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PLANO DE NEGÓCIO CAMBARÁ ECO HOTEL. Emiliano Fernandes Brugnera, Eduardo Luiz 
Fonseca Benites (orient.) (FATEC/RS). 
Clima inigualável em relação aos demais Estados Brasileiros, e sua fauna e flora cuja preservação nos 

possibilita a manter viva as espécies, a beleza cênica dos cânions, com seus blocos de pedras gigantescas e suas 
bordas elaboradas milimetricamente pelos milhares anos de sua formação, e as maravilhas existentes em seu solo que 
nos possibilita imergir no auge das maiores sensações de liberdade, que o homem busca na atualidade, foi primordial 
para a escolha da cidade de Cambará do Sul (RS) que tem um grande potencial em relação ao eco turismo, onde 
estão localizados os Parques Nacionais da Serra Geral e Aparados da Serra. Para desenvolver um empreendimento 
turístico que tem como objetivo: colaborar para o desenvolvimento do turismo na região, oferecendo a implantação 
de um projeto turístico que dará a máxima importância em relação à preservação, manutenção e recuperação do meio 
ambiente, como forma de instruir o turista através de uma educação ambiental, a qualificação da mão de obra local, 
respeitando e valorizando a integração entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento sócio-
econômico do Município, como forma fundamental no desenvolvimento do turismo sustentável, possibilitando 
entretenimento, lazer e soluções práticas para o desenvolvimento da região.Foi realizado um plano de negócio dessa 
empresa hoteleira, através de um trabalho multidisciplinar envolvendo as cadeiras de marketing, gestão de pessoas, 
empreendedorismo, manutenção e segurança do trabalho, do curso superior de tecnologia em hotelaria do 
SENAC/RS, através de pesquisa quantitativa, visita a região e ao empreendimento e coleta de dados com os 
empreendedores e órgãos de turismo, com a finalidade de esclarecer algumas dúvidas, propor idéias e estruturar uma 
estratégia de marketing para então ser reconhecida como uma empresa benéfica para o município e para o turista, 
possibilitando entretenimento, lazer e soluções práticas para o desenvolvimento da região. 
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