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Resumo: Este artigo se propõe a analisar as ações de marketing promocional desenvolvidas no 
Roteiro Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves (RS), no que tange ao apoio organizacional, 
características e desafios, à luz de uma abordagem mais sustentável e cooperativa do marketing. 
Para tanto, foi entrevistado um representante da Associação Caminhos de Pedra, responsável por 
unir os empreendedores locais e gerir as atividades de marketing do roteiro como um todo. Os 
resultados permitem inferir que há um esforço no trabalho da Associação Caminhos de Pedra na 
direção de unir os empreendedores membros do destino e definir ações conjuntas de marketing, 
seguindo na direção da abordagem de marketing cooperativo. Entretanto, ressalta-se certa carência 
na inclusão das dimensões sociais e ambientais nos objetivos destas estratégias e, principalmente, 
no planejamento do marketing a longo prazo, visando evitar impactos negativos e superar 
dificuldades. 
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Introdução 

As transformações ocorridas no espaço rural ao longo do tempo e intensificadas 

através dos processos de modernização agrícola e urbanização trouxeram grandes 

impactos às suas populações. Consequências negativas destes processos, como o êxodo 

(rural e agrícola), a desvalorização natural e cultural, a dificuldade em manter pequenas e 

médias propriedades e a consequente implicação na qualidade de vida no meio rural, 
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criaram um contexto em que a busca por atividades alternativas capazes de gerar renda se 

configura como estratégia cada vez mais comum entre pequenos agricultores. 

Neste sentido, a atividade turística vem sendo incorporada por agricultores que 

buscam diversificar suas fontes de renda. O turismo rural, através da oferta de produtos e 

serviços de lazer no meio rural, pode ser considerado uma atividade alternativa 

desenvolvida por pequenos produtores frente às instabilidades da renda agrícola nas áreas 

rurais. Considerando a demanda por atividades de lazer neste espaço, impulsionada por 

inúmeros fatores que implicam na motivação de turistas para o meio rural, o turismo, se bem 

planejado, pode contribuir para a geração de emprego e renda, a preservação ambiental e 

cultural e a melhoria na qualidade de vida, trazendo benefícios às suas populações. 

Portanto, aponta-se para a necessidade de profissionalizar a atividade turística no 

meio rural, a partir do planejamento e gestão adequados dos pequenos empreendimentos, 

com vistas a garantir benefícios a ambas as parte, tanto para a oferta quanto para demanda, 

cada vez mais exigente e ciente de suas motivações. O marketing tem sido considerado por 

muitos autores como uma importante ferramenta de planejamento do turismo rural, uma vez 

que permite conhecer o seu produto ou serviço, determinar o valor a ser cobrado por ele, 

identificar um mercado-alvo favorável e promover ações promocionais com o objetivo de 

atrair seu público. Assim, a aplicação de estratégias adequadas de marketing poderia 

contribuir para a otimização dos benefícios e o controle dos possíveis impactos negativos da 

atividade sobre os destinos, além da satisfação das necessidades e desejos da demanda. 

 Entretanto, a aplicação de conceitos do marketing a uma área rural ou a pequenos 

empreendimentos se torna ainda mais específico e delicado. Moutinho (1990), afirma que as 

áreas rurais que pretendem desenvolver a atividade turística, geralmente baseadas em 

pequenas propriedades familiares que dispõem de poucos recursos financeiros, técnicos e 

humanos para atingir um nível de desenvolvimento turístico satisfatório, devem dirigir seus 

esforços de forma ainda mais eficaz a fim de otimizar os recursos escassos e obter 

respostas positivas aos objetivos almejados. 

Desta forma, este artigo se propõe a analisar as ações de marketing desenvolvidas no 

Roteiro Caminhos de Pedras, no município de Bento Gonçalves (RS), no que tange ao apoio 

organizacional das operações, suas características e desafios, à luz de abordagens mais 

sustentáveis e cooperativa do marketing. 
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O Roteiro Caminhos de Pedras, objeto de análise deste estudo, localizado no distrito 

de São Pedro, na Serra Gaúcha, foi concebido no ano de 1987, a partir de um levantamento 

do acervo arquitetônico e cultural realizado pelo engenheiro Tarcísio Vasco Michelon e pelo 

arquiteto Júlio Posenato. O levantamento constatou um grande acervo de casas antigas (de 

pedra, madeira e alvenaria), com fácil acesso e interessante potencial turístico, mas que 

passava por um processo de degradação devido à falta de manutenção ao longo do tempo 

(Associação Caminhos de Pedra, 2013). Portanto, ações direcionadas à restauração e 

reformas deste acervo foram desenvolvidas no sentido de preservar a cultura e história dos 

imigrantes italianos na serra gaúcha e desenvolver a atividade turística. Atualmente, o 

Roteiro Caminhos de Pedra encontra-se consolidado como destino de turismo rural, possui 

um significativo fluxo de turistas e constitui uma forma alternativa de geração de emprego e 

renda para as famílias rurais da região.  

Este estudo está baseado numa abordagem qualitativa, de caráter descritivo, e 

constitui um estudo de caso, tendo o Roteiro Caminhos de Pedra como unidade de análise. 

A técnica utilizada para coleta de dados foi a entrevista semiestruturada e aberta, aplicada 

ao representante da Associação Caminhos de Pedra.  

 

Marketing para o turismo rural 

O marketing, inicialmente aplicado a produtos, atualmente tem sido incorporado em 

diferentes segmentos, como serviços, pessoas, instituições e, até mesmo, destinos 

turísticos.  Segundo Kotler (2000) o marketing pode ser definido como um processo social 

no qual os indivíduos e grupos de pessoas obtêm aquilo que carecem e anseiam a partir da 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços. Envolve “a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais” (Kotler & Keller, 2007, p. 4). Assim, 

centrando seus esforços no consumidor e na satisfação do mesmo, o marketing se 

posiciona como um processo fundamental em qualquer empresa ou negócio. 

Entretanto, não é possível aplicar este conceito de marketing, que visa à satisfação 

total do consumidor, em áreas rurais sem observar os aspectos socioculturais e ambientais 

deste ambiente. Assim, o marketing para o turismo rural se torna mais específico e deve 

abranger outras dimensões, que não somente econômicas. Dolli e Pinfold (1997) destacam 
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a grande importância de novas abordagens de marketing no sentido de levar em 

consideração a natureza frágil do produto que será comercializado: o rural.  

 Uma das primeiras incursões acadêmicas na evolução do conceito de marketing, que 

visa agregar outras questões que não somente a satisfação única e total do consumidor, 

mas também dimensões sociais, como responsabilidade pelos impactos que o consumo 

poderia causar na sociedade pode ser observada através do Marketing Societal (Kotler, 

1978). De acordo com o autor, o Marketing Societal é “[...] uma orientação para as 

necessidades dos consumidores [...] objetivando gerar satisfação e o bem-estar dos 

consumidores em longo prazo, como meio para se atingir os objetivos organizacionais” 

(Kotler, 1978, p.62). Ao longo do tempo, este conceito foi incorporando novas dimensões 

com viés sustentável, considerando aspectos ambientais, sociais e éticos. 

 A partir desta nova abordagem e no que se refere ao turismo rural, observa-se, na 

academia, o desenvolvimento de novas abordagens mais consistentes que também levam 

em consideração outros aspectos do marketing, além dos econômicos.  

 Neste sentido, Kastenholz (2006b) propõe o conceito de “Marketing integrado e 

sustentável do destino”, no qual as empresas que integram o destino devem desenvolver 

estratégias de marketing, através das ferramentas do marketing comum, mas “orientadas no 

sentido de apoiar o desenvolvimento sustentável do destino e integradas, devido à 

complexidade do produto e da experiência turística vivida no destino” (Kastenholz, 2011). 

 A autora ainda sugere que o marketing do destino deve ser planejado de forma que 

possa atrair um fluxo de turistas interessado no destino, que valorizem mais o que este tem 

a oferecer, buscando trazer o maior benefício econômico, mas considerando os custos e 

impactos resultantes deste fluxo (Kastenholz, 2006b). Assim, o marketing deve contribuir 

para uma melhor “gestão da procura” de forma que permita o resultado “win-win”, 

satisfazendo todos os envolvidos, estando preocupado ainda com um “bem-estar mais 

abrangente de longo prazo, da comunidade residente [...] e de todos os stakeholders 

interessados no destino, englobando tanto aspectos econômicos, como sociais, culturais e 

ambientais” (Kastenholz, 2006b, p.35). 

 Kastenholz (2011) destaca a importância desta abordagem para destinos turísticos 

rurais, uma vez que são áreas de grande fragilidade em seus recursos primários naturais e 
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culturais, carentes de recursos financeiros e humanos e que devem, ainda mais, gerir sua 

oferta e recursos turísticos de modo bastante cauteloso. 

 Beeton (2006) destaca uma abordagem de marketing baseado em comunidades, 

“community based marketing”. Considerando todas as especificidades de um destino 

turístico e sua complexidade, a autora também propõe a necessidade de um planejamento 

de marketing que leve em consideração outros aspectos, como culturais, sociais e 

ambientais (Beeton, 2006).  

 Beeton (2006) considera que, em muitos casos, a gestão do marketing de um destino 

tem sido vista sempre como um processo de cima para baixo, ou seja, de grandes 

organizações para pequenas particularidades locais. Entretanto, afirma que há 

oportunidades para comunidades individuais se envolverem neste planejamento, ainda que 

seja um desafio para estes pequenos empreendedores compreenderem a necessidade de 

trabalharem em conjunto, para atrair visitantes às destinações turísticas (Beeton, 2006).  

 Neste sentido, a abordagem citada por Beeton (2006) revela a importância da união 

entre ofertantes de turismo de pequenas comunidades que, ao invés de competirem, 

possam se promover cooperativamente criando uma imagem forte do destino e se 

desenvolver em direção aos seus objetivos, levando em consideração seus reais desejos. 

 Outra importante abordagem é apontada por Roberts e Hall (2004) e denomina-se 

niche marketing, ou, “marketing de nicho”. Os autores ressaltam que o turismo rural, em 

particular, representa um contexto que desafia a tradicional abordagem do marketing 

administrativo (Roberts & Hall, 2004). Partindo da proposição de que o turismo rural constitui 

um mercado de nicho (ou um número de nichos), propõem o termo “marketing de nicho” 

para caracterizar uma abordagem “de baixo para cima” pela qual os gestores de marketing 

partem por identificar as necessidades de alguns poucos indivíduos e constroem suas 

estratégias em cima dela para satisfazer os anseios de um grupo com demandas similares 

(Roberts & Hall, 2004). Ou seja, permite um foco maior nas necessidades do indivíduo para 

satisfazer as necessidades de um grupo maior. 

Roberts e Hall (2004) contrapõem o marketing de nicho com a segmentação, 

afirmando esta ser uma abordagem caracterizada por ações “de cima para baixo”, que 

rompe com os mercados de massa em porções supostamente gerenciáveis. Ou seja, parte 

de uma maior dimensão para pequenos grupos com necessidades compatíveis sobre os 
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quais serão desenvolvidas estratégias de marketing específicas. Sugerem, portanto, que a 

abordagem do marketing de nichos se adéqua melhor ao caso do turismo rural, por 

caracterizar-se por uma demanda menor do que outros segmentos da atividade turística de 

massa (Roberts & Hall, 2004). 

O quadro analítico de Roberts e Hall (2004), representado na figura 1, foi trazido para 

indicar a importância do campo na motivação da viagem e na satisfação do turista. Ou seja, 

o quanto as características do rural influem na decisão dos visitantes em buscarem este 

segmento do turismo. Tal modelo consiste num continuum para medir a importância do 

espaço rural no consumo do turismo e, segundo os autores, pode ser útil no direcionamento 

de políticas e nas tomadas de decisões de gestão (Roberts & Hall, 2004). 

 
Figura 1. Medindo a importância relativa do campo no consumo do turismo nas áreas rurais 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ROBERTS; HALL, 2004, p. 258. (TRADUÇÃO LIVRE) 
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O modelo analítico sugere que atividades mais associadas a valores rurais, como 

turismo baseado na natureza, agricultura e conservação, são aquelas que mais se 

aproximam da definição de “mercado de nicho” e, consequentemente, estão mais ligadas ao 

conceito de turismo rural, também adotado neste trabalho. Já as atividades de turismo nas 

áreas rurais, como turismo de aventura e passeios gerais, menos ligadas às características 

do rural, ou seja, aquelas em que o campo possui importância inferior na motivação do 

turista são as com menos chances de se identificar com a ideia de um nicho, mais voltadas 

ao conceito de turismo no espaço rural. 

De acordo com Roberts e Hall (2004), quando o foco do consumidor é pautado na 

satisfação de uma necessidade pessoal ou social, e esta é adquirida por inúmeros caminhos 

diferentes e sem ligação com o contexto rural, se torna cada vez mais difícil identificar um 

nicho no qual este produto (turismo) se encaixe. Assim, ele perde sua distinção, adquire 

mais substitutos e demonstra certa homogeneidade, ao contrário da distinção exigida por 

um estabelecimento de “mercado de nicho”. 

 Dreyer e Müller (2011) através de um estudo sobre o turismo e a vinicultura na região 

Alemã de Saale-Unstrut, também introduzem uma abordagem alternativa para o marketing, 

denominada “marketing cooperativo”. Segundo os autores, neste caso as ações de 

marketing devem ser centralizadas e controladas por uma organização e de um determinado 

local, a fim de fazer melhor uso das sinergias (Dreyer & Muller, 2011). Desta forma, a 

promoção e a organização para gestão do turismo no destino devem estar unificadas em 

uma única organização. 

 Os autores citam como principais vantagens desta organização em um único 

ambiente físico, como melhorar a comunicação e minimizar a perda de informação, 

aumentando a eficiência na administração e na promoção de atividades (Dreyer & Muller, 

2011). Alguns exemplos destas atividades são citados por Dreyer e Müller (2011): a não 

duplicação de publicidade em folhetos; uma agenda comum para marketing direto; um site 

na internet comum para a região; novas ideias para publicidade conjunta. Desta forma, os 

autores ressaltam que medidas de promoção baseadas na cooperação podem desenvolver 

todo o potencial do marketing de uma região, no estudo de caso, uma região de vinícolas na 

Alemanha (Dreyer & Muller, 2011). 
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 Desta forma, observa-se o delineamento de diferentes e novas abordagens para o 

marketing que, baseadas em dimensões não somente comerciais e econômicas, mas 

também sociais, culturais e ambientais, vem dar suporte ao desenvolvimento da atividade 

turística no meio rural. Entretanto, observa-se que a abordagem mais adequada ao caso do 

Roteiro Caminhos de Pedra, objeto de estudo desta pesquisa, é a de Dreyer e Muller (2001) 

de “marketing cooperativo”. Esta conclusão será esclarecida nas considerações finais deste 

trabalho.  

 

 

 

Resultados e discussões 

Criada em 1997, com o objetivo de unir os empreendedores de turismo rural do 

Roteiro Caminhos de Pedra, almejando maior organização e apoio financeiro, de acordo 

com o entrevistado, a Associação Caminhos de Pedra cumpre um importante papel no 

planejamento do turismo local. Assim como citado por Dreyer e Müller (2011), sobre o 

“marketing cooperativo”, a associação concentra em uma única organização e espaço físico, 

as ações de marketing desenvolvidas para o roteiro como um todo, facilitando a 

comunicação, a administração e a promoção de atividades.  

 Segundo informações do representante da Associação entrevistado, antes da criação 

desta, a divulgação do roteiro era feita pela iniciativa privada, mais especificamente pelo 

Hotel Dall’Onder, responsável pela criação do roteiro. Portanto, a criação da associação foi 

de extrema importância para aqueles pequenos proprietários que estavam acrescentando à 

atividade agrícola o recebimento de turistas, ou seja, de agricultores passaram, também, a 

prestadores de serviços de lazer. No início, o papel principal da associação era organizar os 

empreendimentos para receber visitantes, realizar o agendamento de grupos, fazer alguma 

divulgação do roteiro e buscar recursos junto à iniciativa pública e privada. 

 Atualmente (2014), a Associação já possui funcionário específico para desenvolver 

as ações de marketing promocional do roteiro, que são: confecção e distribuição de mapas 

(que contém breves informações sobre o roteiro e sobre as propriedades componentes), 

participação em eventos (feiras, congressos e festivais; regionais e nacionais), participação 

na mídia local e nacional (programas de televisão, revistas, jornais, filmes, novelas) e 
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atualização da página na internet. De acordo com o entrevistado, a principal finalidade 

destas ações é balancear o número de turistas nas temporadas, uma vez que no inverno e 

na época de colheita da uva (fevereiro/março) a procura é muito superior; e nas diferentes 

propriedades, visto que alguns empreendimentos recebem muito mais turistas que outros, 

devido à presença ou não do patrimônio histórico edificado, considerado um importante 

atrativo turístico. Verifica-se, portanto, a tentativa de superar uma das características da 

atividade turística citada por Beeton (2006), a perecibilidade, e comentada por Dolli e Pindolf 

(1997) como fator a ser considerado na gestão do marketing de empreendimentos rurais, 

devido à sazonalidade da demanda. 

Outra característica importante a ser destacada, é a participação das propriedades na 

elaboração do material promocional do roteiro, o mapa informativo. Segundo o entrevistado, 

são realizadas consultas nas “Reuniões de Estabelecimento”, que são encontros onde os 

associados podem expressar suas opiniões e apresentar as informações de suas 

propriedades que desejam que sejam colocadas no mapa. Posteriormente, o material é 

levado a uma gráfica e um exemplar piloto é preparado para que possam ser realizadas 

correções e alterações. Além disso, cada empreendimento pode disponibilizar sua folheteria 

individual (caso a tenha) para que a Associação distribua nos eventos que participar, 

fazendo uma ponte entre os proprietários e os turistas potenciais. Portanto, assim como no 

“marketing cooperativo” sugerido por Dreyer e Müller (2011), observa-se que Associação 

Caminhos de Pedra permite o desenvolvimento destas ações conjuntas entre as 

propriedades, como uma folheteria única, uma agenda comum para eventos, um site em 

comum na internet e novas ideias para publicidade. São medidas que facilitam o acesso 

destes pequenos empreendedores às ferramentas de marketing promocional. O discurso do 

representante entrevistado abaixo ilustra bem esta importância da união dos 

estabelecimentos na Associação: 

 
Quanto mais unidos nós estivermos, conseguimos fazer um trabalho 
melhor. São mais pessoas tentando chegar num objetivo comum. Em várias 
ideias sempre surge uma que tem uma maior aceitação. Então a 
participação de todos é muito importante (Representante da Associação 
Caminhos de Pedra). 

  

Este viés pode ser observado na abordagem sugerida por Beeton (2006), do 

marketing com base em comunidades, em que ressalta a oportunidade de pequenas 



 

10 

comunidades se envolverem no planejamento do marketing local, de forma que este não 

seja uma imposição de grandes organizações e, tampouco, realizado de forma “de cima 

para baixo’ (“top-down”). Desta forma, é possível que as ações de marketing desenvolvidas 

tenham objetivos propostos, de fato, por membros da comunidade de empreendedores 

rurais do roteiro. Entretanto, cabe ressaltar que, nesta pesquisa, não foram entrevistados 

outros moradores da comunidade de São Pedro, onde o roteiro está localizado, e não se 

sabe a participação destes no planejamento do destino turístico, uma vez que, mesmo não 

ofertando atividades de turismo, podem ser afetados por todos seus aspectos positivos e 

negativos. Portanto, outras pesquisas seriam necessárias para averiguar o envolvimento de 

outros membros da comunidade no marketing local. 

Outro aspecto importante a ser levado em consideração na gestão do marketing em 

destinos turísticos rurais, também levantado por Kastenholz (2006b) em sua abordagem do 

“Marketing integrado e sustentável do destino”, é a gestão da procura, ou seja, buscar atrair 

turistas que valorizem o que a comunidade tem a oferecer, no caso do roteiro aqui estudado, 

suas características culturais e seu patrimônio histórico edificado. Entretanto, ao ser 

questionado se a associação desenvolve alguma estratégia de comunicação no sentido de 

orientar o comportamento do turista, tendo em vista a fragilidade do espaço rural, o 

representante entrevistado afirma que não há campanhas deste cunho uma vez que ainda 

não houve necessidade para tal, pois os casos de poluição, depredação e desrespeito com 

a cultura local são isolados. Afirma, ainda, que o público que demanda o Roteiro Caminhos 

de Pedra geralmente é mais consciente sobre estas questões.  

Quanto ao apoio organizacional para a promoção do roteiro, o representante da 

Associação afirma receber ajuda da Secretaria de Turismo do Município de Bento 

Gonçalves, tanto financeira (em determinados casos) quanto na realização de contatos e 

divulgação. Além disso, afirma ter o SEBRAE como parceiro desde o início da formatação 

do Roteiro com a realização de cursos profissionalizantes para proprietários e funcionários. 

Com relação às principais dificuldades encontradas para realizações de ações de 

marketing do destino, o entrevistado cita, principalmente, a escassez de recursos 

financeiros, uma vez que a arrecadação da Associação é baixa e não há recursos públicos 

disponíveis exclusivamente para promoção. Desta forma, buscam organizar e gerir os 
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gastos da organização da melhor maneira possível e buscar recursos através de projetos a 

nível federal.  

Portanto, ressalta-se a questão do capital financeiro como um dos principais desafios 

da Associação Caminhos de Pedra para o desenvolvimento de ações promocionais. Como 

pode ser encontrado na literatura supracitada, o planejamento e a gestão eficaz de 

marketing fazem-se extremamente necessários, de maneira que estes recursos financeiros 

e outros disponíveis, como naturais, culturais e humanos, muitas vezes fragilizados, possam 

ser aproveitados de modo que beneficie as comunidades receptoras do turismo. Desta 

forma, a Associação, como centralizadora das ações de marketing do roteiro como um todo, 

deve buscar o melhor uso destes recursos disponíveis para promover o destino Caminhos 

de Pedra. 

Entretanto, cabe ressaltar que este fato não isenta a necessidade da maioria dos 

empreendimentos desenvolverem estratégias de marketing promocional individualmente. Ou 

seja, mesmo havendo divulgação do roteiro através do trabalho da associação, muitas das 

casas que oferecem atividades de turismo estão desenvolvendo suas próprias ações de 

marketing.  

 

Considerações Finais 

Observa-se que são aplicados esforços, tanto por parte da associação quanto dos 

empreendedores, com o objetivo de tornar o roteiro mais conhecido e, consequentemente, 

aumentar o fluxo de turistas e as vendas de produtos locais. Por um lado, estas ações de 

marketing trouxeram benefícios aos empreendedores locais, principalmente em relação à 

renda e o fazem, no momento, também em relação à valorização sociocultural.  Entretanto, 

alguns pontos devem ser levados em consideração no planejamento do marketing local, a 

fim de evitar impactos não desejados na comunidade.  

 A Associação Caminhos de Pedra concentra grande parte das ações de marketing 

desenvolvidas pelo roteiro, unindo os empreendedores rurais em torno de uma única 

entidade, almejando benefícios em comum e facilitando a comunicação e a promoção do 

roteiro como um todo. Além disso, esta forma de organização facilita a busca de apoio junto 

à iniciativa pública e privada. No caso do Roteiro Caminhos de Pedra, observa-se a 

importância do apoio do órgão público local de turismo, Secretaria de Turismo de Bento 



 

12 

Gonçalves, através de recursos financeiros, tecnológicos e humanos; e de entidades como o 

SEBRAE, através da qualificação dos empreendedores locais. O apoio realizado pela Lei de 

Incentivo à Cultura também não seria possível sem os esforços da associação. 

 Quanto ao marketing promocional realizado pela associação, não foram identificadas 

ações visando à qualidade do turista, ou seja, a atração daqueles que mais valorizam o que 

o roteiro Caminhos de Pedra tem a oferecer, de forma a trazer o mínimo de conflitos e 

impactos na comunidade local. Portanto, ressalta-se a necessidade de incluir outras 

dimensões nos objetivos destas estratégias, como culturais, sociais e ambientais, visando 

evitar impactos negativos e seguir na direção de uma abordagem de marketing mais 

sustentável e de longo prazo. 

 Ainda sobre a associação, observa-se que a escassez de recursos tem sido o grande 

desafio do marketing no roteiro. Esta dificuldade se reflete, principalmente, na contratação 

de pessoal qualificado para as atividades, na realização de pesquisas e planejamentos e na 

elaboração e distribuição de materiais promocionais. A captação de recursos, feita através 

da Lei de Incentivo à Cultura, do apoio de empresas privadas e dos associados; ainda não 

permite melhores resultados neste sentido. 

A partir dos resultados, é possível afirmar que a Associação Caminhos de Pedra 

desenvolve o papel de unir os empreendimentos de turismo locais em torno de um objetivo 

em comum e observa-se que suas ações seguem na direção da abordagem do marketing 

cooperativo. O que se observa é a centralização das ações promocionais junto à 

associação, apesar de cada propriedade desenvolver suas próprias estratégias, e o melhor 

aproveitamento das sinergias, uma vez que facilita a captação de recursos, a elaboração e 

distribuição de materiais promocionais e melhora a comunicação como um todo, dentro e 

fora da organização. Além disso, a participação dos empreendedores na formulação das 

estratégias de marketing do roteiro evita a imposição de ações de cima para baixo e permite 

a cooperação entre os associados.  

Entretanto, seria possível incluir questões sociais, culturais e ambientais ao marketing 

cooperativo de forma que busque a sustentabilidade de seus destinos através desta 

cooperação. Ações com o objetivo de evitar impactos no patrimônio natural e cultural e 

pesquisas de perfil da demanda visando selecionar um público que mais valorize suas 

características locais são exemplos interessantes a serem abrangidos por estas 
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organizações de empreendedores rurais que buscam a cooperação entre si com objetivo de 

desenvolver a atividade turística em suas propriedades e seguir numa direção mais 

sustentável.  
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