contexto de 

sustentabilidade pressupõe, em primeiro lugar, espaços 
vividos, habitados, com estratégias realistas de 
desenvolvimento sócio-económico, onde a fixação de 
populações é o factor determinante.

• As pessoas são o maior recurso dos territórios rurais

paisagem

tradições

rios agricultura

artesanato gastronomia

espaços com vida

...                 ...                 ...



Animção 
Turística

Alojamento

Restauração

Pontos de 
Venda

RecordarRecordar

DivertirDivertir

OcuparOcupar

fidelização



POR QUE ESTRATÉGIAS DE MERCADO 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

é importante?
 Porque é  UMA  VISÃO INOVADORA 

 Representa o amadurecimento do setor, que necessita de 
uma visão estratégica de mercado para o desenvolvimento 

sustentável da atividade;

VISÃO que objetiva o desenvolvimento sustentável da 
atividade, conhecendo as oportunidades que se abrem, e a 

prosperidade a ser conquistada.

FOCA NDO VISÃO DO PRODUTO TURÍSTICO DIFERENCIAL:
RURAL, EQUESTRE, NATURAL, BASE COMUNITÁRIA E OUTROS
EXTREMAMENTE PROFISSIONAL SEM PERDER SUA IDENTIDADE 



OBJETIVO DESTA OFICINA 
•Desenvolver profissionais dotados de uma 

mentalidade estratégica inovadora do negócio, 
fundamentada no desenvolvimento sustentável da 

atividade e no valor agregado no serviço. 

• Aumentar a visão estratégica do interessado, 
tornando-o capaz de formatar produtos turísticos 

coerentes com identidade,  articulado com uma visão 
ampla de interpretação do espaço usado , a fim de 

promover o desenvolvimento turístico viável, 
sustentável,  inovador e competitivo



Esperamos que possamos juntos 

• Analisar o cenário e as tendências do setor, articulando 
informações, a fim de identificar oportunidades de negócios e 

assumir atitude empreendedora e estratégica na gestão.

• Reconhecer a ruralidade como elemento constitutivo do 
produto turístico, identificando, analisando e implementando 
o seu potencial, a fim de identificar oportunidades para oferta 

de produtos com identidade.
• Conceber produtos turísticos diferenciando os distintos 

atrativos rurais, naturais e equestres a fim de fomentar o 
potencial turístico de uma localidade e/ou região.

•
• Elaborar estratégias criando condições para a consolidação do 

produto.



• Definir o foco do negócio realizando o planejamento
estratégico, selecionando recursos tecnológicos, gerando informações
para monitorar e avaliar resultados, a fim de gerir estrategicamente a
organização.

• Liderar equipes multiprofissionais, articulando e equilibrando as
diretrizes da gestão participativa e situacional e os procedimentos
administrativos

• Identificar o público-alvo e seu perfil, utilizando recursos de
marketing e vendas para conceber, promover e comercializar
produtos e serviços.

• Gerir as finanças da empresa, maximizando rentabilidade e
lucratividade, controlando custos e receitas para otimizar os
resultados da empresa.



O modelo atual da Gestão da 
sustentabilidade trabalha com  

questões básicas visando o sucesso 

• FLEXIBILIDADE 
 RECURSOS (tecnológicos, 

financeiros, sociais, pessoal, outros)   
 INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA
 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO



Esportes de 
Aventura

TURISMO DE NATUREZA

TURISMO 
DE AVENTURA
equestre 

ECOTURISMO

Relaxamento das fronteiras

Sobreposição confortável

Modernidade : Interação e relacionamento entre 
os conceitos

TURISMO DE BASE 
COMUNITÁRIA



•SERÃO UTILIZADAS: Simulações  
de vivências das ferramentas



GESTÃO ESTRATÉGICA COM 
SUSTENTABILIDADE 

Planeje hoje o seu 
trabalho de amanhã.

Trabalhe amanhã 
o seu plano de hoje

PERCEBA SEMPRE 
FLEXIBILIDADE  DA

MUDANÇA 


