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RESUMO 

O trabalho analisa a importˆ ncia do planejamento na utilizac õ dos espacos rurais,  

procurando definir quais s õ as caracterısticas principais, e o seu crescimento no 

Brasil e no mundo. O objetivo foi mostrar que a utilizac õ das ferramentas do 

planejamento e do desenvolvimento sustenta vel s õ importantes no fomento do 

turismo rural. Na literatura brasileira, s õ escassos os estudos nessa a rea, a 

pesquisa e  de cara ter explorato rio e descritivo GIL (1997) o que ressalta a 

importˆ ncia da pesquisa explorato ria para tornar o problema mais explıcito, atrave s 

de pesquisas bibliogra ficas definiu-se o que e  planejamento, quais s õ suas etapas 

e estrate gias, e atrave s do Projeto Piracicaba 2010, mostrou como devera  ser 

aplicado planejamento para obter os possıveis resultados.  

Palavras-chaves: Desenvolvimento Sustenta vel, Planejamento Estrate gico, Turismo 

Rural. 

 

ABSTRACT 

The work analyzes the importance of the planning in the use of the rural spaces 

trying to define which are the main characteristics, and its growth in Brazil and in the 

world. The objective was to show that the uses of the tools of the planning of the 

sustainable development they are important in the fomentation of the rural tourism. In 
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the Brazilian literature, the studies in that area scarce, the research has to 

exploratory character and descriptive GIL (1997) Which points out the importance of 

the exploratory research to turn the most explicit problem, Through bibliographical 

research it was defined what is planning, which are its stages and strategies, and 

through the Project Piracicaba 2010, we showed how the planning should be applied 

to obtain the possible results.  

Keywords: Sustainable development, Rural Tourism, Strategic Planning. 

 

Introducao: 

  O turismo rural promove o intercˆ mbio entre o homem da cidade e o meio 

rural, com vantagens para ambos, tendo como objetivo estimular as atividades 

geradoras de benefıcios sociais, econ“micos e culturais. Em tempos de 

globalizac õ, a terra n õ pode ser considerada, nem constituıda mais como um 

simples ativo onde se especulava somente o fruto que se extraia da mesma, 

portanto n õ se deve desprezar outra forma de obter lucros como no caso o turismo 

rural. Inicialmente de maneira complementar e depois como uma nova forma de 

nego cios, o turismo rural esta  mudando a mentalidade de muitos fazendeiros e 

sitiantes do interior do Brasil. 

 Justamente com a produc õ agropecua ria, a explorac õ turıstica rural vem 

sendo encarada como mais um produto capaz de gerar empregos e divisas locais. 

Ale m disso, o turismo rural possibilita a entrada de turistas de outros paıses, pois as 

diferentes culturas de outros paıses, como por exemplo, a europe ia e a japonesa, 

apreciam muito esse tipo de atividade. A Embratur destaca que: êPromover um 

turismo organizado e administrado pela populac õ rural com uma oferta de pequena 

escala permite que os benefıcios econ“micos do turismo tenham incid”ncia na 

sociedade ruralõ. O sucesso da atividade ligada ao turismo rural adve m do 

envolvimento de toda a comunidade, famılia e funciona rios do local na atividade 

turıstica. 

 A interiorizac õ territorial, em alguns paıses, em especial no Brasil, iniciou-se 

pelo litoral e recebe algumas denominacàes como: turismo rural, turismo alternativo, 

turismo verde, ecoturismo, agroturismo, turismo cultural, turismo de aventura, 
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turismo ambiental entre outros. N õ importa a terminologia adotada, pois se deve 

constatar que o turismo pode ser um recurso para os espacos rurais, que procuram 

uma nova alternativa de desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, uma 

oportunidade de valorizar seu patrim“nio, suas paisagens e sua cultura. 

 Ainda recentemente, entendia-se por turismo rural todos os fluxos turısticos 

que tinham como cena rio para seu desenvolvimento o meio n õ-urbano, 

independente de suas motivacàes, atividades, nıvel de interesse pela cultura rural, 

vınculos com a populac õ agra ria e modalidades de alojamento. 

 Conforme a definic õ de Cals, Capell` e Vaque :1  êsin embargo, es ma s 

apropiado referirse a la globalidad de los movimientos turısticos que se desarrollan 

en el medio rural con la expresio n ’turismo en espacio ruralÉ, y reservar la de turismo 

rural para aquellas manifestaciones que en mayor medida se identifican con la 

especificaciones de la vida rural, su ha bitat, su economıa y su culturaõ. 

 No espaco rural o turismo inclui uma gama de modalidades. Como atividade 

multidisciplinar acontece no meio ambiente, isto e , fora das a reas urbanizadas. E  um 

agente motivador do trabalho para as famılias residentes no campo. Como forma 

alternativa de turismo, as propriedades rurais que possuem atividade produtiva 

podem oferecer n õ so  diversos tipos de servicos turısticos, como hospedagem, 

alimentac õ e venda de produtos artesanais locais, mas tambe m a oportunidade dos 

visitantes desfrutarem de trilhas e diferentes ambientes rurais, em contato com a 

natureza e costumes fora do ambiente urbano. Pode-se dizer que em virtude da 

grande variedade de paisagens nas diferentes regiàes rurais, bem como da riqueza 

e diversidade cultural nas propriedades com sistema produtivo peculiar, cada espaco 

tem seu pro prio turismo, valorizando assim sua identidade local. 

 Todas as atividades do meio rural representam um instrumento valioso na 

revitalizac õ do ambiente cultural de uma regi õ, ale m de beneficiar o pequeno 

produtor rural com uma fonte alternativa de renda e, principalmente, contribuir para 

evitar o ”xodo rural gracas ` melhora na qualidade de vida da populac õ local. 

 
 

                                                 
1 El turismo em el desarrollo rural de Espan a, Madrid, Edita, s/d. 
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Turismo Rural: 

 Entender o que e  turismo rural necessariamente implica em conhecer as 

diversificacàes do espaco rural brasileiro no que tange as varia veis de relevo, clima 

e vegetacàes, e da cultura do nosso homem do campo. No Brasil, diferentemente de 

outros paıses, fica fa cil distinguir o que ainda e  rural do urbano. Desta forma a 

conceituac õ de turismo no espaco rural, ou simplesmente turismo rural, como toda 

a atividade turıstica desenvolvida no meio ambiente natural e humano. 

 êComo o ecoturismo, o turismo rural e  difıcil de caracterizar com exatid õ, 

visto que pode apresentar mu ltiplas formas Lane (1994, p.7-1)õ. 

Pore m devemos destacar que um dos aspectos fundamentais do turismo rural 

e de outros segmentos especiais do turismo de lazer e  expressar estilos de vida e 

ambientes que oferecem um contraste profundo como os de uma cidade moderna. 

Sendo assim, o conceito de turismo pode ser encarado como o conjunto de 

atividades turısticas desenvolvidas do meio rural, comprometidas com a produc õ 

agropecua ria, agregando valor a produtos e servicos, resgatando e promovendo o 

patrim“nio cultural e natural da comunidade. 

Beni (1997, p. 54) denomina o turismo rural de o êdeslocamento de pessoas a 

espacos rurais, em roteiros programados ou espontˆ neos, com ou sem pernoite, 

para fruic õ dos cena rios e instalacàes rurıcolas. Nesse sentido, alguns autores 

valem-se da express õ turismo no meio rural para incluir tambe m o agroturismoõ. O 

turismo rural vem apresentando um crescimento contınuo na Europa desde os anos 

70, tendo sido descoberto por va rios paıses como uma forma de revitalizac õ da 

economia de zonas rurais. Na Austria, por exemplo, havia cerca de 21.000 fazendas, 

oferecendo em torno de 109.000 leitos em 1994. No Brasil, algumas acàes isoladas 

e inovadoras v”m se destacando. No interior de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 

S õ Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, entre outros, os proprieta rios rurais, 

organizados em associacàes, buscam parcerias e desenvolvem o turismo no espaco 

rural.  

Algumas acàes isoladas e inovadoras v”m se destacando. E  o caso de Lages 

(SC), pioneira em turismo rural, que em 1984 buscou uma alternativa turıstica que 
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aproveitasse a estrutura existente nas fazendas centena rias e estˆ ncias de criac õ 

de gado. Hoje, o turismo rural tambe m se desenvolve em outros municıpios. 

A Embratur2 classifica essa modalidade de turismo como parte da 

diversificac õ do produto turıstico nacional, estabelecendo algumas estrate gias para 

o seu desenvolvimento. Dentre elas, uma que merece destaque e  a de êpromover um 

turismo organizado e administrado pela populac õ rural com uma oferta de pequena 

escala, o que torna possıvel e permite que os benefıcios econ“micos do turismo 

tenham incid”ncia na sociedade ruralõ. 

Em 1998 nas oficinas realizadas pela Embratur para sistematizar o turismo 

rural algumas acàes priorita rias foram apresentadas com objetivos e estrate gias 

voltados para a regulamentac õ, a informac õ e a comunicac õ, a articulac õ 

institucional, o incentivo no turismo rural, a capacitac õ, o envolvimento das 

comunidades locais e a infra-estrutura ba sica. 

Sendo assim o conceito de turismo rural ficou definido como o êconjunto de 

atividades turısticas desenvolvidas no meio rural, comprometidas com a produc õ 

agropecua ria, agregando valor a produtos e servicos, resgatando e promovendo o 

patrim“nio cultural e natural da comunidade. 

O cena rio do espaco rural configurado nos atrativos e atividades potenciais 

especıficas e diferenciadas revela-se em: 

§ Monocultura ou plantacàes diversificadas: observac õ, aprendizado de 

te cnicas agrıcolas, ’colheita de frutasÉ etc. s õ formas oferecidas para se 

interagir com o ambiente de uma propriedade. 

§ Animais e aves: a maioria das fazendas oferece a chance de ver e estar 

perto de aves e animais tıpicos da regi õ. 

§ Acesso ao campo: estimado pela organizac õ de caminhadas em 

espacos naturais ou modificados pelas atividades agropastoris e cultura 

local. 

§ Restaurante tıpico colonial: a maioria das fazendas oferece a 

possibilidade de experimentar a culina ria tıpica rural, incluindo refeicàes, 

                                                 
2 Ministerio da industria, Comercio e Turismo/Embratur, Turismo rural: manual operacional, Brasılia, 1994. 
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lanches, biscoitos e doces caseiros, na maioria das vezes com produtos 

produzidos na pro pria propriedade rural. 

§ Loja de lembrancas e artesanato tıpico: atividade que incrementa a 

renda pela venda de produtos com precos atrativos, dentre eles objetos 

de vime, rendas, bordados, artesanato de madeira, etc. A produc õ de 

artesanato tıpico, ale m de revitalizar as atividades tradicionais, pode ser 

fonte de trabalho e renda. 

§ Museu/exposic õ: podera  ser organizado um pequeno museu ou 

exposicàes tempora rias, no caso da fazenda possuir maquina rio agrıcola 

antigo, pecas ou mo veis antigos, construcàes de valor e interesse 

histo ricos e exposic õ s õ objetos de interesse para visitantes e turistas. 

§ Opcàes e entretenimento para criancas: podem ser organizadas 

atracàes e a reas de lazer dirigidas para criancas, como programas de 

educac õ ambiental, recreac õ organizada etc. 

§ Eventos: o espaco rural permite a realizac õ de alguns eventos como 

parte de suas atracàes (rodeios, festas tıpicas, campeonatos de bocha, 

leilàes, entre outros). 

§ Ecoturismo: praticado em florestas, montanhas, rios, cachoeiras, ou 

seja, nos espacos naturais com objetivo especıfico de admirar, estudar, 

desfrutar de paisagens, sua fauna e flora ou reviver aspectos culturais, o 

que implica numa atitude cientıfica ou filoso fica de quem o pratica. 

Lascurain3 descreve a busca do equilıbrio entre o que se desfruta e a 

sua conservac õ e  o que caracteriza o ecoturismo. 

§ Hospedagem alternativa: s õ meios de hospedagem que oferecem 

atividades de recreac õ e lazer como pousada rural, hotel-fazenda, 

camping ecolo gico, que aproveitam os recursos humanos locais e 

geralmente s õ administrados pelas famılias. 

Em especial, o Turismo Rural configura-se, no momento, como uma importante 

alternativa de desenvolvimento econ“mico sustenta vel utilizando, racionalmente, os 

recursos naturais sem comprometer a sua conservac õ. 

                                                 
3 Apud Crosby e outros, El desarrollo, cit. 
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O turismo Rural pode ser considerado como uma alternativa promissora 

agregada ` agricultura familiar ao cooperativismo e ao associativismo, para gerar 

mais emprego e maior renda para a populac õ que vive no campo, devido n õ 

somente `s atividades agrıcolas, mas tambe m `s atividades relacionadas ` 

explorac õ desse turismo, como e  o caso do come rcio e servicos. Na realidade, toda 

a comunidade rural acaba se beneficiando com as atividades turısticas. 

Dentro dessa perspectiva o turismo rural vem se destacando com bastante 

interesse como atividade recreativa no meio rural, em decorr”ncia da reac õ ao 

estresse causado pelos grandes centros. Sendo assim fica evidente a importˆ ncia 

em estabelecer polıticas que venham nortear o estabelecimento e a implantac õ do 

mesmo atrave s do planejamento. 

 

Analisando o Planejamento 

O planejamento estrate gico estabelece os grandes eixos ou bases do 

desenvolvimento das organizacàes, podendo ser definido como o processo 

destinado a determinar os objetivos gerais do desenvolvimento, as polıticas e as 

estrate gias que nortear õ os investimentos, o uso e a hierarquizac õ dos recursos 

disponıveis.  

O planejamento estrate gico se apresenta como uma ferramenta de direc õ e 

controle no estabelecimento de diretrizes e metas a serem atingidas. Portanto, os 

municıpios e os estados poder õ utiliza -lo para obter efici”ncia em suas gestàes, pois 

diante dos cena rios econ“micos e sociais da atualidade, as cidades ter õ que criar 

mecanismos para se posicionarem diante de suas identidades regionais e 

conseguirem se destacar polıtica e economicamente perante as outras cidades 

potencialmente concorrentes.  Nesse contexto, o Projeto PIRACICABA 2010, poderia 

levar o nome da cidade de Piracicaba fora de seus limites geogra ficos, posicionando-

a quando houvesse necessidade.  

Conforme Oliveira (1999, p.62), planejamento estrate gico e  um processo 

gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, 

com vistas a obter um nıvel de otimizac õ na relac õ com o seu ambiente. Assim, e  
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oportuno destacar que as cidades que desenvolverem o planejamento estrate gico 

ter õ uma vantagem na competic õ com  as demais, pois elas estar õ apoiadas por 

uma proposta planificada de crescimento, ou seja, ter õ um instrumento de controle 

que balizara  as acàes corretivas, sendo estas fundamentais para o processo de 

amadurecimento da gest õ participativa. No domınio das teorias da administrac õ, 

em geral, a gest õ participativa corresponde a um conjunto de princıpios e processos 

que defendem e permitem o envolvimento regular e significativo dos trabalhadores na 

tomada de decis õ. 

O estabelecimento de estrate gias competitivas e  fator de sobreviv”ncia. O 

conceito ba sico de estrate gia esta  relacionado ` ligac õ da empresa com seu 

ambiente, assim, a empresa procura definir e operacionalizar estrate gias que 

maximizem os resultados da interac õ estabelecida. No caso das cidades, o mesmo 

pensamento e  contemplativo, pois, para que ocorra o desenvolvimento, elas tambe m 

devem contemplar a sua ligac õ com o ambiente onde est õ inseridas. Numa 

empresa, a estrate gia esta  relacionada ` arte de utilizar adequadamente os recursos 

fısicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimizac õ dos problemas e a 

maximizac õ das oportunidades (OLIVEIRA, 1999, p.175). 

 A cidade de Piracicaba, atrave s do Projeto Piracicaba 2010, e  uma das 

poucas que ja  implantou um projeto pautado no planejamento estrate gico e esta , 

atualmente, sendo projetada regionalmente em escalas para o estadual e federal 

como uma cidade que, atrave s da agenda 21 e do planejamento estrate gico, tem 

conseguido estabelecer diretrizes que propiciar õ uma resoluc õ mais eficiente para 

a soluc õ de seus problemas. 

Desta forma parece iniciar-se um processo de identidade e posicionamento 

para a cidade com estabelecimento do Projeto PIRACICABA 2010. 

Temos muitas formas de definir planejamento, pois deve-se levar em conta 

alguns princıpios ba sicos do que ele representa. 

 Para Baptista (1981, p.13) o termo planejamento êse refere ao processo 

permanente e meto dico de abordagem racional e cientıfica de problemasõ.  



REVISTA ELETRO NICA DE TURISMO (RETUR) - ISSN 1677-3063 
Faculdade Cenecista Presidente Kennedy - Coordenacao do Curso de Administracao 

Volume 04 - n�  01 - maio/2005 - www.presidentekennedy.br/retur/ 

 

9

 No conceito de Ackoff (1967, p.3) êe  um processo que se destina a produzir 

um ou mais estados futuros desejados e que n õ dever õ ocorrer a menos que 

alguma coisa seja feitaõ. 

 Para Harry e Spink (1990, p.33) êo desenvolvimento de estrate gias que 

permitam a uma organizac õ comercial visualizar oportunidades de lucro em 

determinado segmento de mercadoõ. 

 Atualmente o turismo e  considerado a mais promissora das atividades sociais. 

Tem sido visto como um fen“meno complexo, capaz de dinamizar os mais 

diversificados setores produtivos dos mais diferentes lugares do mundo. E  resultante 

da conjugac õ de inu meros fatores sociais, polıticos, econ“micos, ideolo gicos, 

culturais, tecno-cientıficos e ambientais que, apo s a Segunda Grande Guerra, 

passaram a impulsiona -lo e a configura -lo como fen“meno caracterıstico das 

sociedades modernas. 

 O planejamento estrate gico estabelece os grandes eixos ou bases do 

desenvolvimento do turismo, podendo ser definido como o processo destinado a 

determinar os objetivos gerais do desenvolvimento, as polıticas e as estrate gias que 

nortear õ os investimentos, o uso e a hierarquizac õ dos recursos disponıveis. 

 O planejamento ta tico e operacional, por estar relacionado com os aspectos 

operacionais e ligado, conseq¨entemente, a um nıvel de execuc õ utiliza os 

recursos disponıveis e os emprega na realizac õ das decisàes estrate gicas. 

Constitui, portanto, a concretizac õ do planejamento estrate gico em programas de 

ac õ, com especificacàes de prazo, meios e responsabilidades de execuc õ. A fase 

mais determinante, decisiva, do desenvolvimento do processo de planejamento 

estrate gico e  a da formulac õ da polıtica adequada ao turismo. 

ÉE  o conjunto de decisoes que, integradas no contexto regional e 

nacional do desenvolvimento, orientam a condu c a o do setor e regulam 

as ac oes a serem executadas, as quais se traduzem em planos e 

programas de desenvolvimento setorialá. (Beni, 1998, p. 80-81). 

 O planejamento estrate gico se apresenta como uma ferramenta de direc õ e 

controle no estabelecimento de diretrizes e metas a serem atingidas. Portanto os 

municıpios e os estados dever õ fazer pra tica da utilizac õ do mesmo, para obter 
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efici”ncia na gest õ, tanto pu blica quanto privada dos equipamentos do segmento 

turıstico. Entretanto cabe destacar que nas cidades onde desenvolver-se-a  o 

planejamento estrate gico, a mesma obtera  uma vantagem competitiva diante das 

demais, pois o turismo estara  fundamentado numa proposta planificada de 

crescimento, ou seja, havera  um instrumento de controle que balizara  as acàes 

corretivas, sendo estas fundamentais para o processo de amadurecimento da gest õ 

participativa.  

Os objetivos contemplados em um planejamento devem ter por finalidade 

facilitar o uso e o estabelecimento de servicos para que uma comunidade possa ser 

atendida em seus desejos e necessidades. Dentro desta perspectiva o planejamento 

possui etapas que norteiam seu estabelecimento atrave s de acàes estrate gicas 

definidas. As etapas que devem ser estabelecidas na elaborac õ do planejamento 

t”m que necessariamente estar em conformidade da seguinte forma: Estrate gico-

Cena rio; Ta tico-Vis õ; Operacional-Plano. Utilizando-se dessa metodologia 

poderemos, assim, obter ”xito na implantac õ e no estabelecimento de acàes que 

venham nortear os rumos que desejamos seguir. 

 

O Planejamento Estrate gico na visao do ”Projeto Piracicaba 2010–. 

 Piracicaba e  uma das poucas cidades do mundo que ja  utilizaram cena rios 

em seu planejamento. Os cena rios s õ um instrumento auxiliar do planejamento 

estrate gico. Eles estimulam o debate e a vis õ multilateral dos problemas e ajudam 

a identificar os objetivos e as estrate gias a serem adotadas para alcancar uma 

situac õ deseja vel. O planejamento estrate gico de cidades com o auxılio de cena rios 

procura identificar os principais concorrentes da cidade em estudo, seus pontos 

fortes e fracos, as ameacas e oportunidades que o ambiente nacional e internacional 

apresentam, a vis õ da cidade que se deseja alcancar e as estrate gias e projetos 

adequados para que essa vis õ se torne realidade.  

Os pontos fortes da organizac õ s õ suas potencialidades em relac õ ` 

concorr”ncia, ou seja os seus atributos e diferenciais. As fragilidades s õ os pontos 

fracos, dentro de uma ana lise interna, e devem ser trabalhadas para n õ se 

tornarem uma ameaca no futuro. De acordo com Boone & Kutz (1998, p.122), 
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oportunidades s õ êperıodos limitados durante os quais as exig”ncias de um 

mercado e as compet”ncias particulares de uma firma se ajustam melhorõ. 

Conforme descreve Pizzinatto (2004 p. 129), 

o Diagno stico Mercadolo gico aponta diversos 
caminhos alternativos para a organizac õ, 
levando-a a questionamentos sobre caminhos 
alternativos a seguir: eliminar uma ameaca?; 
organizar-se para aproveitar uma oportunidade?; 
eliminar um ponto fraco?; investir num ponto forte? 
Analisados e avaliados os questionamentos, a 
fixac õ dos Objetivos de Marketing define 
segmentos a conquistar em termos regionais (o 
Vale do Paraıba) ou em termos demogra ficos 
(mulheres acima dos 25 anos, por exemplo).  

Pizzinatto  informa que a ana lise do Projeto PIRACICABA 2010 ficou assim 

definida: 

Com base no Diagno stico da Ana lise PFOA/SWOT, do Quadro 
2 abaixo, as a reas apresentaram  propostas de estrate gias, 
traduzidas em Projetos que contribuıssem para a concretizac õ 
da vis õ pretendida na a rea, antecipando-se, tambe m, alguns 
programas de acàes necessa rias ` implantac õ do Projeto 
apresentado. Utiliza-se aqui a terminologia do Projeto 
PIRACICABA 2010. Os projetos do Planejamento Municipal de 
Piracicaba, tiveram por origem o aproveitamento de uma 
Oportunidade, ou a defesa de uma Ameaca, como acontece  
com o Planejamento organizacional. 
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QUADRO 1 
PROJETO PIRACICABA 2010 Á ANÓLISE SWOT PARA DIAGNá STICO 

Anõlise SWOT/PFOA / 
Categorias 

 Exemplos de dados 
diagnosticados 

Pontos Fortes de 
Piracicaba 

As diversas instituicàes de ensino superior e 
centros de pesquisas existentes na cidade, 
apresentando excel”ncias em va rias a reas, e 
fazendo de Piracicaba um po lo do conhecimento 
de express õ nacional e internacional. 

A beleza do rio, a piracema, (fen“meno dos 
peixes nadando contra a correnteza, na e poca 
da reproduc õ), a reas naturais para lazer, 
construcàes de valor histo rico e este tico, a 
beleza da cidade, carinhosamente chamada pelo 
piracicabano de Noiva da Colina.  

A identidade Cultural da cidade, com artistas 
produzindo intensamente em diversos 
segmentos, com bons espacos para 
apresentacàes, exposicàes e concertos. 

Grande nu mero de indu strias. 

Pontos Fracos de 
Piracicaba 

a) Limitada infra-estrutura hoteleira, falta de 
centros de convencàes para a realizac õ 
de eventos; 

b) poluic õ do rio Piracicaba, falta de 
tratamento de esgotos pelos grandes 
municıpios que demonstram pouca 
sensibilidade para as questàes ambientais 
e sociais da bacia; 

c) Desenho urbano com ruas estreitas, 
poucas vias arteriais, muitas vezes 
truncadas por obsta culos naturais ou 
construıdos; recapeamento asfa ltico 
antigo e ma s condicàes de conservac õ; 

d) Poucas atividades de exportac õ. 

Ameacas de Piracicaba a) N õ realizac õ do programa de 
despoluic õ da bacia do rio Piracicaba, 
incluindo o Rio Corumbataı; 

b) Crescimento desordenado e n õ 
planejado dos grandes centros urbanos 
da bacia, levando ` reduc õ do volume e 
manutenc õ da qualidade insatisfato ria 
das a guas dos rios Piracicaba e 
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Corumbataı. 

Oportunidades para 
Piracicaba 

a) Construc õ da barragem de Santa Maria 
da serra e do Porto de Artemis: complexo 
de transportes inter-modal, que 
possibilitariam implantac õ de indu strias, 
crescimento do setor de servicos: turismo 
e ampliac õ de oportunidades de lazer e 
pra ticas esportivas; 

b) Turismo de nego cios e lazer urbano e 
rural (devido a universidades, centros 
tecnolo gicos e empresas modernas); 

c) Reativac õ da ligac õ ferrovia ria: novo 
terminal ferrovia rio no Taquaral (bairro a 
12 km da cidade, onde se instala a 
Universidade Metodista de Piracicaba-
Unimep). 

Fonte: Pizzinatto, N.K, ê Planejamento Estrate gico Municipal e E tica Corporativa: 

Estudo de Caso de Associac õ entre Governo, Empresas e Sociedadeõ.2003 p. 7 

 

A importˆ ncia em estabelecer estrate gias de marketing atreladas ao 

planejamento estrate gico, nesse caso bem consolidadas no Projeto PIRACICABA 

2010, nos faz acreditar que, com a dinˆ mica  com que as coisas est õ acontecendo 

e como as informacàes est õ sendo processadas, atualmente s õ necessa rias 

medidas que venham a auxiliar o estabelecimento de rumos para o futuro com uma 

certeza mais aproximada 

Trata-se de planejamento abrangente e sist”mico, que visa o longo prazo e 

pressupàe um processo participativo e uma atitude pro -ativa dos atores sociais 

envolvidos. Trata-se, enfim de um planejamento perfeitamente adequado ` 

elaborac õ de uma Agenda 21, ou seja, pensar globalmente e agir localmente. Em 

nosso caso agir no segmento de turismo rural para que o seu desenvolvimento seja 

sustenta vel, harmonizando o imperativo do crescimento econ“mico com a promoc õ 

da equidade social e preservac õ do patrim“nio natural O Projeto PIRACICABA 
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2010 e  um planejamento estrate gico suprapartida rio, que visa a integrac õ do poder 

pu blico e privado, para definir rumos so cio-econ“micos e culturais da cidade, tendo 

como balizador principal o desenvolvimento sustenta vel. A formatac õ do mesmo 

norteara  os investimentos geridos pelo poder pu blico em parceria com o poder 

privado. 

 A vis õ do projeto PIRACICABA 2010 contempla: 
 ÉSeremos uma cidade vibrante, moderna, com alta qualidade de vida. 
Piracicaba atrairí  investimentos significativos que promovera o o 
crescimento sustentí vel, a oferta de empregos de valor e a garantia de 
inclusa o social pra toda a populac a oá. 
         Seremos economicamente fortes. Estaremos alicerc ados nos setores 
agrıcolas, industriais e de servic os e num pélo logıstico intermodal de 
transportes. Nosso crescimento serí  ordenado e nosso comercio 
desenvolvido. O Rio Piracicaba, orgulho de nossa gente, estarí  despoluıdo. 
Atenderí  `s necessidades da cidade e favorecerí  o lazer, o esporte e o 
turismo. 
     As produc oes cientıficas e tecnolégicas de nossas universidades e 
centros de pesquisa, aliadas `s produc oes artısticas e culturais da cidade, 
nos consolidara o como pélo de conhecimento. A marca de nossa identidade 
serí  notéria no Brasil e no exterior, o que elevarí  nossa auto-estima. 
        Nossa populac a o desfrutarí  de educac a o de alto nıvel e de 
atendimento `  saude de qualidade. Terí  oportunidades crescentes de 
desenvolvimento de suas potencialidades e participarí , de forma consciente 
e solidí ria, da construc a o da cidade que desejamos É(Projeto Piracicaba 
2010: 2001 p.17)õ. 

 Destaca-se esta iniciativa da sociedade civil para o fomento de uma cidade 

melhor (crescimento na oferta de trabalho, incremento nas indu strias, come rcio e 

servicos) para que no futuro os objetivos tratados nesse planejamento sejam 

condizentes com a realidade so cio-econ“mica. Todavia cabe ressaltar que nem tudo 

que brilha e  ouro. E  necessa rio muito trabalho, ac õ corretiva, e tempo, para a 

maturac õ do projeto. 
 ÉPiracicaba serí  uma cidade planejada e sua prefeitura terí  se tornado 
referˆncia de articulac a o polıtica e de gesta o; desenvolverí  polıticas 
publicas integradas, com o envolvimento da sociedade civil, e saberí  
manter o equilıbrio de suas financ asá (Projeto Piracicaba 2010: 2001 p. 87). 

Dentro de toda esta perspectiva o Turismo Rural foi um dos temas que foi 

debatido, estudado e analisado, chegando-se assim a uma definic õ, que facilitara  a 

implantac õ do planejamento estrate gico conforme descrito a seguir. 
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O Turismo Rural e o ”Projeto Piracicaba 2010–. 

 O turismo rural foi elencado e estudado no diagno stico do projeto como sendo 

um dos mais importantes fatores para fixac õ do homem no campo, bem como para 

o aumento de renda das famılias que est õ fixadas em a reas rurais. A oportunidade 

no turismo rural na cidade de Piracicaba e  devido ` exist”ncia de serras, cachoeiras, 

trilhas, fazendas e sıtios arqueolo gicos, que mereceriam um trabalho de 

desenvolvimento integrado com as universidades, centros tecnolo gicos e empresas 

modernas e as novas atividades na a rea rural. Dentro dessa perspectiva o projeto 

estabeleceu alguns macro-projetos como: 

§ Integrar as acàes das instituicàes ligadas ao setor rural e promover a 

organizac õ comunita ria rural; 

§ Promover o desenvolvimento agrıcola e rural sustentado; 

§ Desenvolver a agricultura familiar, a agricultura orgˆ nica e o turismo rural. 

As estrate gias seriam pautadas em promover o desenvolvimento agrıcola e o 

turismo rural sustentado atrave s de: 

Elaborar um Plano Diretor Rural de Piracicaba com a participac õ de o rg õs 

municipais, estaduais e federais, universidades e sociedade civil, em especial a 

comunidade rural; 

Utilizar o zoneamento ambiental como instrumento para polıticas de gest õ 

territorial, levando em conta o potencial da regi õ e as restricàes e limitacàes de uso 

e explorac õ de seus recursos naturais; 

Melhorar as condicàes de vida da populac õ rural; 

Cadastrar e revitalizar pre dios histo ricos da a rea rural, como fazendas, igrejas 

e o cemite rio rural de Ibitiruna; apoiar as festas tradicionais rurais e melhorar a infra-

estrutura receptiva para o turismo rural. 

 

Consideracoes Finais 

 Diante do que foi exposto e estrategicamente definido no projeto Piracicaba 

2010, concluımos que somente com acàes integradas do poder pu blico com a 

comunidade local das a reas rurais e com o apoio de instituicàes acad”micas e a 

sociedade em geral, poderemos estabelecer uma atividade turıstica rural pautada no 
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desenvolvimento, levando-se em considerac õ os aspectos econ“micos, ambientais, 

sociais, polıticos e culturais da sustentablidade. E para que haja sucesso na 

implantac õ das acàes estrate gicas, a metodologia utilizada foi a de utilizac õ de 

cena rios, que esta  fundamentada na ide ia de que o futuro e  moldado no presente 

pela ac õ dos indivıduos, organizacàes e instituicàes. 
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