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1. RESUMO

O presente artigo pretende analisar o ecossistema do turismo de base comunitária a

partir  de  uma  análise  dos  negócios  de  impacto  em Corumbá-MS.  A teoria  será

baseada em temas pertinentes ao assunto, a pesquisa será de caráter qualitativo e o

processo, como um todo, será realizado no período de agosto de 2017 a julho de

2018.

2. INTRODUÇÃO 

A ideia de negócios com impacto social atrelado ao turismo é descrita como turismo

de  base  comunitária  que,  de  acordo  com  Tucum  (2008)  é  aquele  em  que  a

população  local  possui  o  controle  sobre  o  seu  desenvolvimento  e  gestão,  é

fundamentado na gestão comunitária  das infraestruturas e serviços turísticos,  no

respeito ao meio ambiente, na valorização da cultura local e na economia solidária.

Segundo  Bartholo,  Sansolo  e  Bursztyn  (2009)  o  turismo  de  base  comunitária  é

centrado  no  local  e  nas  relações  que  ali  se  estabelecem.  Nesse  cenário  é

interessante discutir ecossistema.

O conceito de ecossistema, muito comum quando se trata de negócios de impacto,

surge a partir de um estudo das empresas do ambiente externo de uma organização

e das relações entres as mesmas (SCHERER, 2014). 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é analisar o ecossistema do turismo de base comunitária a

partir dos negócios de impacto de Corumbá-MS, identificar e descrever os modelos

de empreendimentos sociais, o desenvolvimento do turismo de base comunitária e

como empresas do ambiente externo se relacionam com os negócios de impacto da

região. 

4. METODOLOGIA

A pesquisa terá características exploratórias a partir de uma abordagem qualitativa.

Para fins de coleta de dados serão realizados entrevista, analise de documentação,

registro de arquivos e pesquisa bibliográfica visando melhor compreender o tema

abordado 



Serão sujeitos da pesquisa os empreendedores sociais de negócios de impacto e as

organizações  que  fazem  parte  do  ambiente  externo  dos  mesmos.  Os  dados

coletados serão tratados de acordo com a análise de conteúdo e a todo o processo

será realizado entre agosto de 2017 e julho de 2018. 

5. DESENVOLVIMENTO

O Plano Nacional de Turismo ou PNT (2013) foi elaborado em virtude do potencial

turístico que o Brasil possuía, visto que o país sediaria grandes eventos esportivos

mundiais  nos  anos  seguintes,  tais  como  a  Copa  do  Mundo  FIFA em  2014  e

Olimpíadas em 2016. Uma das pretensões do plano era que o turismo poderia trazer

contribuições econômicas, sociais e sustentabilidade (MINISTÉRIO DO TURISMO,

2013).

Segundo Ramos (2004) o turismo é uma das atividades que mais têm crescido no

mundo.  O  turismo  pode  articular  os  envolvidos  na  atividade  e  promover

transformações sociais (DREHER; OLIVEIRA, 2004).  Um segmento que pode ter

destaque  relevante  entre  os  negócios  sociais  é  o  turismo  de  base  comunitária

(BARTHOLO; SANSOLO; BURSZTYN, 2009). 

O turismo de base comunitária procura atender a questionamentos contemporâneos

baseados  em  aspectos  sociais  e  nas  relações  que  se  estabelecem,  ou  seja,  o

ecossistema da organização. Entende-se que ecossistema é “uma ampla variedade

de elementos ou instituições coexistindo e complementando-se; atuando de forma

abrangente em torno da produção de bens/serviços” (SCHERER, 2014, p. 50).

Scherer (2014) expõe ainda que a análise do ecossistema auxilia a identificar os

agentes  da  cadeia  de  valor  que  são  responsáveis  pela  geração  de  benefícios

sociais.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

O início da pesquisa buscou o conhecimento teórico baseado em fatos para melhor

análise dos dados que serão colhidos. No primeiro momento fica claro que o tema é

pouco  abordado  e  que  está  em  desenvolvimento  e,  na  pratica,  a  cidade  de

Corumbá-MS possui turismo de pesca forte, porém, pouco se explora o turismo de

base comunitária. 
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