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APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), por meio de
parceria firmada com a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR), passou
a compor as instituições executivas do Programa SC Rural em 2010. Na formalização
desta parceria, por meio da assinatura do Termo de Cooperação entre os órgãos,
ficou definido que a SOL teria como atribuições principais, o planejamento, a
execução e o monitoramento de ações que pudessem apoiar o desenvolvimento do
Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF) no Estado de Santa Catarina, assumindo
o subcomponente “Turismo Rural” dentro do Programa, segundo o termo de
referência do edital 0050/2017.
Desta forma, em agosto de 2017, a SOL realizou a contratação por meio de
edital público de serviço técnico especializado para a execução de ações que
visam a formatação de duas Rotas de Turismo Rural na Agricultura Familiar – TRAF,
com abrangência delimitada a onze (11) municípios, sendo sete (07) na Unidade
Territorial Planejamento - UTP de Concórdia no Oeste Catarinense, sendo estes Alto
Bela Vista, Concórdia, Ipira, Itá, Peritiba, Piratuba e Seara; e quatro (04) na Unidade
Territorial Planejamento - UTP conhecida turisticamente como a região dos Canyons,
no Sul do Estado, sendo estes Jacinto Machado, Morro Grande, Praia Grande e Timbé
do Sul, segundo o termo de referência constante no anexo 1 do edital 0050/2017.
Considerando a complexidade inerente às atividades previstas no Termo de
Referência do mencionado Edital, bem como o inovador perfil do Projeto, o
fortalecimento de cada ator que o compõe, as inúmeras articulações exigidas para
sua implementação (UTP´s) e a especificidade do tema “Formatação de Rota
Turística”, tornou-se essencial a contratação de um prestador de serviços
especializado para executar ações voltadas ao alcance dos objetivos da SOL,
pactuadas junto ao Programa SC Rural, segundo o termo de referência do edital
0050/2017.
Contratada para tal, a empresa Arte de Criar Consultoria Ltda. - KriArt, entrega
o presente relatório, o primeiro dos quatro exigidos no edital, que tem como objetivo
apresentar o Plano de trabalho de cada Rota Turística em construção.
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1. INTRODUÇÃO
A Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), por meio de
parceria firmada com a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR), passou
a compor as instituições executivas do Programa SC Rural em 2010. A formalização
desta parceria, por meio da assinatura do Termo de Cooperação entre os órgãos,
ficou definido que a SOL teria como atribuições principais o planejamento, a
execução e o monitoramento de ações que pudessem apoiar o desenvolvimento do
Turismo Rural na Agricultura Familiar (TRAF) no Estado de Santa Catarina, assumindo
o subcomponente “Turismo Rural” dentro do Programa, segundo o termo de
referência do edital 0050/2017.
O presente relatório, o primeiro de quatro relatórios que serão elaborados
neste projeto para a formatação de rotas turísticas do TRAF - Turismo rural na
Agricultura Familiar, tem como objetivo apresentar a metodologia, o plano de
Trabalho, cronograma de execução e a equipe técnica para o desenvolvimento das
ações de criação das duas rotas TRAF (Etapa I).
A abrangência deste projeto está delimitada a 11 (onze) municípios, sendo 07
(sete) municípios localizados no Oeste Catarinense, a saber: Alto Bela Vista,
Concórdia, Ipira, Itá, Peritiba, Piratuba e Seara, e 04 (quatro) municípios da região sul
catarinense, conhecida turisticamente como a região dos Canyons, com os seguintes
municípios: Jacinto Machado, Morro Grande, Praia Grande e Timbé do Sul, conforme
o anexo 01 do edital 0050/2017, da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Lazer –
SOL. Estas regiões denominadas no termo de referência de “UTP” – Unidade de
Territorial de Planejamento.
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2. METODOLOGIA DE TRABALHO
A formatação de 02 (duas) rotas turísticas de Turismo Rural na Agricultura
Familiar – TRAF parte de uma metodologia que inclui os atores locais em todas as
etapas do projeto.
O trabalho está dividido em 04 (quatro) etapas, sendo a primeira etapa
referente às diretrizes de trabalho (Etapa I); no segundo momento, denominado de
etapa II, contará com a aplicação dos diagnósticos nas duas regiões contempladas
no projeto, envolvendo as ações de diagnóstico nas propriedades rurais, setor de
turismo das prefeituras municipais, atrativos turísticos e terceiro setor da área cultural,
além da necessidade de elaboração de estudos básicos para sinalização turística de
cada Rota Turística (Etapa II). O serviço seguinte será a construção do Relatório de
Análise Estratégica com as correspondentes ações (Planos de Ação) destes atores e
das Rotas, o qual definirá um mínimo de 5

(cinco) objetivos estratégicos e

correspondentes ações para melhoria e qualificação das estruturas e dos serviços
ofertados pelas Rotas TRAF (Etapa III), para tanto será utilizada as metodologias de
análise de SWOT e 5W2H, além de debates direcionados com a utilização de case
de sucesso no TRAF em Santa Catarina e no Brasil. Concomitantemente a esta Etapa
III, dar-se-á início à elaboração do Plano de Marketing (Etapa IV) tendo como
método de trabalho a análise de Marketing Mix, detalhando de forma individual e
coletiva a análise de Produto, Preço, Praça e Promoção. Na oficina de trabalho da
etapa (IV) serão construídas as diretrizes para a criação da identidade (logomarca),
a arte dos materiais de divulgação (folheto e site) e as estratégias integradas de
divulgação, promoção e comercialização das 02 (duas) Rotas TRAF.
Posterior a etapa IV ocorrerá o acompanhamento e monitoramento das ações
iniciais realizadas pelos atores que compõem o Roteiro, prestando orientações gerais
e específicas sobre as perspectivas de concretização das ações identificadas, além
de identificar necessidades específicas de divulgação das duas Rotas TRAF/SC pelo
período de 03 (três) meses.
As execuções das etapas acontecerão concomitantemente nas duas regiões,
composta pelos 11 (onze) municípios catarinenses já nominados.
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2.1 METODOLOGIA DIRETRIZES DE TRABALHO
Em reunião com a equipe técnica que irá desenvolver as ações em campo e
em gabinete, foram definidas as atividades, ações e condutas pertinentes a cada
consultor (a), conforme as competências individuais apresentadas em tabela no
apêndice. Neste encontro tivemos a oportunidade de desenvolver o método de
trabalho, com o detalhamento do cronograma de ações. Além do detalhamento
das ações e do tempo para sua realização, foram criados os formulários que irão
compor os diagnósticos da etapa II, assim como os planos de trabalho das oficinas
de planejamento estratégico e de plano de marketing.
Importante salientar que estaremos desenvolvendo as ações em regiões com
mais de 500 km de distância entre si e envolvendo mais de 10 consultores
especialistas, desta forma optamos em utilizar metodologias ágeis, para facilitar a
gestão remota do projeto. Para tanto iremos utilizar o Framework (estrutura) SCRUM e
a plataforma digital TRELLO para a gestão das ações do projeto e a comunicação
da equipe.

2.2 METODOLOGIA DIAGNÓSTICOS TURÍSTICOS
A fase de diagnóstico contará com uma equipe em campo composta por 06
(seis) consultores para a visitação e análises das 58 (cinquenta e oito) propriedades
rurais, 33 (trinta e três) atrativos turísticos, 14 (quatorze) organizações sociais de cultura
e dos 11 (onze) setores de turismo das prefeituras municipais, totalizando 117 (cento
e dezessete) diagnósticos, sabendo que este número pode mudar de acordo com a
indicação da SOL e dos atores locais, porém com a realização ocorrerá com o
mínimo de 100 (cem) diagnósticos.
As visitas têm como objetivo o reconhecimento por parte da equipe técnica
dos 117 (cento e dezessete) elementos para o diagnóstico, como a coleta de dados
através do levantamento fotográfico, georreferenciamento, e do preenchimento
dos formulários (27) Ficha cadastral, (26) Análise Turística, (15) Análise Administrativa
e de Marketing, (40) Análise dos Serviços de Hospedagem, (34) Alimentação e das
(37) Atividades de Lazer), nas (26) Entidades do terceiro setor de cultura e junto a (58)
área de turismo das prefeituras municipais, conforme apêndice.
As

visitas

serão

previamente

agendadas

com

os

responsáveis

das

propriedades rurais, setor público de turismo, entidades culturais e sempre que
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possível nos atrativos turísticos dos 11 (onze) municípios. O trabalho de campo está
previsto para acontecer no período de 15 de setembro à 15 de outubro de 2017.
As informações identificadas a partir da tabulação dos dados e impressões das
saídas de campo e pesquisas de gabinete servirão para desenvolver as ações
específicas para cada propriedade rural, prefeituras, organizações sociais de cultura
e os atrativos turísticos, estas ações serão detalhadas na oficina de planejamento
que ocorrerá na etapa III.
O relatório da etapa II contará com a apresentação do contexto atual de
cada um desses atores anteriormente citados, assim como apontará, por meio de
georreferenciamento, os locais a serem futuramente sinalizados nas Rotas Concórdia
e Canyons.
Também será disponibilizado banco de imagens digital contendo 06 (seis)
fotos de cada propriedade, dos atores e dos roteiros. Desta forma está programado
que ao menos o banco de imagem em alta resolução composto de 06 (seis) fotos
em cada diagnóstico. Para utilização na elaboração do site e da folheteria da etapa
IV, compondo o Plano de Marketing. A seguir temos o detalhamento das fotos para
padronizar a organização do banco de imagens digital em alta resolução dos atores
e das Rotas
1 - Frente da propriedade (entrada da propriedade antes do portão);
2 - Faixada da propriedade (frente da casa);
3 - Foto da Família no motivo do atrativo turístico;
4 – Foto da atividade com alguém trabalhando;
5 - Foto do Produto;
6 - Foto natureza, paisagem local.
A devolutiva será entregue aos envolvidos após a aprovação da SOL.

2.3

METODOLOGIA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Munidos das informações da etapa II, a etapa III consistirá na realização de

01(uma) oficina de planejamento para elaboração do plano de ação para cada
ator do projeto (117), com duração de 08h (oito horas) em cada Unidade Territorial
de Planejamento – UTP, com a participação efetiva dos atores do turismo envolvidos
no projeto.
Tendo como premissa a participação dos beneficiários do projeto (117) a
oficina iniciará com a identificação pelo grande grupo os pontos fortes e
13

oportunidades, os pontos fracos e ameaças do turismo em cada uma das UTPs. No
segundo momento da oficina cada propriedade rural, setor de turismo das prefeituras
e as entidades do terceiro setor da cultura farão o detalhamento de 5 (cinco)
objetivos estratégicos, sendo que dois objetivos são individuais, dois objetivos
referentes ao município e um objetivo estratégico referente ao desenvolvimento do
Roteiro TRAF em cada UTP.

2.4 METODOLOGIA PLANO DE MARKETING
Para construção do Plano de Marketing será analisado o diagnóstico da etapa
II, com objetivo de extrair as informações pertinentes de cada ator do turismo local e
regional. Durante a fase de diagnóstico, serão identificadas as principais
características de cada UTP, sendo estes elementos fundamentais para a criação da
logomarca de forma que venha a representar os ícones regionais.
Serão realizadas visitas in loco nos Atores e nas Rotas para coleta de dados e
construção participativa do Plano de Marketing das Rotas, com a identificação das
necessidades e anseios dos atores quanto a formatação do Produto Turístico
Regional.
Após a coleta de dados e informações será criada e apresentada a versão
preliminar aos beneficiários do projeto na reunião da etapa de planejamento
estratégico e validado a versão final com a SOL e apresentada no encontro da
oficina do plano de marketing.
Será realizado um encontro durante a oficina de planejamento para
esclarecer aos participantes sobre o MIX de Marketing.
Para concluir o Plano de Marketing constando prioritariamente: 1) Os principais
stakeholders de cada projeto; 2) Uma identidade visual para cada Rota - Logomarca;
3) Design de um site para cada uma das Rotas; 4) Lay out de um folder para cada
Rota; e 5) E um roteiro de visitação para futuras ações voltadas a famtour 1 e
fampress2.

1 FAMTOUR: viagens de familiarização - são iniciativas que partem de empresas, públicas ou privadas, com a intenção

de promover e divulgar destinos e empreendimentos através do convite de representantes de veículos diversos
ligados à mídia, sejam eles tradicionais ou alternativos. Fonte: http://abbv.net.br/2012/06/fam-trips-ou-fam-toursdefinicoes-e-boas-praticas
2

FAMPRESS OU PRESS TRIP: Trata-se de um arranjo inteiramente de negócios, em que uma entidade investe tempo e
dinheiro para trazer jornalistas e/ou fotógrafos (imprensa) para visitar um atrativo ou destino. Na volta para casa,
espera-se que os participantes vendam histórias e imagens sobre a estada. Este é um instrumento que pode ser
utilizado para conseguir publicidade positiva para os roteiros turísticos. Fonte: Módulo Operacional 8 – Promoção e
Apoio à Comercialização.
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2.5 OFICINA DE PLANEJAMENTO (Estratégico e Marketing)
Para estas oficinas de planejamento serão destinadas 12 horas, conforme
programação abaixo, para o planejamento estratégico usando as ferramentas de
análise SWOT para análise dos pontos Fortes e Fracos e análise das Ameaças e
Oportunidades dos Municípios de cada UTP e dos Roteiros, e metodologia 5W2H com
05 (cinco) objetivos estratégicos para cada propriedade, atrativos, etc. Sendo 02
(dois) específicos, 02 (dois) relacionados aos municípios e 01 (um) relacionado com
o Roteiro e a descrição das ações para atingir tais metas.
As 04 (quatro) horas restantes da oficina serão para definição de assuntos
pertinentes ao Plano de Marketing.

2.5.1 OFICINA DE PLANEJAMENTO (Estratégico e Marketing)
1º período – 04 horas
➢

Apresentação dos participantes;

➢

Apresentar ao grupo os objetivos da oficina e o plano de trabalho a ser
desenvolvido com o grupo;

➢

Trabalho em grupo – Análise SWOT para identificar os pontos fortes e fracos,
ameaças e oportunidades dos Municípios e da Rota;

➢

Identificar os parceiros do roteiro – Stakeholders3.

2º período – 04 horas
➢

Apresentação dos itens mais evidentes do diagnóstico;

➢

Pensar o individual – cada participante irá definir 05 (cinco) objetivos
estratégicos para sua propriedade, ou sua Associação/ONG, ou sua
prefeitura. Sendo 02 (dois) específicos e individuais, 02 (dois) relacionados
aos municípios e 01 (um) relacionado com a Rota;

➢

Apresentação dos objetivos estratégicos;

➢

Descrição das ações para atingir tais metas;

3

STAKEHOLDERS: Parte interessada ou interveniente. Público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem
interesse em uma empresa, negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles. Em inglês stake
significa interesse, participação, risco.
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➢

Apresentação da marca – com os referencias baseados para criação e
análise do grupo podendo dar opinião para ajustes.

3º período – 04 horas
➢

Apresentar o “Mix de Marketing”4 com 04 (quatro) ou 06 (seis) Ps, a saber:
Produto, Praça, Preço, Promoção, Processos e Pessoas;

➢

Como aplicar

na

Propriedade

e evidenciar

os principais pontos

identificados no diagnóstico;
➢

Apresentar os atrativos turísticos de cada município;

➢

Estruturar um plano de ação de Marketing para cada propriedade com
pelo menos 02(duas) ações individuais, 02(duas) ações coletivas para o
Município e 01(uma) ação coletiva para o Roteiro, para tanto usaremos o
método 5W2H;

➢

Identificação de circuitos dentro do roteiro;

➢

Apresentação da marca finalizada para aprovação.

2.6 METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
Serão realizadas visitas para acompanhar e monitorar as ações definidas na
oficina de planejamento e sendo implantadas pelos atores que compõem o Roteiro,
prestando consultoria (orientações) gerais e específicas para a concretização efetiva
das atividades. Para a comprovação de cada visita será colhida a assinatura.
A pactuação de todas as etapas serão realizadas através de reuniões
presenciais e a distância, na SOL e nas UTP´s, com datas a serem definidas pela SOL
e a Kriart, para apresentação e discussão das ações e atividades das 4 (quatro)
Etapas.

4

Mix de Marketing: é um conjunto de variáveis controláveis que influenciam a forma como os consumidores
respondem ao mercado e consiste naquilo que a empresa pode fazer no sentido de influenciar a procura pelo seu
produto, visando alcançar o nível desejado de vendas junto do seu mercado-alvo. Fonte: https://pt.wikipedia.org
/wiki/Marketing_mix
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3.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ETAPAS

Etapa 1
Planejamento da metodologia e
cronograma de ação
Etapa 2
Diagnóstico turístico (propriedades
rurais, atrativos turísticos, setor do
turismo das prefeituras, terceiro setor
cultural, georreferenciamentos).

Etapa 3
Análises estratégicas (plano de
ação)
Etapa 4
Plano de Marketing
Acompanhamento e
Monitoramento (2018)

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

X

X

X

X

X

X

Jan.

Fev.

X

X

Mar.

X

X

X
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4.

EQUIPE TÉCNICA DE EXECUÇÃO

O projeto será executado por uma equipe de 11 consultores.
NOME

FORMAÇÃO/
PROFISSÃO

TELEFONE

Traute Limberger

Turismóloga / Pósgraduada em
Consultoria
Empresarial
/Comunicação e
Marketing /
Comportamento
Organizacional

(49)
9.9142-6680

Aline Limberger
Weiss

Designer /
Fotografa

EMAIL

ATUAÇÃO SC
RURAL

traute.limberger@gmail.com

Coordenação
Geral

(49)
9. 9920-0047

kriartdesignn10@gmail.com

Plano de Marketing
/Site / Criação das
marcas/criação
folheteria

Fernanda Sanches

Turismóloga / Pósgraduada em
Gestão de
Eventos

(48)
9.9992-5554

fe.sa@hotmail.com

Supervisão UTP
Canyons

Gelso Fernandes

Turismólogo

(48)
9.9692-3425

fernandesgelso@gmail.com

Diagnóstico /
consultoria nas
propriedades

(49)
9. 9913-6153/
9.9191-5013

im-strauss@hotmail.com

Supervisão UTP
Concórdia

leia@briseeventos.com.br

Diagnóstico / plano
estratégico /
consultoria nas
propriedades

(49)
9. 9920-0068

marciojrissi@gmail.com

Diagnóstico / plano
estratégico /
consultoria nas
propriedades

(48)
9.9617-0832

mapolis@gmail.com

Plano estratégico

(49)
9.9112-1022

neusa.brise@gmail.com

Plano de Marketing

Irmgard Maristela
Strauss

Léia Terezinha
Ghizoni de
Macedo

Márcio Juarez
Rissi

Matias Poli Sperb

Neusa Oliveira

Administradora /
Contadora / Pósgraduada em
Administração
Pública
Turismóloga/ Pósgraduada em
Cerimonial,
Protocolo e
Consultoria
Empresarial l
Administrador
Administrador/
Pós Doutor em
Administração
Turismóloga/
Pós-graduada
em Marketing e
em Consultoria
Empresarial

(49)
9. 9122-0330

Rafael Freitag

Turismólogo /
Mestre em
Turismo e
Hotelaria

(48)
9.9953-1872

rafaellfreitag@hotmail.com

Supervisão UTP
Canyons /
Relatórios UTP
Canyons /
Diagnóstico / Plano
estratégico /
Consultoria nas
propriedades

Lucilene Assing

Engenheira
Agrônoma

(48)
9.9929-9344

luciassing@gmail.com

Plano estratégico
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APÊNDICES
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ROTAS TRAF SC RURAL 2017 - DIAGNÓSTICO PROPRIEDADE
1 - FICHA CADASTRAL – PROPRIEDADE RURAL
Nome da Propriedade
Município

ABV

Con

Ipi

Ita

Per

Pir

Sea

JaM

MoG

PrG

TiS

Ponto de GPS
Endereço
Horário de funcionamento

Telefone
E-mail
Site
Nome Responsável
CPF

Nº DAP

Telefone do Resp.

WhatsApp

N.º integrantes família na propriedade

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS
Área total da propriedade (em
hectares)

Área reserva legal/APP (em hectares)
Principal atividade econômica
Meses com maior dedicação nas
atividades agrícolas
Participou no Microbacias
Acessou PRONAF
Acessou Pronaf Turismo Rural
Qual o número de trabalhadores
rurais permanentes
Qual o número de pessoas
permanentes na atividade turística

Fatos históricos
na Propriedade/
Família

Fatos históricos
na Localidade/
Região

jan

fev

mar

Micro I
Sim

abr

mai

jun

jul

Micro II
Não

Sim

ago

set

out

nov

SC Rural
Não

Sim

Qual o número de trabalhadores
rurais temporários
Qual o número de trabalhadores
temporários na atividade turística

Não

dez

3 – DIAGNÓSTICO DAS CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS E MARKETING
Já recebe turistas na propriedade?

Sim

Não

Qual o perfil de turista que recebe?

Grupos

Qual a média mensal de turistas que
recebe?
Qual permanência média dos
turistas na propriedade?
Qual a origem dos turistas que
recebe?

Famílias

Estudantes Outros, quais?

Na alta

Na baixa

dez

nov

out

set

ago

jul

jun

mai

abr

mar

fev

Numere os meses que mais recebe
turista? (12 para o mês com maior número, assim

jan

Como os turistas ficam sabendo
que sua propriedade existe?

consecutivamente e 01 para o mês com menor número).

Acesso em boas condições?

Sim

Não

Chega e estaciona ônibus
Sinalização Indicativa e informativa
adequadas?

Melhorias

Tem material de divulgação?

Qual?

Utiliza das redes sociais para
comunicação com o público?

Qual?

Desenvolve promoções das
atividades turísticas da
propriedade?

Qual?

Tem parceria comercial com
agência de viagens ou operadora
de turismo?
Participa de eventos para
divulgação turística da
propriedade?

Qual?

Divulga calendário das atividades
da propriedade?

Qual?

Participa de Conselho Municipal
(desenvolvimento rural, turismo)

Qual?

Fez investimento em melhorias nos
últimos 5 anos?
Cobra ingresso?

Sim

Desenvolve pesquisa de opinião
com os turistas?

Sim

Valor

Não
Não

Qual o principal atrativo turístico da
propriedade?
Qual imagem que representa seu
município?
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Qual o diferencial turístico da
região?
Desenvolve alguma promoção na
propriedade? (Grupos, Dia das mães, Natal, ...)
Conhece os atrativos turísticos dos municípios que irão compor essa Rota Rural?

4 – DIAGNÓSTICO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
INFORMAÇÕES
Faz uso de algum meio controle
financeiro
Possui e faz uso de planilhas como
meio de controle de:

Sim

Não

Qual?

1 Custos
2 Faturamento
3 Estoque
4 Fornecedores
5. Outra. Qual?

Emite nota eletrônica rural
Possui CNPJ na propriedade
Avalia a qualidade dos serviços e
produtos da propriedade?
Participa de associação de turismo?
Conhece e Analisa os seus
concorrentes?

Família participa de cursos, palestras
e eventos para a capacitação?

Há quanto Tempo?

1. Turismo Rural Agricultura Familiar/TRAF
2. Finanças
3. Marketing
4. Associativismos
5. Gestão
6. Outro qual?

Houve investimento voltado ao
turismo na propriedade.
No último investimento em turismo
rural na propriedade, qual a origem
dos recursos financeiros utilizados?

Qual a origem dos recursos
financeiros utilizados na Propriedade?

Fornecedores da Agricultura Familiar.

1. Capital próprio
2. Empréstimos de amigos/família
3. Bancos
4. Pronaf
5. SC Rural
6. Outros, quais?
Capital próprio
Empréstimos de amigos/Família
Empréstimo em Bancos
Microcrédito
Fundo perdido
Outros. Qual?
1. Vizinhos próximos
2. Localidade/comunidade
3. Município
4. Região
5. Outro, qual município?

Apresenta dificuldades para aumento
do faturamento da propriedade?
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Tem planos de investir para
desenvolver o turismo rural na sua
propriedade?
Qual a origem dos recursos
financeiros utilizados na Propriedade?
Em que posição econômica o
produto/serviço turístico da
propriedade se enquadra?

1.
2.
3.

5 – DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
INDICADORES

Descrição da situação atual

Distância

Distância da propriedade a cidade

Sinalização
externa

Estradas de
acesso
Sinalização
interna

Comunicação

Redes/Mídias
sociais
Paisagem
Paisagismo da
propriedade
Infraestrutura
do Quarto

Mobília

Decoração
Enxoval

Sim

Não

Características
e/ou Adequações

Placas indicativas da propriedade na
estrada com distâncias e orientação
em cruzamentos
Estradas em boas condições
Chega ônibus
Área de manobra
Estacionamento
Passa com chuva
Placas de sinalização indicativas e
informativas
Telefone
Celular
Internet
E-mail
Redes sociais
Facebook
Instagram
Twiter
Youtube
Recursos naturais preservados com
características da ruralidade
Horta, jardim, bancos, plantas e flores
nativas, exposição de equipamentos
e implementos agrícolas
Tamanho adequado
Cama confortável
Boa iluminação
Decoração elementos locais
Mesinha
Cadeira
Criado mudo
Bancada para mala
Luminária de cabeceira
Tapetes
Cortinas
Elementos locais (artístico, histórico, naturais)
Roupas de banho
Travesseiros
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Cobertores
Lençol, sobre lençol, fronha
Exclusivos para turistas
Quantidade compatível
Serve refeições

Banheiros
Refeições

Quais

Mesas e cadeiras
Talheres, pratos, travessas
Copos e jarras

Estrutura para
refeições

6 - DIAGNÓSTICO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
INDICADORES

Descrição Da Situação Atual

Produção
Orgânica

Produção totalmente orgânica.

Certificação
Produção da
propriedade
Comercializa
produtos
Qual a % de
Comercialização
Valorização da
gastronomia local
Usos das PANC
Estrutura física Cozinha

Estrutura física –
Salão Restaurante

Higiene e saúde
pessoal

Tem certificação orgânica
Por Empresa certificadora
Rede de agricultores familiares
Qual a % de produtos produzidos
na propriedade e servida na
refeição
Propriedade
Dos Vizinhos
Agric. Familiar da Região
Propriedade
Dos Vizinhos
Agric. Familiar da Região
Servem pratos tradicionais e
típicos da família, do Município ou
da região?
Serve PANC nas refeições

Sim

Não

Características e/ou
Adequações

(Plantas Alimentícias Não
Convencionais)

Boa conservação da cozinha
E adequada à Vigilância Munic.
Utensílios de fácil higienização
Uso de plástico
Boa conservação do salão
Mesas adequadas
Cadeiras confortáveis
Balcão ou mesa para caixa
Geladeira/freezer próprios para
bebidas
Mobília em harmonia com a
ruralidade.
Utiliza Fogão a lenha
Capacidade
da
estrutura
adequada com o número de
pessoas (mesas, cadeiras, louças, talheres)
Aparência dos integrantes da
família (unhas, cabelos, barba e dentes).
Mantem registro de controle de
saúde em dia
Análise anual da água
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Saneamento
Básico
Disponibilidade de
mão de obra

Tratamento
adequado
dos
resíduos
Pessoas suficientes para o preparo
dos alimentos
Pessoas
suficientes
para
o
atendimento (01 atendente para cada 10
a 15 pessoas)

Organização
externa e interna
das áreas comuns

Ambiente livre de materiais em
desuso, entulhos e lixos
Conservação da jardinagem
Jardinagem do acesso

7 - DIAGNÓSTICO DAS ATIVIDADES DE LAZER
INDICADORES

Descrição Da Situação Atual

Sim

Não

Características e/ou
Adequações

Presença de rios

Atrativos naturais

Sinalização
indicativa e
informativa
Internas

Equipamentos
para atividades

Atividades na
produção rural

Atividades
turismo
pedagógico

Atrativos culturais

Lagoas / açudes
Cachoeiras
Mirante
Matas para trilhas
Flora e fauna com diferencial
Trilha
Animais
Flora
Equipamentos
Locais de banho
Atenção e perigos
Mensagem de bem-estar
Pesca
Cavalgada
Trilhas
Atividades rurais
Apresenta
e
incentiva
a
participação nas atividades rurais
Preparo da terra
Plantio
Colheita
Ordenha
Recolher ovos
Alimentação dos animais
Desenvolve atividades de turismo
rural pedagógico na propriedade
Presença de atrativos culturais na
propriedade
Festas
Danças
Músicas
Jogos
Rodas de conversas (filó)
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Calendário
anual/estação
das atividades na
propriedade

Outro – Qual?
Dispõe e informa calendário das
atividades
desenvolvidas
na
propriedade
Calendário
atividades
Pedagógicas
Calendário atividades Culturais
Calendário atividades Lazer
Calendário atividades Rurais

ROTAS TRAF SC RURAL 2017 - DIAGNÓSTICO ENTIDADES CULTURAIS
8 - FICHA CADASTRAL - ENTIDADES CULTURAIS
Nome da Entidade
Data de constituição

CNPJ
Município

ABV

Con

Ipi

Ita

Per

Pir

Sea

JaM

MoG

PrG

TiS

Ponto de GPS
Endereço
Horário (de funcionamento)

Telefone
E-mail
Site
Nome Responsável

WhatsApp

Telefone do Resp.
N.º de integrantes

9 - CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS
Recebe turistas?

Sim

Cobra ingresso?

Sim

Desenvolve pesquisa de opinião
com os turistas?

Sim

Qual o perfil de turista que recebe?

Não
Valor

Não
Não

Grupos

Famílias

Estudantes

Outros, quais?

Qual a origem dos turistas que
recebe?
Qual a média mensal de turistas que
recebe?
Numere os meses que mais recebe
turista? (12 para o mês com maior número, assim

jan

fev

mar

abri

mai

jun

jul

ago

set

out

nov

dez

consecutivamente e 01 para o mês com menor
número).

Acesso em boas condições?

Sim

Não

Chega e estaciona ônibus

Sinalização Indicativa e informativa
adequadas?

Sim

Não

Melhorias

Tem material de divulgação?

Sim

Não

Qual?
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Utiliza das redes sociais para
comunicação com o público?

Sim

Não

Qual?

Desenvolve promoções turísticas?

Sim

Não

Qual?

Participa de eventos para
divulgação turística do atrativo?

Sim

Não

Qual?

Fez investimento em melhorias nos
últimos 5 anos?

Sim

Não

Qual?

Divulga calendário das atividades?

Sim

Não

Qual?

ROTAS TRAF SC RURAL 2017 – DIAGNÓSTICO PREFEITURAS
10 - FICHA CADASTRAL DIAGNÓSTICO PREFEITURA
Município

ABV

Con

Ipi

Ita

Per

Pir

Sea

JaM

MoG

PrG

TiS

Ponto de GPS
Endereço
Horário de funcionamento

Telefone
E-mail
Site

11 - IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA TURÍSTICA - PREFEITURAS
Sim ( )
Conselho
Municipal de
Turismo

Fase que se encontra o COMTUR:
- Planejamento
( )
- Implementação
( )
- Revisão
( )
- Não se aplica
( )

Representatividade do
TRAF
Sim ( )
Não ( )
Sim ( )

Plano Municipal de
Turismo

Não ( )

Não ( )

Fase do Plano Municipal de Turismo:
- Planejamento
( )
- Implementação
( )
- Revisão
( )
- Não se aplica
( )

Número da Lei?
_____________________
Sim ( )

Fundo Municipal
de Turismo

Não ( )

Fase do Fundo Municipal de Turismo:
- Planejamento
( )
- Implementação
( )
- Revisão
( )
- Não se aplica
( )

Número da Lei?
_____________________

Desenvolve ações específicas para o
TRAF?

Sim

Não

Quais?

Município possui lei de tombamento?

Sim

Não

Nº da Lei?
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12 - IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA INTERNA - PREFEITURAS
Secretaria

Sim

Não

n° de pessoas

Nome Responsável
Telefone do Resp.

WhatsApp

Diretoria

Sim

Não

n° de pessoas

Fundação

Sim

Não

n° de pessoas

Estrutura própria ou
vinculada?

Própria

Vinculada

Descrição do vínculo
Legislação da estrutura

13 - CARACTERÍSTICAS TURÍSTICAS
Desenvolve pesquisa de opinião com
os turistas?
Qual o perfil de turista que recebe?

Sim

Não

Qual?

Grupos
Famílias

Estudantes

Outros, quais?

Qual a origem dos turistas que recebe?
Qual a média mensal de turistas que
recebe?
Acesso em boas condições?

Sim

Não

Estaciona ônibus turismo

Sinalização Indicativa e informativa
adequadas?

Sim

Não

Melhorias

Numere os meses que mais recebe
turista? (01 para o mês com mais
volume, e assim consecutivamente)
Tem material de divulgação?

jan

fev

Sim

Não

Qual?

Utiliza das redes sociais para
comunicação com o público?

Sim

Não

Qual?

Desenvolve promoções turísticas?

Sim

Não

Qual?

Participa de eventos para divulgação
turística do atrativo?

Sim

Não

Qual?

Fez investimento em melhorias nos
últimos 5 anos?

Sim

Não

Qual?

Participa de associação de turismo?
A prefeitura destina verba anual para
ações de turismo?

Sim
Sim

Não
Não

Qual?
Qual valor anual?

O município apresenta algum roteiro
de visitação formatado?

Sim

Não

Qual?

Tem objetivos estratégicos para os
próximos 5 anos?

Sim

Não

Quais?

Tem central de informações
turísticas?

Sim

Não

Onde?

mar

abri

mai

jun

jul

ago

se
t

ou
t

nov

de
z

Observações:
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14 - PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICO, TÁTICO
e OPERACIONAL
Objetivo estratégico 01

Nº

Meta 01

AÇÃO

ATIVIDADES
1.
2.

01-A

3.
4
5
1.
2.

01-B

3.
4
5

Observações:

NOME DA PROPRIEDADE/ENTIDADE CULTURAL/ PREFEITURA
(SECRETARIA DE TURISMO)

Responsável

Valor da
prioridade

Prazos
Início
Fim

CUSTO

MONITORAMENTO

15 - PROTOCOLO DE VISITAS
Empresa: ARTE DE CRIAR CONSULTORIA Ltda. ME.
Atividade: (ex.: Diagnóstico, Consultoria de implantação de ações,
monitoramento)

Nº

PROPRIEDADE/CONTATO

Assinatura - Visita 01
Data -

Município:
Consultor(a):
Assinatura - Visita 01
Data -

Assinatura - Visita 01
Data -

Assinatura
Visita 01

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Observações
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CONTATOS
Nome fantasia
Razão social - Arte de Criar Consultoria Ltda. ME
Endereço – ROD. SC 303, KM 03 Santo Antônio do Caraguatá - Joaçaba - SC
Consultora - Traute Limberger
Celular – (49) 9 9142 6680 – 9 9997 1008
Endereço Eletrônico de contato – traute.limberger@gmail.com ou
kriart.consultoria@gmail.com
Consultor – Márcio Rissi
Celular – (49) 9 9920 0068
Endereço Eletrônico de contato – admkriart@gmail.com ou marciojrissi@gmail.com
MISSÃO
“Criar e desenvolver soluções inovadoras e competitivas em consultoria e
capacitações, com foco na qualidade, contribuindo para o desenvolvimento social,
econômico, cultural e ambiental.”
Para cumprir a Missão atuamos com qualidade, profissionalismo, responsabilidade,
ética, dedicação e seriedade para proporcionar eficiência e resultado ao seu
negócio.
CADASTROS E CERTIFICAÇÕES
Empresa com cadastro junto ao Ministério do Turismo,
CADASTUR como PRESTADOR ESPECIALIZADO EM SEGMENTOS TURÍSTICOS
CONSULTORIA e TURISMO RURAL, registro nº24.061953.75.0001-9.

Cadastro Técnico Federal IBAMA nº 6.503.600.
Empresa Certificada no programa de Qualidade Turística da Rota da
Amizade.

