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PROJETO

CAPACITAÇÃO EM GESTÃO SUSTENTÁVEL E
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM MEIOS DE
HOSPEDAGEM E PRODUTORES/ARTESÃOS

Realização:                 Parceiros:                       Financiador:





OBJETIVO

 Assistência Técnica em 20 meios de hospedagem -
implementação de boas práticas por meio de de ações
de qualificação voltadas para pessoas e para sistemas
de gestão da sustentabilidade em micro e pequenos
meios de hospedagem.

 Implantação de Sistema de Gestão e Sustentabilidade.
 Contribuir para o aumento da qualidade dos serviços

no setor de turismo e da competitividade do destino.

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



OBJETIVO

 Assistência técnica junto aos
produtores/artesãos de Paraty, para
identificação de empreendimentos e negócios
sustentáveis comunitários, cadastro de produtos
e produtores com vistas à promoção e
divulgação, bem como identificar estratégias de
aproximação entre as cadeias produtivas do
turismo.

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



Atividades a serem desenvolvidas

Diagnóstico Inicial - consiste na realização de um 
diagnóstico detalhado sobre as condições do meio de 
hospedagem, levando-se em conta indicadores sociais, 
ambientais e econômicos. Além disso, é definido um plano 
de ação para implementar o sistema de gestão da 
sustentabilidade em cada um dos empreendimentos 
participantes. 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



Atividades a serem desenvolvidas

a)  Implementação do Sistema de Gestão de 
Sustentabilidade
Com base nos resultados do diagnóstico realizado e no 
plano de ação elaborado, os empreendimentos serão 
orientados, passo a passo, a implementar as ações e 
atividades que minimizem os impactos negativos por 
elas gerados, por meio de um conjunto de oficinas e 
visitas técnicas individuais. 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



Atividades a serem desenvolvidas

b) Realização do Diagnóstico Intermedário e 
Diagnóstico Final – Afim de identificar as mudanças 
ocorridas e alterações que se fizerem necessárias, 
bem como para servir de comparativo com o 1º 
Diagnóstico;

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



Atividades a serem desenvolvidas

c) Cursos de capacitação
02 representantes por empreendimento passarão por uma 
capacitação e farão parte da equipe de capacitação para os 
outros profissionais do empreendimento - utiliza como 
base a Metodologia de Desenvolvimento de Competências 
no Trabalho. Esses profissionais transformam-se em 
instrutores internos e promovem o desenvolvimento 
profissional no dia-a-dia, no local de trabalho e em tempo 
real. 

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



EXPERIÊNCIAS REALIZADAS

 Implementação da NBR 15401/2006 em 18 meios de
hospedagem no Vale do Ribeira (municípios de Iporanga,
Ilha Comprida, Iguape e Cananéia)

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



RESULTADOS ALCANÇADOS

 Certificação de 30 profissionais em Hospitalidade para
Supervisores e Gerentes;

 Diminuição da geração de resíduos sólidos, média de
30%;

 Diminuição do consumo dos recursos naturais (água e
energia), média de 30%;

 Integração entre os empreendedores, contribuindo
para uma visão de destino e não de concorrência;

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



RESULTADOS ALCANÇADOS

 Implantação de um Sistema de Gestão da
Sustentabilidade, visando sua melhoria contínua.

Conservação e Desenvolvimento Sustentável



RESULTADOS ALCANÇADOS
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RESULTADOS ALCANÇADOS



Contando com você...
cnrbma@uol.com.br                                     ww.rbma.org.br

Diagramação: Danilo Costa

analopezrbma@uol.com.br 11 – 62325728 / 87309679 


