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O Instituto de Desenvolvimento do Turismo Rural Brasil Rural 
é constituído por um colegiado multidisciplinar, formado por 
cidadãos compromissados e profissionalmente qualificados em 

suas respectivas áreas de atuação. Nos últimos anos, vem se destacando 
pelas atividades criativas e sustentáveis com foco nas metas da Agenda 
2030 estabelecida pela Assembléia Geral das Nações Unidas, que con-
templam as dimensões sociais, econômicas, ambientais e institucionais 
dos 17 ODSs - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem como 
proposta fundamental a produção de informações relevantes sobre desen-
volvimento territorial pelo turismo rural, procurando compartilhar expe-
riências teóricas e práticas de seus programas e projetos de abrangência 
nacional e internacional. 

Desde a sua fundação, o Instituto trabalha para desenhar uma Meto-
dologia de Rede Colaborativa para o Desenvolvimento do Turismo Ru-
ral. Analisa os processos de planejamento estratégico, gestão do conhe-
cimento e capacitação com foco nas atividades do turismo rural. Procura 
um novo olhar sobre local, atores, lideranças, habilidades sociais de um 
ponto de vista sistêmico e a gestão. Propõe-se a criar o novo respeitando 
o passado, mas com espirito aberto para inovar, sem se preocupar nem em 
reprovar ou repetir modelos, deixando fluir o conhecimento.

APRESENTAÇÃO 
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Breve perfil da equipe técnica: 
Andreia Roque, gestora do Instituto Brasil Rural, é expert e pioneira na 
área de Desenvolvimento Territorial Rural e Turismo Rural. Detentora de 
vasto currículo, que inclui a prestação de serviços a organismos interna-
cionais, com a implementação de vários projetos de cooperação técnica 
no Brasil, América Latina e África. 

Sandro Cobello, bacharel em Ciências Contábeis (Uniso Sorocaba 1998), 
técnico em Turismo e Hotelaria pela Etec (São Roque 2000), pós- gradu-
ado em Gestão Mercadológica em Turismo e Hotelaria (ECA USP SP 
2007). É expert em roteirizações rurais. 

Valéria Andrade de Thomaz, graduada em Comunicação Social pela 
Universidade Anhembi Morumbi, com mestrado em Turismo (EACH/
USP), desde 2017 atua como docente em turismo Senac SP. Foi presi-
dente do Atibaia e Região Convention & Visitors Bureau e também do 
Conselho Municipal de Turismo de Atibaia.

Luiz Henrique Arruda Miranda, cursou Ciências Sociais, pela PUC-
-SP e Comunicacão Social, pela Anhembi-Morumbi. Participou de se-
minários internacionais conduzidos por John Kenneth Galbraith; Peter 
Drucker, Stan Rapp, Al Ries, Igor Ansoff, Theodore Levitt, Philip Kotler, 
Tom Peters, entre outros expoentes das áreas de Administração e Marke-
ting. É diretor Geral da Agência Amigo - Comunicação Integrada e do 
Press Club, sistema digital pioneiro de relacionamento jornalístico. Como 
jornalista, atua em defesa da indústria criativa enquanto vetor de transfor-
mação e desenvolvimento sustentável. 
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Quando um município se propõe a estabelecer objetivos em prol do 
desenvolvimento e impulsionamento do turismo rural, é necessá-

rio formular um plano de longo prazo que seja referência para todas as 
suas atuações e que estabeleça as bases e estratégias para as futuras. 

Existem dois momentos diferentes para alcançar estes objetivos. O pri-
meiro é reconhecer a existência de atrativos rurais - naturais ou culturais 
- ainda não caracterizados como produtos turísticos formatados, que de-
vem ser fomentados por um estudo de desenvolvimento turístico. E o 
segundo momento inicia-se com um estudo de marketing turístico, que 
atua como acelerador do processo de mudança necessário.  

Este relatório final sobre o Turismo Rural em Cascavel reconhece os 
dados iniciais dos produtos turísticos rurais previamente inventariados 
e georeferenciados pelo Projeto de Desenvolvimento do Turismo Rural 
Regional no Oeste do Paraná. Envolve também os municípios de Ubiratã 
e Guaraniaçu, a ADETUR Oeste e a Universidade UNIOESTE, com fi-
nanciamento do PTI da Itaipu. Tais produtos turísticos serão apresentados 
ao consumidor final em um aplicativo de smartphone e site lançado em 
fevereiro de 2020. 

O fortalecimento deste processo, em Cascavel, supõe a construção da 
“Rede Colaborativa para o Desenvolvimento dos Negócios de Turis-

INTRODUÇÃO
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mo Rural em Cascavel”, provendo o município de informações pertinen-
tes ao tema que permitam a esta rede, doravante denominada de “Rede 
de Turismo Rural de Cascavel - REDETURC”, compreender a com-
plexidade do ambiente da atividade. Isso permitirá atuar de forma efetiva 
no planejamento estratégico do município, por intermédio de soluções 
adequadas ao desenvolvimento sustentável, que leva em conta a diversifi-
cação de atividades de turismo como elo que reconhece tanto o potencial 
dos sistemas produtivos agro-pastoris e aqueles naturais, o que fortalece 
os vínculos territoriais.

   
Fortalecer a construção de uma rede em prol de um objetivo comum 

permite o gerenciamento de desafios em grupo, reconhecimento de múlti-
plas realidades e consequentemente múltiplas alternativas. Porém, o res-
peito ao local, ao território e sua identidade é o caminho adotado pelo 
Instituto. 

A metodologia adotada para a construção da REDETURC analisa os 
processos de planejamento estratégico, gestão do conhecimento e capa-
citação com foco nas atividades do turismo rural. Procura um novo olhar 
sobre o local, os atores, as lideranças, as habilidades sociais de um ponto 
de vista sistêmico e a gestão. Com isso, permitie criar o novo respeitando 
o passado e com espirito aberto para inovar, sem se preocupar nem em 
reprovar ou repetir modelos, deixando fluir o conhecimento e a sensação 
para fazer a diferença e fazer diferente.

Na primeira etapa, denominada Matriz de Autoanálise, procurou ma-
pear os elos essenciais da rede de colaboração, coletando dados funda-
mentais, entrevistando os gestores locais e propondo que estes pudessem 
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participar do reconhecimento do território, pois nesta metodologia a pro-
posta é levantar dados e reconhecer todas as informações possíveis 
para fazer com que todos os envolvidos reconheçam os dados cotidianos, 
questionem e aprendam algo novo. 

Esta ação permite construir uma estratégia de fortalecimento do capital 
social local, o estudo de possibilidades de desenvolver o turismo e sua 
produção associada. Propicia também a elaboração da matriz de autoaná-
lise que permita o desenho de um programa de desenvolvimento turísti-
co rural que venha promover o desenvolvimento econômico e social da 
região, por meio do aumento da produtividade e renda e do respeito aos 
limites dos sistemas locais. 

Nesta etapa da metodologia, é possível construir os Índices de Desen-
volvimento do Turismo Rural, com foco em monitorar os projetos e 
criar indicadores que permitam a promoção e o desenvolvimento. Tam-
bém inclui análises de viabilidade da promoção e operacionalização da 
atividade, buscando sistematizar contribuições técnicas relevantes ao le-
var em conta experiências bem-sucedidas, que se fortalecem graças às 
atividades turísticas, culturais, e ambientais do universo da ruralidade. 
Dele fazem parte tanto comunidades tradicionais, agronegócio e a agri-
cultura familiar.

A Etapa Modelagem de Gestão propõe uma análise local do Turismo 
Rural: mercado, desenvolvimento econômico e a busca pela experiência, 
procurando o engajamento dos membros de governança para fortale-
cimento da Rede Rural com a presença de empresários, gestores públi-
cos e produtores rurais participantes da etapa inicial, além de convidados 
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do grupo gestor. Desafio: ampliar seu olhar sobre as práticas apresenta-
das, questionar as metodologias implementadas e fortalecer a perspectiva 
de gênero nas suas ações e nas reflexões institucionais. 

Nesta etapa, o engajamento de vocações e o desenvolvimento colabo-
rativo é de extrema importância para criação da rede de governança, na 
perspectiva do fortalecimento da Rede de Colaboração do Turismo Rural. 
Procura conhecer cada elo desta rede e fazer entender a todos exatamente 
quem é e o que faz. Busca um insight, uma vocação, que vai levar o gru-
po a propor e construir uma nova visão. Esse foi o caminho adotado, na 
expectativa de que todos assumam o desafio de ampliar seu olhar sobre as 
práticas apresentadas.

O Instituto reconhece que o sucesso da metodologia para fortalecimen-
to de rede é complexo, sendo necessário desconstruir, construir e depois 
articular pessoas e competências. A etapa articulação exige o reconheci-
mento do Ambiente Local, que propõe reconhecer a oferta do Ambiente 
Legal. Esse aborda o Turismo Rural inserindo sua realidade dentro do 
mundo agrário e turístico concomitantemente, uma vez que sua especifi-
cidade é estar comprometido com a produção agropecuária realizada no 
empreendimento rural. Ocupa-se em fortalecer ações legais que impac-
tem diretamente a atividade do turismo rural. A importância desta abor-
dagem proposta decorre do fato de que a ausência de um tratamento legal 
específico para o Turismo Rural desafia a competitividade.
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Nas últimas décadas, o meio rural brasileiro vem passando por 
transformações relevantes. Percebe-se mudanças em âmbito mun-

dial com um intenso processo de modernização e de novas tecnologias de 
uma maneira geral, o que acabou provocando mudanças na dinâmica do 
campo. O espaço rural emerge como um ambiente cada vez mais com-
plexo e sua compreensão extrapola a análise do espaço como puramente 
agrícola, uma vez que novas funções vêm sendo incorporadas. 

Com a conexão das atividades agrícolas com outras não agrícolas, acre-
ditou-se na possibilidade de incorporação de novos exercícios de regene-
ração do espaço rural com o desenvolvimento turístico. Assim, a ativi-
dade no Brasil foi desenvolvida, em muitos casos, sem a participação de 
profissionais de turismo, mas com o olhar do desenvolvimento rural que 
trouxe à pauta a complexidade e fragmentação do segmento e carência de 
planejamento. 

O turismo rural, portanto, possui características peculiares e envolve 
questões complexas, tais como a necessidade de profissionalismo ineren-
te à atividade turística concomitantemente à valorização da ruralidade. 
Acrescente-se o preparo do produtor rural para ser  prestador de serviço 

O UNIVERSO DO 
TURISMO RURAL
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turístico e a integração com o turismo em planos e projetos de desenvol-
vimento.

A demanda por turismo rural vem crescendo ao redor do mundo, im-
pulsionada por motivações variadas, tais como o desejo de estar próximo 
à natureza, a socialização com familiares e amigos fora do ambiente ro-
tineiro, o interesse na cultura tradicional e o modo de vida rural. Acredi-
ta-se que o aumento dessa demanda é acompanhado também pelo incre-
mento na oferta turística no meio rural.

Na Europa dos anos 50, o turismo rural começava a ser reconhecido 
como importante elemento para a reconstrução do campo no pós-guerra, 
principalmente em países como a Alemanha. Surgem os primeiros pro-
jetos de desenvolvimento rural focados no turismo como ações estraté-
gicas, para o retorno e/ou manutenção dos jovens no campo e nova fonte 
de renda. No Brasil, isso ainda não acontecia, pois esta foi uma década 
em que o espaço rural passava por uma grande mudança estrutural e não 
havia espaço para um novo pensar do uso territorial rural.

Na década de 70, a procura por melhores empregos nos centros urbanos, 
aliada às péssimas condições de vida dos trabalhadores rurais brasileiros, 
foram determinantes para o êxodo rural e o empobrecimento extremo de 
milhões de pequenos produtores. Surge a necessidade de se repensar o 
rural e o turismo rural como uma das novas possíveis realidades.

As atividades de turismo rural no Brasil ganharam, nos últimos anos, 
grande dimensão econômica e social. Passaram a envolver diferentes ato-
res, demonstrando novos valores e projetando-se como tema de interesse 
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e objeto de pesquisa dos mais variados meios, na procura do reconheci-
mento dos elementos representativos envolvidos, ainda passíveis de re-
formulações e entendimentos. O Turismo Rural propõe um modelo de 
desenvolvimento que inclui a oferta de experiências turísticas em locali-
dades rurais, agregando valor, gerando renda com desafios sempre interli-
gados, dentro de uma dimensão de entendimento do espaço, história, me-
mória e territorialidade. Porém, no Brasil, a dificuldade de reconhecer as 
atividades turísticas nos espaços rurais, tem origem na própria dificuldade 
de interpretar o uso do espaço rural e seu processo de desenvolvimento. 

No início dos anos 80, em Lages (SC), tem-se notícia dos primeiros 
empreendimentos do TR no país, de forma sistematizada e inserida no 
contexto de um projeto de desenvolvimento setorial de agências de fo-
mento e governamentais. Outras iniciativas se multiplicaram rapidamen-
te em várias regiões. 

Atualmente, em pleno século XXI, atividades turísticas rurais estão 
consolidadas em varias regiões do país. Em paralelo, o universo rural 
brasileiro tem novos temas e reflexões que merecem análises detalhadas, 
inclusive no que se refere ao reconhecimento do novo papel do turismo 
rural como elemento agregador e ferramenta estratégica de projetos fo-
cados na construção de um universo rural mais igualitário e fortalecido. 

Afinal, representantes da agricultura familiar, do agronegócio, comuni-
dades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, assentamentos rurais, novos 
rurais ou mesmo produtores agroflorestais, entre tantos outros que fazem 
parte deste universo multifacetado, atualmente coexistem no mesmo ru-
ral. Porém, com interesses opostos, o que o gera um ambiente fragmenta-
do, com grande dificuldade de articulação entre grupos e, por isso, muitas 
vezes palco de confrontos. 
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O aumento da demanda no Brasil cresceu concomitantemente à for-
mulação de conceitos e estratégias pelo Governo Federal, que considera 
turismo rural o “conjunto de atividades turísticas desenvolvidas no meio 
rural, comprometido com a produção agropecuária, agregando valor a 
produtos e serviços, resgatando e promovendo o patrimônio cultural e 
natural da comunidade”.

Vale ressaltar a existência do documento conceitual do Ministério do  
Turismo (MTUR) denominado “Diretrizes para o Desenvolvimento do 
do Turismo Rural”. Propõe rumos e estratégias norteadoras para a con-
vergência de políticas e de ações no processo de ordenamento do Turismo 
Rural no país como atividade capaz de agregar valor a produtos e serviços 
no meio rural. E contribuir para a conservação do meio ambiente e valo-
rização da ruralidade brasileira.

Este documento referenda que a prática do Turismo Rural, no Brasil, 
pode proporcionar alguns benefícios, como:

• A diversificação da economia regional, pelo estabelecimento de 
micro e pequenos negócios;

• A melhoria das condições de vida das famílias rurais;
• A interiorização do turismo;
• A difusão de conhecimentos e técnicas das ciências agrárias;
• A diversificação da oferta turística;
• A diminuição do êxodo rural;
• A promoção de intercâmbio cultural;
• A conservação dos recursos naturais;
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• O reencontro dos cidadãos com suas origens rurais e com a na-
tureza;

• A geração de novas oportunidades de trabalho;
• A melhoria da infraestrutura de transporte, comunicação e sane-

amento;
• A criação de receitas alternativas que valorizem as atividades 

rurais;
• A melhoria dos equipamentos e dos bens imóveis;
• A integração do campo com a cidade;
• A agregação de valor ao produto primário por meio da verticali-

zação da produção;
• A promoção da imagem e revigoramento do interior;
• A integração das propriedades rurais e comunidade; 
• A valorização das práticas rurais, tanto sociais quanto de traba-

lho;
• O resgate da autoestima do campesino.

As diretrizes detalhadas em suas estratégias específicas para alcançar o 
sucesso das mesmas e da atividade consequentemente incluem: 

• Ordenamento de prioridades; 
• Difusão de informação e ações planejadas de comunicação;
• Articulação voltada ao envolvimento das comunidades;  
• Adequação de infraestrutura.
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Ao fim, pode-se reconhecer que o turismo rural no Brasil não é mais 
tendência de futuro e, sim, uma questão de mercado do presente. Os negó-
cios que envolvem atividades turísticas elaboradas, principalmente, com 
foco na criatividade, na economia da experiência, na produção associada 
ao turismo e no desenvolvimento sustentável, apresentam-se  como di-
versificação de mercado e vêm assumindo papel diferenciado, ao agregar 
valor aos produtos tradicionais do mercado turístico nacional.

Ressalte-se ainda que a implantação das atividades turísticas em meio 
rural abrange processos adversos, além de benéficos. O turismo é uma ati-
vidade impactante. A título de exemplo, cabe citar projetos que margina-
lizam as comunidades locais por força de ganhos financeiros, desrespeito 
à capacidade de carga local, aumento de pressão sobre os bens ambientais 
ou mesmo sobrecarga dos sistemas de infraestrutura, tais como energia 
elétrica, água e descarga de resíduos. Contudo, com inovação, criativi-
dade e comprometimento, é possível minimizar os impactos negativos e 
priorizar os positivos.
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O Turismo Rural é fator de desenvolvimento social e econômico, 
funcionando como propulsor da economia regional por intermédio 

dos pequenos negócios relacionados com a agropecuária em suas proprie-
dades. No entanto, no que diz respeito ao ambiente legal, à legislação e 
aos incentivos, não há um alinhamento entre a norma e a prática. Hoje, 
o empreendimento rural é pluriativo e a ausência de um tratamento legal 
específico para o Turismo Rural diminui sua competitividade, pois a sin-
gularidade da produção e da prestação de serviços não é considerada pela 
legislação. Por isso, é de fundamental importância  haver ações munici-
pais, estaduais e federais com uma agenda legislativa para acompanhar 
elaboração e tramitação de matéria legal que afete a atividade do Turismo 
Rural com impactos (positivos e/ou negativos) partindo de algumas ob-
servações como proposto: 

• O Turismo Rural é fator de desenvolvimento social e econômico, 
pois funciona como propulsor da economia regional por inter-
médio de negócios relacionados com a agropecuária e suas pro-
priedades. A paisagem e a ruralidade são elementos do Turismo 
Rural, assim como a vinculação com a produção agrícola.

DESAFIOS E OPORTUNIDADES 
PARA O TURISMO RURAL
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• O potencial de crescimento e sobrevivência de empreendimentos 
de Turismo Rural está muito mais na regularidade da entrada de 
receita e na otimização de seus recursos do que no simples cres-
cimento da receita. Não se trata de expandir somente a renda do 
negócio, isoladamente, mas sim consolidá-lo e integrá-lo a uma 
rede de sustentação composta pelas diversas dimensões do am-
biente em que ele está inserido, uma vez que Turismo Rural não 
acontece isoladamente e sim em cadeia. 

Referente ao ambiente legal, o turismo propriamente dito é uma ati-
vidade que tem amparo constitucional no Brasil, no capítulo da Ordem 
Econômica e Financeira da Constituição Federal, reconhecido como fator 
de desenvolvimento social e econômico. Desde 2015, o Turismo Rural 
também é uma atividade referendada pela Lei Nº 13.171, de 21 de outu-
bro, a qual dispõe sobre a exploração do turismo rural ancilar à explora-
ção agroeconômica. 

Especificamente sobre o turismo rural, o documento técnico intitula-
do “Retrato do Turismo Rural no Brasil” (Sebrae Nacional, 2013), pon-
dera que “ apesar de apresentar um enquadramento conceitual, uma 
história, roteiros e destinos com produtos in natura e beneficiados e 
empreendimentos instalados no meio rural, que se vinculam à agri-
cultura, o Turismo Rural não é uma atividade econômica registrada 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), assim 
como nenhuma outra segmentação do turismo o é”.  A especificidade de 
vínculo à produção agropecuária provoca um deslocamento do Turismo 
Rural para o ambiente legal do mundo agrário e, com isso, os produtos e 
os serviços de Turismo Rural atrelam-se ao produtor rural.
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Importante para entender o ambiente legal do Turismo Rural é conhe-
cer a Lei 12.873/13, que mudou as duas mais importantes leis que tratam 
da Previdência no Brasil: a Lei 8.212, de organização e custeio da se-
guridade social, e a Lei 8.213/91, referente aos planos de benefícios da 
seguridade social. A Lei 12.873/13 altera a definição do segurado espe-
cial, que concedia ao produtor rural uma série de benefícios relativos ao 
recolhimento. Nela, está expresso que o trabalhador do setor do Turismo 
Rural é segurado especial. Assim sendo, caso venha a ser formalizado, o 
trabalhador do setor não perderá os benefícios de segurado especial. 

Outro fato relevante foi a aprovação da Lei Complementar 147, que 
alterou, em agosto de 2014, o Simples Nacional – por isso, ficou também 
conhecida como Lei do Supersimples. Importante para o TR foi a intro-
dução do Artigo III A, que iguala o produtor rural e o agricultor familiar, 
estendendo alguns benefícios da Lei do Simples ao produtor rural. Não 
se trata de benefícios tributários, mas alguns relativos a acesso a merca-
dos, simplificação das relações do trabalho e fiscalização. A lei também 
estabelece a obrigatoriedade da fiscalização orientadora; veda cobranças 
indevidas de conselhos profissionais; garante ao guia de turismo o cadas-
tro como MEI; e inclui mais de 140 categorias no Simples.

Algumas leis estaduais e municipais merecem destaque no fomento da 
atividade de turismo rural e podem ser implementadas em várias locali-
dades brasileiras, dispondo sobre Política de Fomento ao Turismo Rural 
com a finalidade de promover ações relativas ao planejamento, desen-
volvimento e fortalecimento do turismo rural, assim como impulsionar 
e difundir os produtos e as potencialidades do setor rural, propiciando à 
sociedade o conhecimento e a valorização desse segmento (ANEXO A ) 
(ANEXO B). 
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Estas leis de fomento de turismo rural podem ser orientadas pelos se-
guintes princípios: valorização da atividade rural e indução de seu poten-
cial turístico, constituindo segmento diferenciado no âmbito dos demais 
destinos turísticos; combate ao êxodo rural, por meio da agregação de 
renda, viabilizando a permanência da população no meio rural; diversifi-
cação dos negócios da propriedade rural; preservação das características 
do ambiente, da paisagem, da arquitetura e das edificações da proprieda-
de; divulgação e valorização dos hábitos e costumes integrantes da cul-
tura local; apoio à propriedade familiar, ao associativismo e ao coopera-
tivismo; comprometimento com a produção agropecuária de qualidade e 
com os processos sustentáveis e agroecológicos; manutenção do caráter 
complementar dos produtos e serviços do turismo rural na agricultura em 
relação às demais atividades típicas do universo rural.

Com objetivos claros que permitam criar condições para a manutenção 
e permanência da população no meio rural; agregar valor aos produtos 
rurais e estimular o contato direto entre o produtor e o consumidor final; 
integrar o campo e a cidade estimulando a troca de valores culturais; in-
centivar ações sociais e ambientais para o fortalecimento do desenvolvi-
mento sustentável, proporcionando o aumento da consciência ambiental 
para visitantes e comunidade local; identificar e promover capacitação e 
qualificação das populações locais e empreendedores, preservando as ca-
racterísticas culturais e sociais de cada região; incentivar o uso de novas 
tecnologias e a profissionalização; fomentar a associação e a cooperação 
entre famílias para desenvolver produtos turísticos sustentáveis econômi-
ca e ambientalmente; integrar-se às demais políticas públicas para o fo-
mento ao desenvolvimento regional, estímulo à agricultura familiar e ao 
artesanato;  incentivar parcerias entre o poder público, as entidades pri-
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vadas, organizações não governamentais, instituições de ensino e científi-
cas, órgãos e instituições públicas nacionais e internacionais; estabelecer 
mecanismos de cooperação técnica com outros entes da Federação que 
apresentem modelos de gestão de turismo rural, visando o intercâmbio 
das melhores práticas para o segmento;  promover a capacitação, qualifi-
cação e certificação de agentes públicos e privados sempre promovendo 
o desenvolvimento do turismo rural sustentável e das cadeias curtas de 
abastecimento rural.  

Propósito: Alcançar as metas da Agenda 2030 da ONU, contem-
plando as dimensões sociais, econômicas, ambientais e institucio-
nais dos 17 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) es-
tabelecidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, a partir da 
formação de uma rede colaborativa capaz de atrair, mobilizar e en-
gajar os diferentes atores locais. 

Objetivo: Promover o desenvolvimento socioeconômico local 
através da diversificação de atividades de turismo como elo de de-
senvolvimento local que reconhece tanto o potencial dos sistemas 
produtivos agropastoris como os naturais e fortalece os vínculos 
territoriais.

1ª etapa matriz de Autoanálise cascavel
A primeira etapa do presente estudo, denominada “Matriz de Autoa-

nálise”, contou com a presença dos técnicos locais de Cascavel e com 
Sandro Marcelo Cobello, expert em destinos rurais que levou na baga-
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gem para Cascavel a experiência adquirida com a criação de múltiplos 
roteiros, a exemplo da Estrada do Vinho e da Alcachofra, implementadas 
em São Roque - SP.

 
Nesta etapa, foram mapeadas os elos fundamentais da rede de colabo-

ração, ao considerar diversos atores locais, coletar dados fundamentais e 
propor a participação de todos no reconhecimento do território. 

A metodologia adotada permitiu levantar dados e identificar informa-
ções possíveis para fazer com que os atores locais envolvidos reconhe-
cessem, questionassem e aprendessem algo novo sobre as reais potencia-
lidades do Turismo Rural no destino. 

Os produtos turísticos rurais trabalhados inicialmente foram aqueles 
previamente inventariados e georeferenciados pelo Projeto de Desenvol-
vimento do Turismo Rural Regional no Oeste do Paraná, em número total 
de 25 produtos doravante listados. 

Esta etapa, também reconhecida como uma base inicial para construção 
de uma estratégia voltada ao fortalecimento do capital social local, exige 
a formulação de um Instrumento de Coleta de Dados (ANEXO-C) - 
fundamental para a elaboração e implementação da proposta de trabalho 
que foi aplicada, inicialmente, pelos técnicos locais em propriedades ru-
rais produtivas de pequeno porte (comunidades tradicionais, agricultores 
familiares); propriedades rurais produtivas de médio porte (agricultores 
familiares ou propriedades rurais não familiares); propriedades rurais 
produtivas de grande porte voltadas para tecnologia e agro-produção; se-
des de cooperativas e área de processamento agro-industrial; Unidades de 
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Conservação RPPNS; áreas rurais não produtivas mas com beleza natural 
e cênica que os técnicos locais reconhecem pela aptidão. 

Critérios analisados: CRITÉRIO A - PROXIMIDADE: Distância do 
centro administrativo; CRITÉRIO B - ACESSO: Qualidade de acesso 
considerando como é o caminho. Cabe ressaltar que bons caminhos não 
são, obrigatoriamente, caminhos asfaltados. Devem ser considerados ca-
minhos que tenham boa sinalização e que não tenham nenhum impedi-
mento; CRITÉRIO C -ESTRUTURA: Nível de estrutura da área ana-
lisada não obrigatoriamente voltadas para atividades turísticas  mas que 
poderão ser no futuro adaptadas para atender a necessidade dos futuros 
empreendedores e visitantes; CRITÉRIO D - RECURSOS: Elementos 
qualitativos e quantitativos de recursos sendo considerados os naturais 
e culturais. Se há beleza cênica, se sim, qual? Se há tradições culturais 
como história da propriedade dos proprietários, se há contos e lendas en-
tre outros. ; CRITÉRIO E - APTIDÃO: Análise atual do capital social 
das áreas analisadas com pessoas envolvidas quanto a interesse e/ou ap-
tidão; CRITÉRIO F - DISPONIBILIDADE: Interesse de participação.

Análise atual do capital social das áreas analisadas com pessoas envol-
vidas quanto a interesse e /ou aptidão 

Em todos os itens listados, foi adotada uma escala de zero a cinco e esta 
avaliação foi feita pelos técnicos locais de Cascavel. Teve como objetivo 
coletar o maior número de dados sobre o universo rural com potencialida-
de de turismo rural de Cascavel, que poderá contribuir para solidificar os 
esforços de desenvolvimento, bem como, ser ferramenta facilitadora dos 
processos decisórios do turismo rural. 
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Os resultados coletados e encaminhados ao Instituto estão descritos no 
quadro abaixo (Quadro-1).

Propriedade/
Proprietário Proximidade Acesso Estrutura Recursos Aptidão Contato

Big Peixe 3 0 0 3 5 Roque 
Pousada Alvorada 2 2 0 5 5 Marionilse /

Michelli
Recanto Xavante 2 2 0 3 5 Vera 

Recanto Lago 3 3 0 3 5 Valdir
Recanto Ciclesvel 4 3 0 3 5 Osni

Chão Batido 4 3 5 1 2 Alfredo
FUNDETEC 2 0 0 3 5 Marcio
Propr. João 
Marcelino

4 3 3 2 5 João 
Marcelino 

Propr. Sebastião 
Macedo

4 3 3 1 3 Sebastião 
Macedo

Boia Cros 
Camping

 Rio do Salto 3 0 2 3 5 Fábio Dalbosco 
Recanto Pescador 3 0 3 3 3 Lineu/Matilda

Prod. Coloniais 
Corbari

3 0 3 1 4 Paulo

Pesqueiro
 Esperança

3 3 4 1 3 Alex

Fazenda Arataca 0 3 3 2 5 Piotri
Propriedade 

D. Weber
3 3 2 2 Vania

Queijo Colonial 
Ludwig

2 0 3 1 5 Marcia
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As possibilidades apontadas, segundo a Matriz de Autoanálise, sinali-
zam o desenho de um próspero Programa de Desenvolvimento Econômi-
co, Social e Ambiental do Turismo Rural associado à competente produ-
ção rural regional destacada pelos elevados indicadores de produtividade. 
Alicerce para atrair investidores; gerar e distribuir renda complementar 
no município, sem aumento na carga tributária local.

Quadro 1:  Matriz de Autoanálise Considerando Critérios de Desenvolvimento Local.

Queijaria Capel-
lesso

3 3 5 1 5 Eliane 

Caminho Terra do 
Sol 

0 3 1 5 5 Alana/Sérgio

Área Camping e 
Cachoeira

3 3 5 4 5 Josi

Estância Faísca 3 3 2 3 5 Alessandro
Moinho de Trigo 

Coopavel
5 0 0 4 4 Jean

Propriedade  
Brugim

2 0 5 5 5 Luis Fernando 
B.

Propriedade 
Zitterell

5 3 3 3 4 Juarez Zitterell

Ass. Agricultores 
Orgânicos

3 3 5 1 4 Renato/Lucia/
Diego

Propr. Sr. Nazari 4 0 3 5 5 Sr. Nazari
TOTAL 70 46 61 68 109

% 56% 37% 49% 54% 87%
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Figura 1: Distribuição Dimensões de Análise Turismo Rural Cascavel 

A distribuição % dos 354 pontos obtidos pelos 25 atores do turismo 
rural mapeados pelos técnicos de Cascavel correspondem a 57% do total 
de 625 pontos possíveis, assim disposto: Aptidão (87%); Proximidade 
(56%); Recursos (54%); Estrutura (49%) e Acesso (37%). 

Estes dados coletados permitem reconhecer que no quesito APTIDÃO 
o destino obteve 87% da pontuação máxima, superando a média nacional.

Com os 70 pontos obtidos no quesito PROXIMIDADE (56%) e 68 
pontos (54%) no quesito RECURSOS, o destino revela ter potencial para 
superar a falta de Estrutura (49%) e de Acessibilidade (37%). Os dados 
também permitem reconhecer a importância do fortalecimento da Rede 
de Colaboração de Turismo Rural de Cascavel – a qual requer clara iden-
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tificação do papel a ser cumprido por cada um dos atores envolvidos. 
Recomenda-se a valorização das possibilidades e pontencialidades insti-
tucionais inerentes a cada um deles. 

Para o sucesso desta proposta, se faz necessário cada um assumir uma 
responsabilidade e cumprir metas previamente acordadas. Ou seja, o po-
der público pode interferir positivamente, com ações em prol da melhoria 
das estradas para Acesso aos empreendimentos e atrativos com aptidão 
de turismo rural, bem como facilitar os serviços de telefonia e internet 
rural. Já o empresário rural, pode e deve optar por capacitação e melhoria 
de sua estrutura interna, para atender bem o cliente, interferindo positiva-
mente também no quesito Estrutura. 

Institutos de Ensino e entidades como o Sistema S podem apoiar dire-
tamente a melhoria do quesito Recursos, oferecendo cursos e capacita-
ções como aconteceu no ano de 2019, com  a disponibilização do Curso 
de Turismo Rural pelo Sindicato Rural de Cascavel. Vale destacar que, o 
quesito Recursos vai além do financeiro, tem o aspecto humano e social 
também. 

Ao fim, foram feitas algumas visitas técnicas para mapear os elos fun-
damentais da rede, coletar dados fundamentais que permitam construir 
uma estratégia de fortalecimento do capital local, e a elaboração da ma-
triz de autoanálise que venha promover o desenvolvimento econômico 
e social da região, por meio do aumento da produtividade e renda e do 
respeito aos limites dos sistemas locais. (Quadro-2). 
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2ª etapa modelagem de gestão
A Etapa Modelagem de Gestão propõe uma análise local do Turismo 

Rural: Mercado, desenvolvimento econômico e a busca pela experiência, 
procurando o engajamento dos membros de governança para fortaleci-
mento da Rede Rural com a presença de empresários, gestores públicos 
e produtores rurais participantes da etapa inicial, além de convidados do 
grupo gestor. Propõe o desafio de ampliar o olhar sobre as práticas apre-
sentadas, questionar as metodologias implementadas e fortalecer a pers-
pectiva de gênero nas suas ações e nas reflexões institucionais. 

Nesta etapa, o engajamento de vocações e o desenvolvimento colabo-
rativo são de extrema importância à criação da rede de governança para 
fortalecimento da Rede de Colaboração do Turismo Rural. Procura co-

Quadro 2: Etapas de construção da rede colaborativa turismo rural: Redeturc
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nhecer cada elo desta rede e fazer entender a todos exatamente quem é e 
o que faz. Busca um insight, uma vocação, que vai levar o grupo a propor 
e construir uma nova visão. Esse foi o caminho adotado, na expectativa 
de que todos assumam o desafio de ampliar seu olhar sobre as práticas 
apresentadas.

Também são feitas entrevistas individuais em profundidade, seguindo 
um modelo padrão (ANEXO-D), resultando um modelo final (ANEXO-
-E). Nesta etapa,  foi ministrada a palestra : “Mercado, desenvolvimento 
econômico e a busca pela experiência do Turismo Rural” na sede do Sin-
dicato Rural.

Participaram das entrevistas individuais em profundidade, conduzidas 
por Valéria Andrade de Thomaz.

Carlos Eduardo Rocha Silva
Presidente da ADETUR Agencia de 
Desenvolvimento do Turismo) 
e empresário da Trekkers

Carmem Propriedade de Boia Cross
Emerson Durso Sebrae Cascavel
Izabel Cristina Estevão da Silva Arquiteta 
João Carlos Nazari Sítio Fazenda São Domingos
João Marcelino e Fatima Proprietários Rurais Interessados

Katia Lismeira Muller Secretaria Executiva (ADETUR) - Agen-
cia de Desenvolvimento do Turismo)

Laís Humann Schinchenviski Técnica de Relacionamento com o 
Mercado – Senac Cascavel
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Leila Marta Martins Viana Diretora da Secretaria de Agricultura

Lucas Rafael Pereira de Souza
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico – Diretor de Turismo de 
Cascavel

Luis Felipe Casagrande Presidente CCVB – Cascavel Conven-
tion & Visitors Bureau

Luis Fernando Brugim Fazenda 3 Irmãos
Mada e Michele Hotel Fazenda Vale Alvorada
Orestes Hotz Presidente do Comtur

Paulo Cesar Vallini COMDER Conselho Municipal de De-
senvolvimento Rural

Paulo Orso Sindicato Rural
Piotre Laginski Fazenda Arataca
Vanice Aparecida Sítio Zitterell
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Quadro 4: Etapas de Modelagem de Gestão da Rede Colaborativa Turismo Rural REDETURC
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3ª etapa - articulação e prospecção
Nesta terceira etapa, Andreia Roque identificou e relacionou realidades 

locais para referenciar a adoção de medidas capazes de contribuir com a 
articulação necessária ao desenvolvimento sustentável do turismo rural 
no município. Foi destacada a importância da quantificação das metas a 
serem atingidas,  analisado o ambiente em vigor. 

OBJETIVOS

• Elaborar um amplo cronograma para implementação do turismo 
rural em Cascavel, com etapas para implantação de uma rede de 
turismo rural provida de informações para atendimento de empre-
sários, produtores e consumidores do Turismo Rural no Brasil;

• Consolidar um conjunto de indicadores para monitorar o desem-
penho dos empreendimentos de Turismo Rural;

• Desenvolver ações estratégias para fortalecimento do setor;
• Criar oportunidades para melhoria e qualidade dos produtos e 

equipamentos turísticos;
• Criar oportunidades para melhorar a ocupação da mão de obra lo-

cal e geração de renda das comunidades;
• Criar e/ou ampliar a capacidade inovação dos produtos; 
• Disseminar e implantar processos tecnológicos, para facilitar a in-

serção competitiva no mercado de empreendimentos turísticos;
• Elaborar e compilar metodologias próprias para o setor;
• Fortalecer associações de turismo rural com objetivo de fortalecer 

as instituições, legítimas representantes dos empreendedores do 
setor. 
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METAS 

• Fortalecer parcerias institucionais por meio de Convênios de Co-
operação;

• Promover programas de capacitação de lideranças externas e in-
ternas para a gestão associativista;

• Implantar programa de visitas técnicas, visando o aperfeiçoamen-
to dos negócios;

• Estabelecer meios e critérios para validar qualificação e eventual 
certificação de produtos e serviços de Turismo Rural;

• Identificar e estabelecer parcerias com o intuito de promover a 
capacitação e certificação de produtos rurais, empresários, lide-
ranças e dos diversos atores do segmento nas áreas de Gestão e 
Planejamento Turístico, Desenvolvimento Humano;

• Fortalecer produtos, roteiros/circuitos, entre outros, para comer-
cialização, com base em estratégias de associativismo, cooperati-
vismo, empreendedorismo e gestão empresarial.

Ao fim desta etapa, foi possível reconhecer elos da REDETURC com 
atores e empreendimentos no meio rural. Além dos listados inicialmente, 
em atividade ou com aptidão ao turismo rural, foram reconhecidos (em-
preendedores da agroindústria, tais como doceiras, quitandeiras, produto-
res rurais, produção associada ao turismo e Turismo Rural de Cascavel ) 
(Implantadas /Em Processo de Implantação / Interessadas), entre outros.
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REDETURC Dados Atividade Contato

Big Peixe
São Roque do Lopei 

Sede Alvorada BR 467 
Km 81

Pesqueiro 
Restaurante

Eventos
Produção Asso-

ciada

Roque

Pousada Alvora-
da

Sede Alvorada
(45)99971-0352

Hospedagem
Eventos

Mada
Micheli

Recanto 
Xavantes

Reassentamento 
São Francisco

(45) 3328-2499
(45) 99970-9696

conta-to@recantoxa-
vante.com.br

Hospedagem
Lazer

Restaurante
Vera

Recanto do Lago

Reassentamento São 
Francisco – BR 369 

Km 511
(45)99900-3500
(45) 98819-6218

Lazer
Hospedagem
Restaurante

Passeios 
Equestres

Valdir

Recanto Ciclisvel 

Linha Rio 47 
ciclesvel.bike@gmail.

com
(45)3225-5365

Lazer
Eventos

Hospedagem
Estruturação

Museu da Roça

Osni

Chão Batido
São Salvador

PR 180
(45) 99974-4386

Lazer
Parada 

Motociclistas
Alfredo
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FUNDETEC Agro-
tec

São João do Oeste
BR 277 Trevo Para 

São João
fundetec@fundetec.

org.br
www.fundetec.org.br

(45) 3218-1220

Hospedagem 
Técnicas

Visitas Técnicas
Marcio

Propriedade João 
Marcelino

São João do Oeste
(45)99923-6090 Visitas Técnicas João Mar-

celino
Vinícola Proprie-
dade Sebastião 

Macedo

Cachoeira Alta
(45) 9-9961-1253

Vinícola
Produção 
Associada

Sebastião 
Macedo

Propriedade Dal-
bosco Bóia Cross

Estrada Rio do Salto
(65) 9-9911-2394 ou 
Edilene 9-9850-5346

Bóia Cross
Camping

Fabio Dal-
bosco e 
Edilene

Recanto do Pes-
cador

Estrada Rio do Salto
(45)99965-3396 Pesqueiro

Lineu Ca-
margo E 
Matilda

Produtos Colo-
niais Corbari

Estrada Rio do Salto
(45) 99972-7760

Produtos Colo-
niais

Café colonial

Sauro Cor-
bari

Pesqueiro Espe-
rança

Colônia Esperança
São João Doeste
(45)99834-6239

Pesca Esportiva Alex

Fazenda Arataca 
Estrada Rio do Salto

(45)99915-0379
(45) 3223-1469

Visitas Técnicas
Piotre La-

gisnki
Marlene
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Chácara Dimer 
Webber

 Aeroporto
(41) 99968-3520

Visitas
Locação

Lazer

Vania We-
bber 

Queijo Colonial 
Ludwig

Sede Alvorada
marcia.queijoslu-
dwig@gmail.com
(45) 99125-2387

Queijaria
Produção Asso-
ciada Produtos 

Coloniais

Marcia 
Terezinha 
Seibert. 
Ludwig

Queijaria Capel-
lesso

Estrada São Roque 
Lopeí à Bom Princípio

Queijaria
Produção Asso-

ciada

Eliane e 
Mauro Di 
Sebastia-

no

Caminho do Sol 

Várias Localidades
alana.maria@

amicoeste.org.br  
(45)98821-2163

Roteiro Cami-
nhos Rurais / 
Possibilidade 
Proprie-dades 
de Agricultores 

Familiares

Alana / 
Sérgio

Espaço Borelli
Camping e Ca-

choeira

Estrada São Roque 
Lopeí à Bom Princípio
elo.jo.ju@gmail.com

(45) 99108-6671

Visitação Pro-
priedade Rural e  
Ecoturismo Cam-

ping

Josi Daia-
ne Borelli

Estância Faísca
Estrada Linha Peroba 
(Navegantes/Bruma-

dinho)

Projetos de cul-
tura e sustenta-

bilidade
Hospedagem

Eventos

Alessan-
dro
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Propriedade Jua-
rez Zitirelle

Colônia Barreiro
(45)99973-9255
(45)99952-6222

Propriedades em 
Implantação

Lazer
Cotidiano  Cam-

po

Vanice 
Juarez Zit-

terell

Cooperativa Co-
res da Terra

Várias Localidades
(45)99990-0065

Visitas Técnicas
Compras

Colhe e Pague
Associação Agri-
cultores Orgâni-

cos 

Renato
Lucia
Diego

Propriedade Sítio 
Fazenda São Do-

mingos 
Juvinópolis Propriedades em 

Implantação
João Car-
los Nazari

Propriedade João 
Marcelino São João do Oeste Visitas Técnicas João 

Museu Nossa Se-
nhora Aparecida 

Propriedade

São João do Oeste 
(45) 3346-1012 Museu Rural Severino 

Pieczarka

Agroindustria de 
Bolachas 

São João do Oeste 
(45) 3346-1012

Produção Asso-
ciada ao Turismo
Produtos Colo-

niais

Edna
Pieczarka

Fazenda 3 Irmãos Distrito Juvenópolis Propriedades em 
Implantação

Luis Fer-
nando 
Brugim
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Pescados Casca-
vel Propriedade 

Marmentini

BR 277 Km 578 S/N
Cascavel Velho Visitas Técnicas Cleones

Granja Refen Fes-
tugato  Top Eggs

 BR 277 Km 572
(45)99145-4545 Visita Técnica Rafael 

May

Ervas Medicinais 
Rio do Salto 

(45) 99916-0788
(45) 3037-1509

Produção Asso-
ciada ao Turismo
Ervas Medicinais

Almerinda

Propriedade 
Dona Salete (45)99917-8309 Propriedades em 

Implantação Salete

Propriedade De-
nise (45)9996-5791 Propriedades em 

Implantação Denise

Propriedade Wil-
son Etgtens

Próximo CODETEC
Km 97

(45)99180222

Área de Lazer
Implantação Ar-

vorismo 
Wilson

Pesque Pague 9-9138-2323 
Aliança do Oeste Pesque Pague Lauro Bla-

sius
Hotel Fazenda 

Rio do Salto
Rio do Salto

(45) 99122-2535
Hotel Fazenda 

Em Restauração Pablo

MOINHOS COO-
PAVEL

imprensa@coopavel.
com.br 45- 99978-

8841
Visita Técnica

Show Rural COO-
PAVEL

São João do Oeste 
BR 277  KM 577 

getec@coopsvel.com.
br 

(45) 3220-5066

Festa Rural 
Dia de Campo

Rogério 
Rizzardi 

Coordena-
dor Geral
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Projetos de Con-
servação História 
e Memória. Es-
paço Saberes 

gracischuberte @
gmail.com 

(45) 98831-4105
Estudiosos Gracieli e 

Fausto

Trekkers Cascavel
contato@trekkers.

com.br
(45) 99912-3428

Agência de turis-
mo receptivo Carlos

Rota Oeste Pro-
motora de Turis-

mo

katialys@hotmail.
com

(45) 99982-1301

Assessoria Trei-
namento

Via Fácil Cascavel

recepti-vo@viafacil-
viagens.com.br
(45) 3039-4989

(45) 99825-8866

Agência de turis-
mo receptivo Cristiane

Quadro 5: participantes da rede de turismo rural de cascavel  
REDETURC para identificação de perfis e talentos 
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A percepção geral aponta segundo as entrevistas e visitas de campo que 
é um bom momento para o destino fomentar o desenvolvimento do turis-
mo rural e com a iniciativa da REDETURC chegou o momento de ser re-
alizado um trabalho integrado em busca do desenvolvimento do turismo 
rural como um eixo econômico e importante da cidade. 

Os impactos econômicos, sociais e ambientais com o desenvolvimento 
do turismo rural foram avaliados como positivos, tanto para a geração de 
emprego e renda como para a preservação ambiental, do sentimento de 
pertencimento e auto-estima do município de Cascavel e que realmente 
o impacto das atividades de turismo rural se bem sucedidas, acontecerão 
em várias escalas e distintos aspectos como os culturais, econômico, am-
biental, social e político. 

Mas é fato também que o turismo rural precisa ser estudado e muito 
bem planejado pois estabelece elos de comunicação entre duas distintas 
cadeias produtivas (rural e turismo) que pouco se reconhecem, mas que o 
Município de Cascavel neste momento tem como diferencial o poder pú-
blico e privado se mostrando disponível para análise e novas realizações 
se propostas com embasamento conceitual e vivencial. 

CONSIDERAÇÕES E PLANOS 
DE ATIVIDADES FUTURAS 
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O reconhecimento que já existem elos atuantes nesta rede proposta 
listados inicialmente pelo Projeto de Desenvolvimento do Turismo Ru-
ral Regional no Oeste do Paraná que envolve também ADETUR Oeste, 
Universidade UNIOESTE do PTI da Itaipu, fortalece a  necessidade da 
implantação da rede colaborativa e abre um novo caminho para que no 
futuro sejam identificados produtos e roteiros temáticos técnicos de lazer, 
de agroturismo, agroprodução, natureza, cultural, eventos rurais entre ou-
tros.

Cabe ressaltar que a rede de turismo rural é composta de muitos outros 
elos além de empresários de turismo rural propriamente ditos  como ho-
telaria, agencias, empresas de desenvolvimento e consultoria, entidades, 
entre outros. Porém sobre esta perspectiva, existe falta de clareza quanto 
ao papel de cada uma das entidades e instituições. 

Os trabalhos individuais são realizados pelas entidades com pouca inte-
gração entre elas, mas paradoxalmente, diversos produtores rurais locais 
estão interessados em implantar o turismo rural em suas respectivas pro-
priedades, mas  precisam saber mais sobre o que é, como funciona e quais 
serão os impactos decorrentes e se organizarem com grupo representati-
vo, o que permite identificar que há espaço para a construção e o fortale-
cimento de  políticas de turismo voltadas para incentivar e desenvolver 
atividades e a imagem de Cascavel como sendo um município que reco-
nhece seus potencial e trabalha em prol do desenvolvimento dos mesmos 
em prol da geração de  mais uma fonte de renda no campo, diversificação 
do mercado, no que tange ao comércio e serviços que, venha a valorizar 
a produção colonial e artesanal, estimulando o consumo.
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O turismo rural de lazer, de agroturismo com visitação as propriedades  
rurais que ofertam produção associada ao turismo,  e o técnico com visitas 
em  propriedades diferenciadas por sua proposta produtiva e tecnologia é 
uma das possibilidades do município e destaque regional.  

As belezas naturais da cidade devem ser mais enaltecidas como ponto 
forte, considerando muitas propriedades com cachoeiras, rios, RPPNs e 
trilhas, com grande possibilidade de turismo de aventura, ecoturismo em 
consorciarão com o turismo rural, um modelo de sucesso adotado no Bra-
sil e no Mundo que pode ser promovido em Cascavel com a doação de um 
programa de desenvolvimento de negócios do turismo rural. 

A necessidade urgente de infraestrutura das estradas rurais foi destaca-
da como primordial para o desenvolvimento do turismo rural, tendo sido 
mencionados casos em que houve a necessidade de retirar carros atolados 
com trator e sugestão aos clientes para se chover, procurem acesso por 
outra cidade. 

Porém cabe ressaltar que boa qualidade de estradas de acesso é funda-
mental mas neste caso explicitado o espirito empreendedor criativo deve 
ser fomentado para assim os empresários procurarem saídas diferencia-
das como oferecer um pacote com transfer incluído com carro tração  4 x 
4 que permite ao cliente chegar ao local e se ambientar ao universo rural 
com emoção diferente do cotidiano. Este modelo de negócio já é adota-
do em vários destinos como os Parques Naturais de São Paulo e Minas, 
além das Fazendas Produtivas do Ceará como exemplos. Sensibilização, 
mobilização e qualificação empreendedora são vetores estratégicos para 
a efetiva promoção do desenvolvimento sustentável do Turismo Rural em 
Cascavel (PR).
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Capacitação e conhecimento são ações continuas que sempre acrescen-
tam e enaltecem.Diante dos cenários estudados recomenda-se clareza dos 
objetivos, clareza nos conceitos de Turismo Rural e suas reais potencia-
lidades. Capacitação inovadoras planejando experiências turísticas rurais 
diferenciadas, de forma autônoma, proporcionando ao viajante experi-
ências memoráveis. O designer de experiências turísticas pode aplicar 
expertise nos tradicionais produtos e já existem modelos de capacitação 
como este no cardápio de opções de cursos. 

Forte trabalho de engajamento através de construção coletiva e do en-
tendimento da importância de cada um no processo no e reconhecimento 
das possibilidades de cada membro e instituição que representa; fortale-
cimento da participação de representantes do empreendedores do turismo 
rural e fomento de uma entidade representativa dos empresários do turis-
mo rural também é ação reconhecida como prioritária para o desenvolvi-
mento da REDETURC.

Necessidade do Plano Municipal de Turismo conter as possibilidades 
e perspectivas do turismo rural reconhecendo o  inventário pré-existente 
dos projetos que serão lançados em 2020 e a valorização dos produtores 
rurais locais.

O lançamento de um site e aplicativo em 2020 será de grande valia para 
o processo de fortalecimento das atividades de turismo rural no Oeste do 
Paraná, porém propriedades rurais listadas devem permanecer abertas e 
dispostas a receber doravante de divulgadas mas cabe ressaltar que é um 
planejamento regional o que será apresentado  no formato de site e celu-
lar, o que enriquece o processo de desenvolvimento regional porém não 
estabelece uma marca Cascavel Rural. 
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Sendo assim, será de fundamental importância a construção de uma 
marca forte do Turismo Rural de Cascavel que tem mapeado um universo 
superior aqueles listados no programa regional e em vários distritos como 
na Sede Alvorada, Juvinópilis, São João do Oeste e Espigão ( Conside-
rando Área do Reassentamento São Francisco com proprietários que já 
estiveram atuantes), que lembre ao mercado a existência de empresários 
de turismo rural profissionais, modernos mas sem perder a ruralidade.  

Existem alguns bons modelos a serem citados como o Município de 
Extrema MG do Circuito Serras Verdes do Sul de Minas que integrante e 
atuante no Circuito tem localmente a Rota do Sol, Rota das Águas, Rota 
dos Ventos e das Pedras de Extrema.

Rodada de Apresentação do Negócio de Turismo Rural para o trade 
de Cascavel e Divulgação e envolvimento da Imprensa. Recomenda-se a 
execução de um plano estratégico de Comunicação Integrada, capaz de 
envolver distintos atores (governo, gestores públicos e privados, impren-
sa e comunidade) para elevar o perfil institucional do destino turístico. 
Ações coordenadas para difusão de informações jornalísticas, integradas 
às plataformas das redes sociais, com produção de peças publicitárias, 
potencializam resultados  

Realização de media training com os porta-vozes do destino; edição de 
web press kit contendo breve perfil institucional das respectivas fontes de 
informações, alinhadas no posicionamento e na estratégia turístico pro-
mocional de Cascavel (poder público e iniciativa privada); organização e 
execução semestral de press trip, com a participação de jornalistas de tu-
rismo e agronegócio dos principais veículos (da mídia impressa, eletrôni-
ca e digital), direcionados aos mercados com demanda turística potencial 
e, com os mesmos critérios, implementar cronograma de encontros men-
sais para aproximação individual com editores e influenciadores digitais 
criteriosamente selecionados. 
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Além de regularmente atualizar informações jornalísticas, que assegu-
rem máxima exposição dos atrativos turísticos locais nas mídias especia-
lizadas, ao impulsionar matérias com a garantia da publicação online na 
mídia corporativa como a Exame.com, Agência Globo, Portal Terra, Info 
Monay, Mundo Marketing, entre outros. Os respectivos clippings permi-
tem agregar credibilidade às campanhas publicitárias a serem também 
realizadas integradas ao programa profissional de relações públicas, com 
métricas de avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos.

A presença editorial e publicitária do destino Cascavel nos veículos 
com audiência B2B e B2C, selecionados de acordo com a disponibilidade 
de verba e metas anuais que forem previamente estabelecidas no brie-
fing, consolidará a percepção dos diferenciais turísticos competitivos em 
segmento e nicho de mercado-alvo, de modo a atrair mais investimentos 
privados dedicados à melhoria da infraestrutura e dos serviços receptivos.   

Ao fim é muito importante reafirmar que realmente conforme proposto 
em modelo inicial dos trabalhos pelo contratante que através do desen-
volvimento do turismo rural também será fortalecido todo o trade turísti-
co urbano, criando uma interação cidade-campo.

O Instituto que tem sua articulação local com parceiros de Cascavel 
contratantes, reconhece que o sucesso da metodologia para fortalecimen-
to de rede é complexo sendo necessário desconstruir, construir e depois 
articular pessoas e competências. Para implementação das atividades de 
turismo rural, agroindústria e agro-produção recomenda a ação de ben-
chmarking para empreendimentos de turismo rural nos municípios pau-
lista do Circuito das Frutas e Ribeirão Preto ( Agroturismo e Agronegócio 
do Café) para a dinamização da região.
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Mas, o sucesso de um Programa Estratégico de Desenvolvimento de 
uma Rede de Negócios de Turismo Rural (REDETURC), exige etapas 
voltadas para: Valorização e o Desenvolvimento Humano; Implantação 
de Novos Modelos de Gestão; Apoio de Infra Estrutura e Tecnológico em 
prol da competitividade e o Fortalecimento da Imagem Institucional com 
vários objetivos e ações a serem contextualizados no quadro abaixo.

PLANO DE ATIVIDADES 
ATIVIDADE CONSIDERAÇÕES 

Atores 
Envolvidos OBS

ETAPA 1  Valorização e 
Desenvolvimento 
Adotar práticas de gestão que 
reconheçam e retenham em-
presários de turismo rural de 
alto desempenho. Garantir 
Adequação dos sistemas de in-
fra estrutura física e pessoal. 
Fomentar Inteligência Compe-
titiva e a Inovação Rural pelo 
Turismo como ferramenta de 
desenvolvimento.
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Fortalecimento dos Empresários 
do Turismo Rural com a criação 
de Associação Formal  (a manu-
tenção de um núcleo  Informal 
como a  REDETURC é uma opção)

Processo de Amadurecimento 
com objetivo fortalecer represen-
tatividade  (com os empresários 
já existentes e listados anterior-
mente) e futuros empresários se 
integram em outros momentos. 

Uma sugestão operacional: Ex. 
Associação de Turismo Rural e De-
senvolvimento Rural de Cascavel 
ou REDETURC participe da Rede 
de Turismo Rural Brasil promovi-
da pela Associação Brasileira de 
Turismo Rural  / ABRATURR Na-
cional (nasceu em Lages SC hoje 
tem sua sede Ceará)

Proprietários 
Organizador

Poder Público 
Apoiador

Sindicato Rural 
Apoiador 

Ação 
Prioritária
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Adoção de dinâmicas para defi-
nição de possibilidades e compe-
tências que pode contribuir para 
o fortalecimento da REDETURC 
(construindo uma ficha de dados 
com habilidades e talentos com 
clara definição do propósito de 
adoção das práticas de gestão e 
capacitação que retenham em-
presários de turismo rural de alto 
desempenho.

Proprietário Rural 

Trade de Turismo
 

Apoiador

Ação
Prioritária 

Reconhecer oportunidades e re-
quisitos para a operação de novos 
produtos de turismo rural 

Promover Modelo de gestão em-
presarial.

impulsionar uma oferta turística 
orientada a criar oportunidades 
para diversificar os ingressos dos 
produtores de café.

Prioritária
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Implantação de Novos Modelos de Gestão

• Garantir Adequação dos siste-
mas de in-formação, da infra 
estrutura física e pessoal;

• Fomentar Inteligência Compe-
titiva e a Ino-vação

SEBRAE
Consultor 

Responsável 

Entidades  
Listadas 

REDETURC 
Parceiras 

Ação 
Prioritária

Adoção de Técnicas na media-
ção de conflitos na REDETURC 
(São várias técnicas, uma delas é 
mudar a forma de diálogo quan-
do o conflito está acontecendo, 
deixando de lado acusações, 
apontamentos ou falas que não 
constroem)

SEBRAE
Consultor 

Responsável 

Entidades  
Listadas 

REDETURC 
Parceiras

Ação 
Prioritária

Reconhecer aptidões de empre-
endimentos do turismo rural. Es-
tabelecer Critérios e Condições 
para Participação de Propri-eda-
des Rurais para a REDETURC e 
possibilitar
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Implantação de Novos Modelos de Gestão

Ampliar as oportunidades de acesso

Integrar e Articular ações  e fomentar 
transferencia de boas práticas 

Fomentar a inteligência competitiva e inovação 

Plano Municipal de Turismo re-
conhecer o turismo rural como  
uma das atividade do Município 
assim permitindo politicas públi-
cas pertinentes

COMTUR
Responsável 

Ação 
Média

Prioridade

Capacitação planejando expe-
riências turísticas ruais diferen-
ciadas, criativas e responsáveis, 
proporcio-nando ao viajante ex-
periências memoráveis. O desi-
g-ner de experiências turísticas 
pode aplicar expertise nos tradi-
cionais produtos.

SENAC e
UNIVERSIDADES

Responsável 

Proprietário Rural 
Trade de Turismo 

Apoiador  

Ação 
Média

Prioridade
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Roteirização dos Destinos Rurais  
(Geográfica por Distrito ou Proxi-
midade como os vistados na Sede 
Alvorada, Juvinópilis, São João 
do Oeste e Espigão ( Consideran-
do Área do Reassentamento São 
Francis-co com proprietários que 
já estiveram atuantes)

SENAC e
UNIVERSIDADES

Responsável 

Proprietário Rural 
Trade de Turismo 

Apoiador  

Média

Ação de benchmarking para em-
preendimentos de turismo rural 
nos municípios paulista do Cir-
cuito das Frutas e Ribeirão Preto 
(Agroturismo e  Agronegócio do 
Café) para a dinamização da re-
gião.

Secretaria 
Desenvolvimento 

SEBRAE
Consultor 

Responsável 

Empresários 
Rurais 

Entidades  
Listadas 

REDETURC 
Parceiras

Ação 
Baixa

Prioridade

Fortalecimento da Imagem Institucional

Ampliar a visibilidade do Turismo Rural Cascavel divulgando 
rumos e estreitando contato com a população 

e os formadores de opinião 
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Plano de Comunicação: Reali-
zação de media training com os 
porta-vozes do destino; Edição 
de web press kit contendo breve 
perfil institucional das respecti-
vas fontes de informações, ali-
nhadas no posicionamento e na 
estratégia turístico promocional 
de Cascavel (poder público e ini-
ciativa privada)

Secretaria de
 Comunicação 

CVB
ADETUR 
COMTUR 

Responsáveis 

Empresários 
Rurais 

Entidades  
Listadas 

REDETURC 
Parceiras 

Ação 
Baixa

Prioridade

Ação de benchmarking para em-
preendimentos de turismo rural 
nos municípios paulista do Cir-
cuito das Frutas e Ribeirão Preto 
( Agroturismo e  Agronegócio do 
Café) para a dinamização da re-
gião.

Secretaria 
Desenvolvimento 

SEBRAE
Consultor 

Responsável 

Empresários 
Rurais 

Entidades  
Listadas 

REDETURC 
Parceiras 

Ação 
Baixa

Prioridade
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Produzir e divulgar fatos e opi-
niões sobre as conquis-tas e os 
resultados coletivos;

Poder Público
 Executivo 
Propositor

Poder Público 
Legislativo 

Responsável 

Proprietário Rural 
Trade de Turismo 

Apoiador

Ação 
Média

Prioridade

Apoio de Infra Estrutura em prol da competitividade 

Estradas de acesso

Poder Público
 Executivo 
Propositor

Poder Público 
Legislativo 

Responsável 

Proprietário Rural 
Trade de Turismo 

Apoiador  

Ação 
Alta

Prioridade
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Emplacamento 
(Pictogramas Turísticos)

Poder Público
 Executivo 
Propositor

Poder Público 
Legislativo 

Responsável 

Proprietário Rural 
Trade de Turismo 

Apoiador  

Ação 
Média 

Prioridade
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ANEXOS

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Ficha informativa

LEI Nº 16.774, DE 19 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre a atividade do Turismo Rural e a Política de Fomento ao
Turismo Rural no Estado de São Paulo

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei:
Artigo 1º - Fica instituída a Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural
do Estado de São Paulo, com a finalidade de promover ações relativas ao
planejamento, desenvolvimento e fortalecimento do turismo rural, assim
como impulsionar e difundir os produtos e as potencialidades do setor rural
do Estado propiciando à sociedade o conhecimento e a valorização desse
segmento.
Artigo 2º - Turismo Rural, para fins desta lei, corresponde ao segmento
específico de atividade turística, conforme definida pela Lei federal nº 11.771,
de 17 de setembro de 2008, desenvolvido no meio rural, precipuamente em
ambiente familiar e com hospedagem domiciliar.
Artigo 3º - A Política Estadual de Fomento ao Turismo Rural orienta-se pelos
seguintes princípios:
I - valorização da atividade rural e indução de seu potencial turístico,
constituindo segmento diferenciado no âmbito dos demais destinos turísticos
paulistas;
II - combate ao êxodo rural, através da agregação de renda, viabilizando a
permanência da população no meio rural;
III - diversificação dos negócios da propriedade rural;
IV - preservação das características do ambiente, da paisagem, da
arquitetura e das edificações da propriedade;
V - divulgação e valorização dos hábitos e costumes integrantes da cultura
local;
VI - apoio à propriedade familiar, ao associativismo e ao cooperativismo;
VII - comprometimento com a produção agropecuária de qualidade e com os
processos sustentáveis e agroecológicos;
VIII - manutenção do caráter complementar dos produtos e serviços do
turismo rural na agricultura em relação às demais atividades típicas do
universo rural.

ANEXO A
Lei Paulista De Turismo Rural 
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ANEXO B 
Lei Do Município De 

Jundiai De Turismo Rural

Clique aqui para ler a Lei

https://leismunicipais.com.br/a/sp/j/jundiai/lei-complementar/2019/59/590/lei-complementar-n-590-2019-altera-o-codigo-de-obras-e-edificacoes-para-prever-a-aprovacao-e-regularizacao-de-edificacoes-e-benfeitorias-vinculadas-a-atividade-de-turismo-rural
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ANEXO C 
Instrumento De Coleta De Dados 

O objeto do presente documento é a 
apresentação do Instrumento de Coleta 
de Dados Fundamentais para a 
elaboração e implementação da proposta 
de trabalho Programa Proposto de 
Tur ismo Rura l  Est ra tég ia de 
Implementação e Negócio em Cascavel 

Estes dados que deverão ser coletados 
são denominados de dados primários e 

seguem normativas de coletas estabelecidas pelo instrumento de coleta 
de dados concebidos pela equipe do Instituto de Desenvolvimento do 
Turismo Rural.

Os dados coletados serão necessários para o embasamento do 
Diagnóstico Mercadológico que objetivará potencializar as ações de 
mercado turístico e agrícola local, bem como, aumentar as possibilidades 
de ßuxo de neg—cios.

Em um primeiro momento os técnicos locais irão fazer levantamento de 
dados com objetivo de identiÞcar quais os empreendimentos rurais que 
podem ser elementos possíveis de participar da Rede Colaborativa do 
Turismo Rural. 
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ANEXO D
Modelo Da Entrevista
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ANEXO E  
Planilha Modelagem De Gestão
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