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Aula 10 | Plano de desenvolvimento 
turístico de um destino

Meta da aula

Apresentar planos de desenvolvimento turístico para destinos e em-•	

presas de turismo e as contribuições e usos do planejamento para o 

desenvolvimento sustentável de um local ou empreendimento. 

Objetivos da aula

Após o estudo desta aula, você deverá ser capaz de:

1. identificar as etapas de construção de um plano de negócios 

para empreendimentos turísticos;

2. comparar o processo de construção de um plano de desenvol-

vimento turístico para um destino, com um plano voltado para 

um empreendimento;

3. identificar os principais processos de gestão de um destino e de 

um empreendimento.

Pré-requisitos

Para compreender o conteúdo desta aula é importante você relem-

brar e revisitar as aulas 7 (Diagnóstico), 8 (Prognóstico) e 9 (Plano 

de ações), onde foram apresentadas as etapas de construção do 

planejamento turístico. Com essas informações e conhecimentos 

você poderá compreender e identificar como um Plano de desen-

volvimento turístico é montado e aplicado.

Ao fim, o plano de desenvolvimento turístico

Vimos, nas aulas anteriores, o quanto é importante conhecer o que temos a 

oferecer aos visitantes (Aula 5 – Inventário da oferta turística) e que é preciso 

compreender as motivações, decisões e avaliações que o turista faz de um 

serviço ou destino turístico (Aula 6 – Pesquisa da demanda). Vimos, ainda, 

que essas informações, aliadas a outras, como a situação socioeconômica e 
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territorial e a análise das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, for-

mam o Diagnóstico Turístico (Aula 7).

Com essas informações podem-se definir e traçar cenários futuros (Aula 8 – 

Prognóstico) a partir das informações organizadas no diagnóstico. As etapas 

e formas de construir esse cenário futuro dependem da formulação dos ob-

jetivos, das metas e das ações que vão compor o plano de desenvolvimento 

tanto de um destino como de um empreendimento. 

Veremos, nesta última aula, como são os planos de desenvolvimento para 

um destino e também para um empreendimento turístico. Buscaremos iden-

tificar as semelhanças e diferenças entre eles, possibilitando compreender e 

aplicar esses conhecimentos na prestação de serviços técnicos em turismo.

Montando planos para empreendimentos – 
o desafio de definir os caminhos

Na primeira parte desta aula serão apresentadas as etapas de construção de 

um plano de negócios para empreendimentos turísticos, de forma a contex-

tualizar a aplicação do conhecimento na prática profissional do técnico em 

turismo. 

Plano de negócios

Ao longo da disciplina foi apresentada uma série de informações e procedi-

mentos necessários à construção de um plano de desenvolvimento, princi-

palmente para os destinos. Para um empreendimento, este plano de desen-

volvimento será chamado de plano de negócios. 

O que é um plano de negócios?

Para o SEBRAE, o plano de negócios é um “documento que descreve os 

objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que esses 

objetivos sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas” (ROSA, 

2007, p. 8).

Montar um plano de negócios é importante para que o empreendedor possa 

responder à seguinte pergunta: “Vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu 

negócio?”

SEBRAE
Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequena Empresa, 
tem por objetivo apoiar, 
qualificar e fomentar 
a criação e gestão de 
pequenas e microempresas 
em todo o território 
nacional.

Empreendedores 
Pessoas que identificam 
oportunidades, buscam 
recursos e as transformam 
em negócios. Em geral, 
os empreendedores são 
inovadores e administram 
estrategicamente o negócio 
visando seu crescimento e 
desenvolvimento.

Glossário
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“Pensando em abrir um pequeno negócio em turismo?”

SEBRAE é a sigla para Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pe-

quena Empresa. Esta instituição tem por objetivo tornar as micro 

e pequenas empresas uma possibilidade de desenvolvimento para 

o país. Dessa maneira, o Sebrae atua de forma a qualificar os pe-

quenos empresários, seus negócios e serviços. Você poderá obter 

maiores  informações nos sites a seguir:

http://www.sebrae.com.br/paginaInicial 

http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/ 

 

A principal função de um plano é organizar as ideias sobre a viabilidade e 

competitividade do negócio, fazendo com fiquem claros os objetivos e os 

caminhos que deverão ser seguidos pelo empreendimento.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1156284
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Figura 10.1: Um dos papéis principais do plano é organizar as ideias sobre a viabili-
dade e competitividade do negócio.

Dentre os motivos que orientam a montagem de um Plano de negócios 

podemos citar:

reduzir o risco natural existente em qualquer empreendimento novo e, •	
em consequência, diminuir a possibilidade de fracasso;
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coletar informações que aumentem o conhecimento sobre o negócio, •	
facilitando a tomada de decisão e a formulação de estratégias para o 

empreendimento;

garantir maior sucesso a pessoas ou entidades que poderão apoiar o •	
empreendimento em sua fase inicial, como gerentes de banco, fornece-

dores, investidores, clientes;

permitir ao empreendedor amadurecer suas ideias, tendo como resulta-•	
do maior segurança quanto à viabilidade do empreendimento.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1042389
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Figura 10.2: O Plano de negócios busca garantir o sucesso futuro.

Elaborar um plano de negócios é colocar no papel uma ideia, um desejo, uma 

vontade de montar um empreendimento. É a oportunidade de pensar cuida-

dosamente os detalhes do negócio, evitando erros e desperdício de dinheiro.

Um plano de negócio é um guia para o futuro, com base em uma análise 

exaustiva do presente. Ele reflete a realidade, as perspectivas e as estratégias 

e pode ser usado para captar recursos, atrair parceiros e identificar as neces-

sidades do futuro.
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Estrutura e etapas de um plano de negócios 

As principais perguntas a serem respondidas por um plano de negócios são:

Qual é o negócio?•	

Quais os principais produtos e/ou serviços do empreendimento?•	

Quais serão os principais clientes?•	

Onde deve estar localizado o empreendimento?•	

Qual o montante de capital a ser investido?•	

Qual será o faturamento mensal do empreendimento?•	

Qual lucro espera-se obter?•	

Em quanto tempo espera-se o retorno do capital investido?•	

Responder a essas perguntas é um exercício que exige informações e conhe-

cimento do negócio que se pretende montar e do mercado. Por exemplo, se 

pensamos em montar uma empresa que trabalhe com turismo de aventura:

Onde iremos montá-la?  •	

Quem consome esse tipo de atividade? •	

Quanto está disposto a pagar? •	

Quem são nossos concorrentes? •	

Quanto eles cobram? •	

Como eles vendem? •	

O que é preciso fazer para abrir uma empresa nesse segmento?•	
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Para organizar essas respostas é que montamos o plano de negócios, que 

possui basicamente a seguinte estrutura, segundo o SEBRAE: 

Resumo executivo: síntese dos principais pontos do negócio; é sempre 1. 

escrito por último.

A empresa: radiografia da estrutura e dos sócios. Nesse capítulo são co-2. 

locados a composição acionária, o perfil dos empreendedores, recursos 

humanos, organograma, parcerias, clientes e histórico (se houver).

Análise estratégica: são descritos os focos, missão, objetivos, metas, es-3. 

tratégias, oportunidades de mercado e competências necessárias para a 

execução do empreendimento.

Análise de mercado: avaliação dos clientes, concorrentes e fornecedores.4. 

Produtos e serviços: detalhamentos dos produtos e serviços ofertados.5. 

Plano de marketing: descrição das estratégias de promoção, publicidade, 6. 

dos preços e dos serviços.

Plano de investimentos: descrição dos investimentos necessários para re-7. 

alizar o empreendimento.

Plano econômico-financeiro: projeções do desempenho econômico-fi-8. 

nanceiro, receitas e despesas.

Normalmente, pensamos em montar um negócio quando percebemos que 

existe demanda por ele, ou seja, que existe mercado consumidor. Na Aula 

6, conhecemos a ferramenta da pesquisa de demanda, utilizada para que 

possamos conhecer melhor o público que imaginamos ser consumidor de 

um determinado serviço. Para quem vender ou prestar serviço? Sem clientes 

não há negócio. 
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Figura 10.3: Necessidade de conhecer melhor o público consumidor: sem clientes não 
há negócios.

Estudar o mercado consumidor permite identificar os segmentos onde me-

lhor pode-se atuar. Segmentar consiste em reunir grupos de pessoas ou em-

presas com características, preferências e gostos semelhantes, facilitando as 

estratégias de promoção e comercialização.

Quando definimos os segmentos de mercado em que pretendemos atuar fica 

mais fácil visualizar quais são nossos concorrentes e como eles trabalham:

a qualidade dos serviços; •	

os preços praticados no mercado; •	

as condições de pagamento; •	

as formas de atendimento; •	

a localização; •	

os serviços; •	

as garantias oferecidas; e•	

a imagem dos concorrentes no mercado. •	
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Obter essas informações significa ter um parâmetro de comparação. Ele  per-

mite verificar como o mercado funciona e como se pode atuar no mesmo, 

sendo inovador e competitivo.

É importante, também, conhecer o que é necessário para que o serviço pos-

sa ser prestado. Por exemplo, quem serão nossos fornecedores? 

Responder a essa pergunta significa identificar quais são as matérias-primas, 

equipamentos, mercadorias, serviços e outros materiais necessários ao fun-

cionamento do empreendimento.

Por exemplo, um hotel possui diversos fornecedores que são fundamentais 

para que ele funcione. Dentre eles podemos citar a padaria que fornece o 

pão, a empresa que monta os equipamentos de som e projeção de imagem, 

a empresa que montou e dá manutenção à página do hotel na internet, 

dentre outros.

Identificar os fornecedores é fundamental para que o empreendimento fun-

cione e seja competitivo e para que se possa definir o custo e o valor a ser 

cobrado ao cliente.

A partir do momento em que identificamos e projetamos essas informações 

no plano de negócios temos condições de estabelecer as melhores estraté-

gias de promoção, ou seja, meios de fazer com que o público consumidor 

conheça e tenha vontade de consumir os negócios ofertados pelo empreen-

dimento, e não os dos concorrentes. 

Para tanto, é preciso projetar quanto iremos gastar e quanto precisaremos 

vender e por que preço. Essa é a parte mais delicada e difícil de projetar em 

um plano de negócios e que exige maior vigilância por parte do empreende-

dor. Afinal, é onde está o sucesso do empreendimento: o lucro. 
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1158796
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Figura 10.4: O plano é fundamental para o alcance do objetivo do empreendimento: 
o lucro. 

Quando conseguimos colocar todas essa informações de forma organizada 

montamos o plano de negócios do empreendimento. A partir daí é neces-

sário implantar, montar e expandir o negócio, o que demandará do empre-

endedor sair da esfera do planejamento para a esfera da gestão. É o que 

veremos a seguir.

Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1

Montar um pequeno negócio é para muitos um grande objetivo. Ser proprie-

tário, dono, chefe, tudo isso enche a imaginação de esperança e sonhos. No 

entanto, vimos que montar um negócio é um processo que requer cuidados 

para que ele dê certo. Apresentamos, a seguir, as etapas do plano de ne-

gócios e os conteúdos de cada uma das partes. Relacione as etapas com os 

seus respectivos conteúdos:

Resumo executivo 1. 

A empresa2. 

Análise estratégica3. 
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Análise de mercado4. 

Produtos e serviços5. 

Plano de marketing 6. 

Plano de investimentos7. 

Plano econômico-financeiro8. 

( ) Projeções do desempenho econômico-financeiro, receitas e despesas

( ) Avaliação dos clientes, concorrentes e fornecedores

( ) Descrição dos investimentos necessários para realizar o empreendimento

( ) Descrição das estratégias de promoção, publicidade, dos preços e dos 

serviços

( ) São descritos os focos, missão, objetivos, metas, estratégias, oportu-

nidades de mercado e competências necessárias para a execução do 

empreendimento

( ) Síntese dos principais pontos do negócio; sempre escrito por último.

( ) Detalhamentos dos produtos e serviços ofertados

( ) Radiografia da estrutura e dos sócios, composição acionária, perfil dos 

empreendedores, recursos humanos, organograma, parcerias, clientes e 

histórico (se houver).

Planejamento para destinos e empreendi-
mentos – comparações

O planejamento em turismo pode ter vários objetivos, os quais dependem de 

uma análise crítica, profissional e participativa da situação em que se encon-

tra a região, o empreendimento ou a propriedade. 



e-Tec BrasilAula 10 | Plano de desenvolvimento turístico de um destino 189

No caso de destinos potenciais, onde a atividade turística ainda não vem 

ocorrendo de forma significativa, e de empreendimentos novos, este é o 

momento ideal para se planejar. Isso porque podemos montar planos para:

orientar essa nova atividade econômica;•	

desenhar/definir qual tipo de turismo ou negócio se quer;•	

definir para qual público serão ofertados os serviços e atrativos;•	

evitar ou minimizar os efeitos sociais, econômicos e ambientais negativos •	
da atividade.

Para as regiões que já recebem fluxos turísticos e para empreendimentos já 

montados os objetivos do planejamento são, em geral, para a ordenação e 

regulação, corrigindo distúrbios e problemas já instalados. 

Veja, no quadro a seguir, exemplos de objetivos de um planejamento voltado 

para um destino e para um empreendimento:

Quadro 10.1: Exemplos de objetivos voltados para destinos e empreen-
dimentos

Destinos Empreendimentos

Educar os visitantes. Qualificar os colaboradores internos.

Capacitar os prestadores de serviços e 
estimular novas ocupações.

Melhorar o relacionamento com o cliente.

Estabelecer estratégias de comunicação e 
divulgação.

Mudar ou melhorar os fornecedores.

Definir estratégias de ordenação de uso do 
território e dos espaços de um empreen-
dimento.

Estabelecer novas estratégias de comuni-
cação e promoção.

Captar novos investimentos. Oferecer novos produtos.

Normatizar as atividades de turismo. Reformular os produtos oferecidos.

Fiscalizar as intervenções realizadas em 
seu território.

Captar novos segmentos do mercado.

Elaborar e executar um plano de desenvolvimento turístico de um destino ou 

um plano de negócios (para empresas) é uma tarefa complexa, pois ambos 

devem ser o resultado de estudo das diversas variáveis que compõem o ce-

nário social, econômico, cultural e ambiental do turismo. 
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É um processo de organização de uma série de informações que detalha-

mos ao longo dessa disciplina. Esses documentos devem estar pautados em 

uma análise detalhada dos fatores que interferem no desenvolvimento do 

turismo e da sua evolução em um determinado local e momento. É também 

um exercício de previsão do futuro das várias possibilidades de cenários que 

podem vir a existir.

As metas e estratégias para atingir os objetivos desejados para o turismo 

devem estar sempre adequadas à realidade da localidade. É neste ponto 

que podemos verificar a interface entre o plano de desenvolvimento de um 

destino com a de um empreendimento, uma vez que a partir da análise re-

alizada para o destino é possível ao empreendedor visualizar oportunidades 

de negócios. Por exemplo, imagine que em um determinado destino é iden-

tificada a seguinte situação: 

Quadro 10.2: Exemplo de situação diagnosticada

Problema Objetivo Benefícios Responsável

Ausência de 
roteiros turísticos 
organizados 

Criar roteiros turísti-
cos organizados

Promover o desenvolvi-
mento local

Poder público, agên-
cias de receptivo, 
sociedade

Quadro 10.3: Exemplos de metas para o turismo

Metas para o turismo no destino

Estruturar e diversificar a oferta de atrativos, equipamentos e serviços turísticos no município, 
a curto e médio prazos. 

Dispor de mão de obra qualificada para atuação no setor turístico, a médio prazo.

Ampliar a inserção turística do Município, no âmbito nacional, a médio prazo.

Integrar a comunidade local e os demais segmentos sociais junto à atividade turística, a 
médio prazo.

Dispor de infraestrutura básica adequada ao turismo, a longo prazo. 

Aumentar a permanência e o gasto médio do turista, a médio e longo prazos.

Diante do cenário apresentado, um empreendedor pode perceber que uma 

grande oportunidade nesse destino é montar uma agência de receptivo turístico. 

Pode, dessa forma, montar o plano de negócios para este empreendimento, ve-

Agências de receptivo 
turístico 
Aquelas responsáveis 
por organizar passeios, 
programas, atividades 
em um determinado 
destino. Por exemplo: uma 
empresa que oferece aos 
visitantes de Itacaré, na 
Bahia, o transporte, os 
equipamentos, os monitores 
para realizar uma descida 
de bote pelo rio (rafting).

Glossário
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rificando os custos de implantação, os entraves, os concorrentes, o mercado etc. 

e, assim, definir pela implantação ou não do empreendimento.

Uma das diferenças entre planejar o desenvolvimento de um destino e de 

um empreendimento refere-se aos atores responsáveis pela sua execução. 

No caso de um destino, é necessário o envolvimento de profissionais e téc-

nicos de áreas diversas. No caso de um empreendimento, o processo é basi-

camente do empreendedor. 

Outra importante diferença é a origem dos recursos, que, no caso do desti-

no, é basicamente advinda do poder público, e no caso do empreendimen-

to, do empreendedor. No entanto, em relação às informações levantadas e 

necessárias para o plano elas são parecidas em ambos os casos.

A montagem do plano de desenvolvimento turístico de um município, como 

vimos, é um processo longo e que depende de uma série de informações.  

Esse processo tem início no Inventário da oferta turística, passando pelas 

Pesquisas de Demanda, pelo diagnóstico e pelo prognóstico. No final, é ge-

rado um documento, que é uma síntese de todas essas informações. 

Dessa forma, as ações podem ser visualizadas e o gestor da atividade turís-

tica desse destino tem condições de acompanhar e determinar quando e o 

que será feito. 

Em um plano de negócios para um empreendimento, o processo de constru-

ção também necessita de uma série de informações, como, por exemplo, o 

estudo do mercado consumidor, dos concorrentes, dos fornecedores, dos re-

cursos disponíveis, das estratégias de promoção, onde cada etapa subsidiará 

a tomada de decisão e a competitividade do negócio em longo prazo. 

Atividade 2 

Atende ao Objetivo 2 

Aponte no mínimo duas semelhanças e duas diferenças entre as etapas de 

construção de um plano de desenvolvimento turístico de um destino e um 

plano de negócios de um empreendimento.
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Semelhanças:

1.

2.

Diferenças:

1.

2.

Depois do planejar, o agir – o processo de 
gestão

O planejamento, como foi abordado durante a disciplina, é fundamental 

ao sucesso e à sustentabilidade de um destino ou empreendimento. No en-

tanto, depois de planejado e definido o caminho que devemos percorrer é 

preciso implantar, controlar e gerenciar a aplicação do planejamento. A esse 

processo chamamos gestão. 

Por gestão, podemos entender implementação, isto é, fazer acontecer os ob-

jetivos definidos. Para gerenciar esse processo temos estratégias, ou seja, es-

colhemos uma opção dentre várias que seriam possíveis: definimos um rumo. 

Ou seja, escolhemos modelo de gestão que vamos adotar, onde definimos:

os tipos de relação funcional, os papéis e as responsabilidades de cada •	
pessoa e entidade envolvida;

o modelo de monitoramento, avaliação e conhecimento;•	

a estrutura organizacional adequada;•	

o sistema de informação necessário.•	

Relação funcional
A definição das funções 
e responsabilidades 
entre os membros da 
equipe responsável pela 
implantação do plano.

Estrutura organizacional 
A estrutura hierárquica 
dentro da equipe: quem são 
os gerentes, coordenadores, 
pesquisadores, estagiários, 
empregados etc. e quantas 
pessoas são necessárias 
para cada função. 

Glossário
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No processo de gestão devemos ter um foco bem definido e pactuado entre 

todos os envolvidos. Isso se dá por meio de um processo de tomada de deci-

sões estratégicas e operacionais, onde temos que equacionar a participação 

dos atores envolvidos com a agilidade das ações. Para uma gestão eficiente 

devemos estar sempre subsidiados de informações precisas e de um sistema 

de comunicação eficiente, que possibilite a todos entender o que está sendo 

feito e porquê.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1072657
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Figura 10.5: O sucesso da gestão depende do pacto e da relação entre os atores en-
volvidos em torno da ideia do empreendimento.

 

Decisões estratégicas são aquelas que afetam os rumos do destino 

ou do empreendimento. Devem ser tomadas por aqueles que são 

os principais responsáveis pela implantação do plano. No caso de 

um destino, essas decisões devem ser participativas, e no caso de 

um empreendimento esse tipo de decisão deve ser tomada pelos 

sócios e pela diretoria.

As decisões operacionais são aquelas que acontecem no dia a dia 

do destino, ou empreendimento, como onde comprar um item 

que faltou no estoque, sobre um reparo em algum equipamento 

etc. Essas decisões são de responsabilidade daqueles que as exe-

cutam e não precisam passar pela diretoria nem tão pouco por 

processos colegiados de decisão.
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Para que o processo de gestão seja eficiente é preciso que se estabeleçam in-

dicadores. Ou seja, é necessário que possamos mensurar, comparar, indicar se 

estamos no caminho certo, verificar se o plano está sendo bem executado.

Esses indicadores devem ser:

fixos;•	

quantitativos e qualitativos;•	

de fácil entendimento;•	

contextualizados•	

E expressos em: 

números absolutos, como número de visitantes, números de clientes etc.•	

números relativos, como porcentagens, taxas, coeficientes, índices etc.•	

produto/resultado, como pesquisa realizada, ação feita etc.•	

Estabelecidos os indicadores é possível aos gestores e técnicos monitorar 

a implantação do plano e medir sua eficiência na realização dos objetivos 

traçados. Dessa forma fechamos o ciclo da gestão e do planejamento das 

atividades em um determinado destino e empreendimento. 

Atividade 3 

Atende ao Objetivo 3 

Para a gestão eficiente do planejamento de um destino ou de um empreen-

dimento são estabelecidos processos e indicações que permitam monitorar 

a implantação do plano. 

Diferencie o que são decisões estratégicas e operacionais e como essas de-

cisões são distribuídas dentro da estrutura organizacional de uma equipe de 

trabalho.

O termo fixo significa que 
deve haver um número 
padrão para que possa 
haver comparação entre 
períodos diferentes de 
tempo.

Glossário
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Conclusão

A disciplina de Planejamento e Gestão em Turismo apresentou, ao longo de 

suas 10 aulas, desde os preceitos básicos para o planejamento (como a sus-

tentabilidade, os cuidados e controles necessários para que o turismo possa 

ser fator de desenvolvimento em um destino e sua comunidade); os traba-

lhos e pesquisas necessárias ao entendimento da dinâmica de turismo de 

uma localidade e região até a construção dos documentos de planejamento, 

o plano de desenvolvimento e de negócios. 

Finalizamos, com esta aula, a disciplina de Planejamento e Gestão do Turis-

mo I, onde abordamos o processo de elaboração e implantação dos planos 

de desenvolvimento turístico. Na próxima disciplina, Planejamento e Gestão 

do Turismo II, serão discutidas a formulação das principais políticas de turis-

mo no Brasil, bem como o processo de gestão da atividade turística no país. 

Até lá então!

Resumo

O plano de desenvolvimento é uma síntese objetiva de todas as informa-•	
ções levantadas ao longo do trabalho de planejamento de um determi-

nado destino ou empreendimento.

O estabelecimento dos objetivos, metas e ações do plano devem estar de •	
acordo com os problemas percebidos e com as oportunidades visualizadas.

A determinação das ações está diretamente ligada às metas estabeleci-•	
das, sendo uma forma organizada de atingi-las.
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Para as ações determinadas no plano devemos definir o processo de ges-•	
tão, de implantação.

No processo de gestão devemos escolher os melhores indicadores que •	
permitam ao gestor monitorar a eficiência e o cumprimento dos objeti-

vos traçados.

Respostas das atividades

Atividade 1

(8) Projeções do desempenho econômico-financeiro, receitas e despesa

(4) Avaliação dos clientes, concorrentes e fornecedores

(7) Descrição dos investimentos necessários para realizar o empreendimento

(6) Descrição das estratégias de promoção, publicidade, dos preços e dos 

serviços

(3) São descritos os focos, missão, objetivos, metas, estratégias, oportunida-

des de mercado e competências necessárias para a execução do empre-

endimento.

(1) Síntese dos principais pontos do negócio; sempre escrito por último.

(5) Detalhamentos dos produtos e serviços ofertados

(2) Radiografia da estrutura e dos sócios, composição acionária, perfil dos 

empreendedores, recursos humanos, organograma, parcerias, clientes e 

histórico (se houver).

Atividade 2

Semelhanças:

1. Estudo do mercado consumidor,

2. Estudo das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.
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Diferenças:

1. Origem dos recursos financeiros

2. Objetivos dos planos de desenvolvimento

Atividade 3

As decisões estratégicas são aquelas que afetam os rumos do destino, ou do 

empreendimento. Devem ser tomadas por aqueles que são os principais res-

ponsáveis pela implantação do plano. Esse tipo de decisão deve ser tomado 

pelos sócios ou pela diretoria, no caso de uma empresa; em um destino essas 

decisões dependem da escala de espaço que estamos tratando: se município 

do secretário de turismo, pelo prefeito; se para um estado, pelo secretario 

estadual, pelo governador; se em escala nacional, pelo ministro, pelo Presi-

dente da República.

Já as decisões operacionais são aquelas que acontecem no dia a dia do des-

tino, ou empreendimento, como onde comprar um item que faltou no es-

toque, sobre um reparo em algum equipamento etc. Essas decisões são de 

responsabilidade daqueles que as executam e não precisam passar pela dire-

toria nem tão pouco por processos colegiados de decisão.
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