“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

“Desenvolveremos aqui bons
projetos socioambientais
Remunerados, sempre que
possível

Voluntariamente, caso
necessário
Mas sempre bons projetos”

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo” (Gandhi)

QUEM SOMOS
> O Instituto a Mudança que Queremos - IAMUQUE, é uma
Associação sem fins lucrativos com sede em Curitiba e
certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP)
> Nossa função é transformar boas ideias (próprias ou não) em
projetos sustentáveis

> Missão: viabilizar ideias que visem a melhoria das condições
de vida, transformando-as em projetos sustentáveis através de
alianças e de práticas transparentes e confiáveis

> Visão: ser um referencial nacional na elaboração e execução de
projetos sustentáveis

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

Metodologia de
Planejamento
Turístico

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo” (Gandhi)

AGENDA
CONTEXTO, PRESSUPOSTOS E ETAPAS DA METODOLOGIA

ACORDO DE COOPERAÇÃO

DIAGNÓSTICO LOCAL - ABORDAGEM INOVADORA

COMPOSIÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO

EVOLUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)
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Mas com pouco
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Turismo como setor estratégico
com potencial para geração de
emprego e renda
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E com poucos
recursos
disponíveis

Importância do planejamento e
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ETAPAS DA METODOLOGIA
ACORDO DE
COOPERAÇÃO
TÉCNICA
MAPEAMENTO
DE
STAKEHOLDERS

ELABORAÇÃO

PESQUISA DE
CONSCIENTIZAÇÃO
TURÍSTICA
ATUALIZAÇÃO DO
INVENTÁRIO DA
OFERTA TURÍSTICA
PESQUISA DE
DEMANDA
TURÍSTICA

ANÁLISE DA
SITUAÇÃO ATUAL

PROPOSIÇÃO DE
ESTRATÉGIAS

PRIORIZAÇÃO DE
ESTRATÉGIAS

PESQUISAS
COMPLEMENTARES

ELABORAÇÃO DO
PLANO DE
DESENVOLVIMENTO
APROVAÇÃO DO
PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

DETALHAMENTO
DO PLANO DE AÇÃO
APROVAÇÃO DO
PLANO DE AÇÃO
EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÃO

MONITORAMENTO
E PRESTAÇÃO DE
CONTAS

SUPORTE AO
PLANO DE AÇÃO
“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

EXECUÇÃO

REVISÃO DO PLANO
DE
DESENVOLVIMENTO

ACORDO DE COOPERAÇÃO
Objetivo principal
Fazer do turismo uma alternativa para o desenvolvimento
sustentável da localidade

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

DIAGNÓSTICO LOCAL - ABORDAGEM INOVADORA
Pesquisa de demanda em hotéis

?
Entrevistas: representantes locais
- Inventário da oferta turística
- * Pesquisa de conscientização

criado grupo de interessados

Pesquisas complementares
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Plano de Desenvolvimento Turístico
Objetivos Estratégicos
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# Estratégias Priorizadas
# Ações para atingir as estratégias

#
Estratégias
Priorizadas
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!

!

ações simples e de baixo custo, mas que
demandam alto nível de engajamento e
comunicação entre as partes interessadas

EVOLUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
❑ USO DE TÉCNICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA

➢ Atribuição de responsabilidades
➢ Comitê mensal de direcionamento

➢ Transparência

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
❑ DESAFIOS
✓ Representatividade efetiva
✓ Comprometimento
✓ Cultura de planejamento e controle
✓ Continuidade autônoma
✓ Viabilização financeira

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

DESAFIOS E PERSPECTIVAS
❑ PERSPECTIVAS
✓ Replicação da metodologia em outras localidades

“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “ (Gandhi)

ANEXOS – DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA METODOLOGIA
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ETAPA

O QUE É

POR QUE FAZER

ETAPAS

1

ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA

Celebração do Acordo de Cooperação entre o
IAMUQUE e a localidade

É necessário estabelecer os termos do Acordo de Cooperação Técnica que norteará o plano de trabalho do IAMUQUE

2

MAPEAMENTO DE
STAKEHOLDERS

Mapeamento dos principais representantes da
comunidade

O mapamento visa atingir o máximo de representatividade da comunidade local na elaboração do Plano

3

4

5

Pesquisa para identificar o grau de conhecimento sobre É importante entender a compreensão do fenômeno turístico da comunidade para a realização do diagnóstico da atividade
PESQUISA DE
o turismo e a disposição em participar de discussões
A identificação dos stakeholders dispostos a discutir o desenvolvimento do turismo permite uma abordagem assertiva no
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA
sobre o desenvolvimento do turismo
desenvolvimento dos trabalhos de planejamento
PESQUISA DE DEMANDA
TURÍSTICA

Pesquisa com os hóspedes dos principais meios de
hospedagem

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO Atualização dos dados dos equipamentos, serviços e
DA OFERTA TURÍSTICA
atrativos turísticos

É importante conhecer o perfil do público em visita à cidade para subsidiar a realização do diagnóstico da atividade

É importante conhecer o que a localidade tem a oferecer para subsidiar a realização do diagnóstico da atividade

6 PESQUISAS COMPLEMENTARES Complemento das informações obtidas in loco

É importante obter informações que ajudem a contextualizar o a atividade turística sob a perspectiva de entidades externas à localidade

7

O diagnóstico da situação é a base para a elaboração do plano de desenvolvimento

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL Diagnóstico da situação encontrada

8 PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS Proposição de estratégias de atuação

9

10

11

12

PRIORIZAÇÃO DAS
ESTRATÉGIAS

Priorização das estratégias que comporão o plano de
ação

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
Elaboração da proposta do Plano de Desenvolvimento
DO PLANO DE
Turístico
DESENVOLVIMENTO
APROVAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

Aprovação do Plano de Desenvolvimento Turístico

DETALHAMENTO DO PLANO DE Elaboração de projetos específicos para cada ação
AÇÃO
constante do plano

A proposição de estratégias de atuação visa auxiliar os stakeholders na elaboração do plano de desenvolvimento
No caso de um número elevado de estratégias, é necessário viabilizar a elaboração de um plano factível através da priorização
daquelas mais importantes para os stakeholders
Passo necessário para transformar cada estratégia priorizada em ações factíveis

É importante obter um "de acordo" das principais instituições locais para que as ações do plano sejam detalhadas em projetos

É necessário transformar cada estratégia em ações factíveis, tendo seus custos associados e responsáveis claramente identificados

13

APROVAÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO

Aprovação do Plano de Desenvolvimento Turístico

É importante obter um "de acordo" das principais instituições locais para que o plano de ação tenha início

14

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO
PLANO

Execução dos projetos relativos a cada uma das ações
do Plano de Desenvolvimento

Cada ação corresponde a um projeto individual e deve ser conduzida como tal

15

SUPORTE NA EXECUÇÃO DAS
Assessoramento na realização das ações do plano
AÇÕES

16

MONITORAMENTO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS

17

REVISÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

Para prevenir interrupções devido a eventuais mal-entendidos ou falta de experiência na condução de projetos

Acompanhamento do progresso do Plano de
Desenvolvimento Turístico

É comum a localidade não contar com uma cultura de planejamento, controle e transparência.
Necessário estabelecer procedimentos de governança para monitorar o progresso do Plano de Desenvolvimento

Revisão periódica do Plano de Desenvolvimento
Turístico

O desenvolvimento é um processo contínuo. À medida que o plano progride, suas estratégias são realizadas e novas estratégias devem
ser incorporadas
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ETAPA

QUEM PARTICIPA

QUANDO OCORRE

ETAPAS

1

ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA

. Responsável pela Instituição representante da localidade
. Apoiadores financeiros
. IAMUQUE

. Pré condição para o início dos trabalhos

2

MAPEAMENTO DE
STAKEHOLDERS

. Responsável pela Instituição representante da localidade
. IAMUQUE

. Conforme plano de trabalho acordado no Acordo de Cooperação

3

4

5

PESQUISA DE
. IAMUQUE
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA . Stakeholders
PESQUISA DE DEMANDA
TURÍSTICA

. Conforme plano de trabalho acordado no Acordo de Cooperação

. IAMUQUE
. Proprietários de M. Hospedagem

. Conforme plano de trabalho acordado no Acordo de Cooperação
. Preferenciamente durante a alta temporada

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO . IAMUQUE
DA OFERTA TURÍSTICA
. Trade Turístico

. Conforme plano de trabalho acordado no Acordo de Cooperação

6 PESQUISAS COMPLEMENTARES . IAMUQUE

7

. Conforme plano de trabalho acordado no Acordo de Cooperação

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL . IAMUQUE

. Após levantamento das informações (etapas 03 a 06)

8 PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS . IAMUQUE

9

10

11

12

PRIORIZAÇÃO DAS
ESTRATÉGIAS

. Após a realização do Diagnóstico (etapa 07)

. Stakeholders
. IAMUQUE

. Após a proposição das estratégias (etapa 08)

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
DO PLANO DE
. IAMUQUE
DESENVOLVIMENTO
APROVAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

. Após a priorização das estratégias (etapa 09)

. Prefeito Municipal
. Conselho de Turismo
. Apoiadores financeiros

. Após a elaboração da proposta do plano (etapa 10)

DETALHAMENTO DO PLANO DE . IAMUQUE
AÇÃO
. Stakeholders comprometidos com a realização das ações

. Após a aprovação da proposta do plano (etapa 11)
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APROVAÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO

. Prefeito Municipal
. Conselho de Turismo
. Apoiadores financeiros

. Após o detalhamento do plano de ação (etapa 12)

14

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO
PLANO

. IAMUQUE
. Stakeholders comprometidos com a realização das ações

. Conforme plano de ação aprovado

15

16

SUPORTE NA EXECUÇÃO DAS
. IAMUQUE
AÇÕES

MONITORAMENTO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS

REVISÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

.
.
.
.
.

. Ao longo da realização do plano de ação

Prefeito Municipal
Secretário de Turismo
Presidente do Conselho de Turismo
Secretário de Indústria e Comércio
IAMUQUE.

. Stakeholders
. IAMUQUE

17“Nós devemos ser a mudança que queremos ver no mundo “

(Gandhi)

. Mensalmente, após o início da realização do plano de ação

. Quando o plano de ação atingir 50% de progresso, o assunto será discutido em Comitê

1

ETAPA

ONDE OCORRE

COMO FUNCIONA

QUANTO DEMANDA

ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA

. Escritório da Instituição representante da localidade

. Discussão dos termos do Acordo de Cooperação e elaboração do documento para assinatura

. 40 horas

. Escritório da Instituição representante da localidade

Mapear os principais representantes da comunidade:
- poder público (prefeito, secretários municipais, vereadores)
- iniciativa privada (principalmente empresários do trade turístico)
- comunidade organizada (associações de bairro, conselhos municipais, colônia de pescadores, escolas, associação de produtores rurais,
etc.).

. 20 horas

Entrevistar os stakeholders com base no formulário de pesquisa de conscientização elaborado pelo IAMUQUE

. 45 minutos por stakeholder - entrevista
. 30 minutos por stakeholder - tabulação de dados
. 40 horas - geração relatório de pesquisa

Os atendentes devem abordar os hóspedes no momento do checkout, solicitando que preencham, voluntariamente, os formulários de pesquisa
e depositems na urna destinada exclusivamente a esse fim.

. 1,5 hora por estabelecimento - alinhamento com
proprietário, entrega da urna e orientações aos atendentes
. 1 hora por estabelecimento - recolhimento da urna
. 1 urna de pesquisa por estabelecimento
. 30 formulários de pesquisa por estabelecimento
. 30 minutos por respondente - tabulação de dados
. 40 horas - geração de relatório de pesquisa

MAPEAMENTO DE
STAKEHOLDERS

2

ETAPAS

PESQUISA DE
. Locais de contato dos stakeholders
CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

3

PESQUISA DE DEMANDA
TURÍSTICA

4

. Meios de Hospedagem locais

ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO . Estabelecimentos do trade turístico
DA OFERTA TURÍSTICA
. Atrativos turísticos locais

5

Realizar levantamento junto ao empresariado ligado diretamente à atividade turística
Visitar os atrativos turísticos existentes
Utilizando por referência os formulários de inventário da oferta turística do Ministério do Turismo, adaptados à realidade local
Adicionar questões relativas ao preço médio dos produtos ofertados e treinamento dos gestores e funcionários.

.
.
.
.

45 minutos por estabelecimento - entrevista
30 minutos por estabelecimento - tabulação de dados
3 páginas de inventário por estabelecimento
40 horas - geração relatório de pesquisa

.
.
.
.

2 horas por atrativo - visita e pesquisa
30 minutos por atrativo - tabulação de dados
3 páginas de inventário por atrativo
40 horas - geração relatório de pesquisa

. 90 horas - formatação do Inventário da Oferta Turística

6 PESQUISAS COMPLEMENTARES
7

. Internet
Buscar informações junto a instituições federais (Ministério do Turismo), estaduais (Paraná Turismo), e em diversos sites relacionados ao
. Escritório das Instituições oficiais de turismo regionais assunto.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL . Escritório do IAMUQUE

8 PROPOSIÇÃO DE ESTRATÉGIAS . Workshop com stakeholders

PRIORIZAÇÃO DAS
ESTRATÉGIAS

9

10
11

12

. Grupo de discussão
. Rede social / E-mail dos stakeholders

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
DO PLANO DE
. Escritório do IAMUQUE
DESENVOLVIMENTO
APROVAÇÃO DO PLANO DE
DESENVOLVIMENTO

. Workshop com stakeholders

. Escritório do IAMUQUE
DETALHAMENTO DO PLANO DE
. Escritório dos stakeholders comprometidos com a
AÇÃO
realização das ações

. 80 horas de pesquisas complementares

Realizar o diagnóstico da situação encontrada e do potencial da atividade turística local através da Análise de SWOT, abordando os pontos
fortes, os pontos fracos, as oportunidades e ameaças identificadas.

. 80 horas para análise e diagnóstico

Com base nos cruzamentos obtidos na Análise SWOT, propor Estratégias para incentivar o desenvolvimento do turismo local, alavancando os
prós e mitigando os contras identificados.

. 40 horas

. Solicitar aos stakeholders que discutam com seus representados e opinem quais estratégias propostas devem ser priorizadas na elaboração
do plano, filtrando as principais com o uso de critério a ser acordado.
. Tabular as repostas e aplicar os critérios acordados

. 60 horas

Cada estratégia priorizadas deve ser desdobrada em uma ou mais ações práticas

. 80 horas por referência, a depender da quantidade de
ações

O Prefeito e o Conselho Municipal de Turismo devem dar o seu "de acordo" para que o plano apresentado seja detalhado

. 16 horas

Cada estratégia priorizadas deve ser desdobrada em uma ou mais ações práticas através do uso da metodologia 5W2H
Adicionalmente, é empregada a matriz RACI para maior clareza das funções, responsabilidades, autoridade e comunicações dos diferentes
envolvidos.

. 160 horas por referência, a depender da quantidade e
complexidade das ações envolvidas
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APROVAÇÃO DO PLANO DE
AÇÃO

. Reunião com Stakeholders comprometidos com a
realização das ações e Apoiadores financeiros

O Prefeito e o Conselho Municipal de Turismo devem dar o seu "de acordo" para a realização do plano de ação detalhado

. 16 horas

14

EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO
PLANO

. Escritório do IAMUQUE
. Escritório dos stakeholders comprometidos com a
realização das ações
. Localidade

Execução das atividades pertinentes a cada um dos projetos envolvidos

. A depender do esforço e custo demandados pelas ações
envolvidas

O IAMUQUE assessora os responsáveis locais durante a realização das ações

. 8 horas por ação/mês

. Escritório do patrocinador

Em um encontro mensal, o Comitê de Direcionamento monitora o progresso do Plano de Desenvolvimento; aprova a conclusão ou eventuais
alterações nas ações; e desembaraça quaisquer problemas.

. 2 horas por ação/mês
. 20 horas preparação apresentação para o Comitê
. 8 horas para elaboração da ata e apresentação comentada

. Grupo de discussão

Os stakeholders participam de nova rodada de discussões sobre as estratégias remanescentes, a fim de priorizar quais devem ser
incorporadas numa nova versão do Plano.

15

16

17

. Escritório do IAMUQUE
SUPORTE NA EXECUÇÃO DAS . Escritório dos stakeholders comprometidos com a
AÇÕES
realização das ações
. Localidade
MONITORAMENTO E
PRESTAÇÃO DE CONTAS
REVISÃO DO PLANO DE

. Rede social
E-mail dos stakeholders
“Nós DESENVOLVIMENTO
devemos ser a mudança
que/ queremos
ver no mundo “ (Gandhi)
A partir da priorização das estratégias, será necessária nova rodada de planejamento (passos 10 a 13)

. Horas correspondentes aos passos 10 a 13, ajustada pela
quantidade proporcional de trabalho na revisão
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