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VALIDAÇÃO DOS PLANOS DE NEGÓCIOSVALIDAÇÃO DOS PLANOS DE NEGÓCIOS

19/03/15 - 12 moradores

21/03/15 - 14 moradores

20/03/15 - 9 moradores e 3 parceiros

22/03/15 - 12 moradores

20/03/15 - 11 moradores

Oficina de validação do 
Plano de Negócios

PICINGUABA

Oficina de validação do 
Plano de Negócios

CAMBURY

Oficina de validação do 
Plano de Negócios

UBATUMIRIM

Oficina de validação do 
Plano de Negócios
ALDEIA BOA VISTA

Oficina de validação do 
Plano de Negócios

PURUBA
19/03/15 - 16 moradores

21/03/15 - 16 moradores e 2 parceiros

Oficina de validação do 
Plano de Negócios

ALMADA

Oficina de validação do 
Plano de Negócios

FAZENDA

Validação: O Plano de Negócios apresentado 
foi validado como piloto, cuja experiência de 
implantação fornecerá elementos para avaliação 
pela comunidade.

Foi acordado que a equipe apoiaria a comunidade 
na elaboração de um folheto e criação de uma 
página no faceboock independentemente da 
implantação do Plano de Negócios.

Nesta Edição

* Validação dos Planos 

de Negócios; 

*Estrutura dos Planos 

de Negócios; 

*Alguns dos resultados 

alcançados; material final de 

comunicação/divulgação.

Estrutura Utilizada para Elaborar os Planos

Módulo A: a comunidade e suas atividades econômicas
O bairro: características e população do entorno
Histórico da ocupação
A atividade turística no bairro

Módulo B: o planejamento do negócio
O ambiente do negócio
Plano operacional
Plano de marketing
Plano de implementação
Plano financeiro

Sumário -  resumo do Plano de Negócio
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REALIZAÇÃO PATROCÍNIO

E após 2 anos, chegamos ao fim do 
projeto com grandes resultados 

Material final de comunicação/divulgação
O livro Turismo de Base Comunitária e Planos de 
Negócios: uma experiência participativa com 
comunidades relata o trabalho desenvolvido em sete 
comunidades. Está dividido em cinco capítulos 
ilustrados com imagens e figuras fazendo um arrazoado 
de toda a vivência da equipe do projeto e de seus 
participantes. 
Trata-se de uma rica experiência, marcada por 
complexidades e grande responsabilidade social, junto 
às comunidades tradicionais.

Venha participar do Evento Final do Projeto
 às 09h00 no Centro de Visitantes

do Núcleo Picinguaba - Praia da Fazenda.
02/10/2015

Alguns dos resultados:
8 oficinas iniciais com a participação de 108 pessoas; reuniões com os parceiros; elaboração de um 
diagnóstico dos atrativos e serviços turísticos contemplando as 7 comunidades; 3 cursos de qualificação 
profissional com participação de 63 moradores locais; formação de equipe de agentes comunitários 
composta por 10 moradores; composição de grupo de coordenação ampliada; e montagem de 7 planos 
de negócios.
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