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O DIALOGA TURISMO E OS NOVOS COMEÇOS
EM BELO HORIZONTE

Um documento como este pode ser interpretado como 
conclusão de um processo. E que processo! Lançado 
em dezembro de 2019, o Dialoga Turismo adaptou seu 
escopo em função dos impactos da pandemia da Covid-
19 e migrou, para o ambiente virtual, seu objetivo de 
tornar cada vez mais horizontais as discussões de 
estratégias para o enfrentamento da crise e a retomada 
do setor turístico da cidade, em curto e médio prazos.

Como uma iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, 
por meio da Belotur, em parceria com o Sebrae Minas, o 
Dialoga tornou-se um verdadeiro espaço de 
governança  colaborat iva  e  engajamento  de 
representantes dos diversos setores relacionados ao 
turismo — das esferas pública, privada e sociedade 
civil organizada — para estabelecer um sistema de 
gestão coordenada, gerar conexões, negócios e 
estimular soluções criativas e inovadoras.

Na primeira etapa, ainda em 2020, palestras, 
seminários e oficinas criaram um fluxo de discussão 
sustentado em técnicas das metodologias ágeis e da 
investigação apreciativa, entre outras. O esforço 
conjunto permitiu a elaboração de três eixos e sete 
diretrizes fundamentais à recuperação e ao 
desenvolvimento turístico sustentável da capital 
mineira. Demonstrando o dinamismo do trabalho, a 
atividade já rendeu um desdobramento prático 
imediato: junto das diretrizes prioritárias da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte e da própria Belotur, essa 
etapa ajudou a nortear nosso planejamento para o 
período 2021-2024, validado junto ao Conselho 
Municipal de Turismo - COMTUR.

A segunda etapa, realizada entre maio e julho de 2021, 
realizou o detalhamento dessas diretrizes e a 
priorização de ações, em oficinas gerais e específicas, 
também on-line. Um dos resultados é este Plano Tático 
Operacional, fruto da  interlocução, da integração, da 
escuta e participação ativas, do compromisso e, 
efetivamente, da proposta de ações. Saímos de um 
momento de inspiração coletiva para um momento de 
realizações compartilhadas. 

Portanto, mais do que uma conclusão, o Plano Tático 
Operacional do Programa Dialoga Turismo significa 
também um novo começo. Partimos agora para a etapa 
de implementação, monitoramento e avaliação das 
atividades. Já temos, no horizonte próximo, ações como 
a realização da I Conferência Municipal de Turismo de 
Belo Horizonte, o Projeto Hub de Inovação no Turismo, o 
envolvimento ainda maior do trade no Posicionamento 
Turístico do Destino e a realização do evento anual da 
Cidade Criativa da Gastronomia.

Na verdade, muitas organizações já vêm colocando em 
prática iniciativas baseadas nas atividades do 
programa. Mas para alcançarmos avanços ainda mais 
consistentes, dependemos da mobilização de todos os 
agentes envolvidos. 

É muito claro, para todos nós, que esse novo começo 
depende de um cenário sanitário e econômico mais 
amplo e ainda em curso. Mas, mesmo diante de uma 
conjuntura tão adversa, Belo Horizonte, com sua 
qualidade de estrutura no segmento turístico, títulos 
internacionais e atributos inigualáveis relacionados à 
criatividade, à diversidade da oferta, à gastronomia e à 
cultura, continuou trabalhando firme, unida e de forma 
segura. 

Com o Dialoga, iniciativa pioneira no país, trabalhamos 
para o fortalecimento do trade e para a cooperação na 
direção de consolidar um destino turístico competitivo, 
sustentável, inteligente, responsável e, é claro, 
surpreendente. 

Agradecemos ao Sebrae Minas pela parceria, à Lab 
Turismo pelo trabalho de consultoria, a todos que 
participaram e aos que ainda podem se engajar neste 
novo começo. Vamos juntos!

Gilberto Castro
Presidente da Belotur
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DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A RETOMADA DO TURISMO
NA CAPITAL MINEIRA

De norte a sul do Brasil, o turismo está no topo do ran-
king entre os segmentos da economia mais atingidos 
pela crise provocada pela Covid-19. Mesmo com os 
efeitos do avanço da vacinação na retomada das ativi- 
dades dos pequenos negócios, estudos apontam que o 
faturamento do setor só deve voltar ao patamar ante-
rior à pandemia em 2022. Além de depender da vacina-
ção em massa da população, o setor terá que se adaptar 
às novas tecnologias e aos desejos e necessidades do 
novo perfil de turistas.  

Em Belo Horizonte, o cenário não foi diferente do resta-
nte do país. Mais de 2 mil pequenos negócios ligados ao 
turismo - pousadas, hotéis, bares, restaurantes, agên-
cias de turismo e operadores de viagens - encerraram 
suas atividades em 2020, impactando negativamente a 
geração de emprego e renda não só na capital mineira, 
mas também no seu entorno. 

E foi com o intuito de ajudar os empreendimentos da 
cadeia produtiva do turismo de Belo Horizonte, que o 
Sebrae Minas e a Prefeitura Municipal de Belo Horizon-
te, por meio da Belotur, deram continuidade à parceria 
de sucesso no Dialoga Turismo. 

Na primeira fase do programa, realizada em 2020, 
foram definidos três eixos temáticos como prioritários 
para o impulsionamento do segmento:  Belo Horizonte 
Destino de Negócios e Eventos, Belo Horizonte Destino 
de Gastronomia, Patrimônio Arquitetônico e Cultura e 
Estratégias de Mercado para a Retomada.

Em 2021, a segunda etapa do Dialoga Turismo está indo 
além. Por meio do trabalho em conjunto realizado com 
várias lideranças do setor, foi possível criar um plano 
de ações para acelerar a recuperação do turismo em 
Belo Horizonte. Este planejamento tático vai se 
desdobrar em iniciativas - que começam no segundo 
semestre deste ano e vão até 2022 - voltadas para o 
fortalecimento da governança, promoção do destino, 

mapeamento do mercado, incentivo à inovação, forma-
tação de novos produtos e apoio à cultura e à gastrono-
mia da capital mineira. O objetivo é fazer com que o tu-
rismo volte a ser uma das principais fontes de recursos 
e de novas oportunidades de negócios para a capital.   

Contudo, sabemos que as iniciativas do Dialoga Turis-
mo serão um reforço às ações preventivas que já estão 
sendo implementadas pelo setor, como a adoção dos 
protocolos de segurança e a adesão às novas tecno-
logias, com o objetivo de garantir a saúde dos clientes e 
restabelecer a confiança dos visitantes e da própria po-
pulação nos serviços e produtos oferecidos pela cadeia 
produtiva do turismo. 

Com a pandemia, temos a certeza de que criação de 
políticas públicas são essenciais para o setor, tanto 
para facilitar o acesso ao crédito, como para propiciar 
um ambiente favorável à abertura de novos negócios e, 
consequentemente, à criação de oportunidades de tra-
balho e ampliação do poder de compra da população. 

Por outro lado, empresários e empreendedores devem 
estar cientes da necessidade do turismo se reinventar 
constantemente. A solução pode estar na adoção de 
estratégias que gerem a satisfação do cliente, um dos 
mais valiosos ativos para qualquer empreendimento, 
independente do seu porte e atuação. 

Sabemos que empreender não é tarefa fácil, princi-
palmente, em tempos de incertezas. Porém, nesta re-
tomada do turismo, os pequenos negócios não estão 
sozinhos, e poderão sempre contar com o apoio, par-
ceria e incentivo do Sebrae Minas. 

Afonso Maria Rocha
Superintendente do Sebrae Minas
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APRESENTAÇÃO

Belo Horizonte representa atualmente um dos princi-
pais destinos para o Turismo de Negócios e Eventos no 
país, somando à qualidade da estrutura existente para 
esse segmento, os atributos relacionados à gastrono-
mia, bem como outros diferenciais da cultura e criati-
vidade presentes no município.

Como resultado da estratégia da política pública local, a 
cidade tem alcançado resultados significativos, como 
títulos internacionais, melhorias na infraestrutura pa-
ra o turismo e o constante processo de fortalecimento 
do trade turístico.

Considerando a oferta turística diversificada, hotéis 
qualificados, os espaços para eventos, as possibilida-
des de experiências turísticas nos espaços urbanos, a 
localização privilegiada na região Sudeste, dentre ou-
tros fatores, a capital mineira apresenta bom potencial 
para o desenvolvimento turístico ainda mais vigoroso. 

Com o advento da pandemia gerada pela Covid-19 nos 
primeiros meses de 2020, o setor turístico tem sido 
impactado significativamente em todo o mundo, o que 
impôs desafios e consequências negativas a essa 
cadeia produtiva. O que se verificou no primeiro 
momento, em âmbito global, foi a paralisação das 
atividades vinculadas ao turismo, seja na esfera 
internacional ou na doméstica, de maneira abrupta e 
quase total. 

Reduções drásticas nos voos nacionais e internacionais 
e nas reservas de hotéis e a interrupção das atividades 
em vários setores relacionados ao turismo, tais como 
eventos, restaurantes e bares, teatros, museus e 
roteiros turísticos, fizeram com que uma variada gama 

de serviços e comércios fossem obrigados a fechar 
suas portas para conter o avanço da contaminação.  

Também no Brasil, e em Belo Horizonte, as medidas de 
isolamento social, embora necessárias para a saúde 
pública e a mitigação do contágio, levaram o setor 
turístico a enfrentar a queda abrupta em suas receitas e 
na manutenção de empregos. 

Assim, fez-se necessária a reflexão e a mobilização so-
bre quais estratégias e ações são imprescindíveis para 
a retomada da dinâmica do turismo, fortalecendo uma 
atuação cooperada entre o setor público e o setor priva-
do no âmbito local. 

Em resposta a esse preocupante contexto, a Prefeitura 
de Belo Horizonte, por meio da BELOTUR, em parceria 
com o Sebrae Minas, inicia em 2020 o Programa Dialoga 
Turismo, reunindo representantes do Poder Público, da 
Sociedade Civil Organizada e dos Empreendedores da 
Cadeia Produtiva.

O objetivo principal foi debater os caminhos do turismo, 
refletindo e elaborando coletivamente propostas que 
objetivam articular de maneira colaborativa e conver-
gente os atores do destino frente aos impactos que a 
pandemia impôs à realidade das empresas e às ativi-
dades produtivas na capital mineira. 

Baseado no diálogo, na escuta participativa, na 
governança colaborativa e no delineamento de ações 
efetivas, o programa promoveu uma série de ações 
junto aos diferentes agentes turísticos da cidade. 
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PROGRAMA DIALOGA TURISMO

O Programa Dialoga Turismo constitui-se em um 
espaço de escuta, reflexão e engajamento de 
representantes dos diversos setores relaciona-
dos à atividade turística de Belo Horizonte. Esse 
espaço é norteado pela reflexão e pela articulação 
dos envolvidos visando a elaboração de diretrizes, 
ações e metas para a retomada do turismo no ce-
nário pós-pandemia entre 2021 e 2022.
 
O projeto materializa mais uma exitosa parceria 
entre a Belotur e o Sebrae Minas e tem como 
objetivos: 
 
• Promover maior engajamento, interlocução e 

cooperação dos diversos atores da cadeia 
produtiva do turismo na elaboração de 
proposições e diretrizes orientadoras que 
subsidiem a retomada e o desenvolvimento do 
turismo em Belo Horizonte no contexto pós 
pandemia;

• Abrir um canal de escuta permanente com os 
representantes dos setores relacionados à 
atividade turística para o desenvolvimento e 
monitoramento das políticas públicas 
relacionadas ao segmento em Belo Horizonte;

• Contribuir na construção das políticas 
públicas para o setor do turismo no município;

• Ampliar e fortalecer o sistema de governança 
coordenada e participativa do turismo em 
Belo Horizonte, estimulando uma maior 
interlocução dos órgãos públicos junto a 
outros agentes do setor privado, dos setores 
econômicos envolvidos com turismo, das 
universidades e da sociedade civil organizada;

• Promover uma maior integração dos elos da 
ca d e i a  p ro d u t i va  d o  t u r i s m o  p a ra  o 
desenvolvimento sustentável do setor.

Na primeira etapa em 2020 foram realizados sete 
encontros virtuais para apresentação de pesqui-
sas, tendências, indicadores e soluções que cola-
boraram para que o trade pudesse refletir sobre os 
principais desafios a serem enfrentados pelo turis-
mo no contexto da pandemia, em curto e médio pra-
zo.  Em seguida, foram realizadas nove oficinas 
distribuídas em três eixos temáticos distintos, sob 
mediação de uma consultoria especializada, que 
tinham como objetivo elaborar e priorizar diretri-
zes estratégicas para a recuperação do setor. Os 
resultados dessa primeira etapa foram sistemati-
zados em um documento que se encontram dispo-
níveis no link: https://bityli.com/Al0zW

Na segunda etapa, realizada entre os meses de 
maio e julho de 2021, foi feito o detalhamento das 
diretrizes e a priorização de ações obtidas na 
primeira etapa, construindo um Plano Tático 
Operacional para orientar o planejamento 
coordenado e a implementação de medidas, por 
meio de oficinas on-line, participação propositiva, 
responsabilidades e ações compartilhadas.

Assim, num primeiro momento, o programa bus-
cou gerar inspiração para as lideranças e agentes 
do setor turístico de Belo Horizonte, a partir da 
apresentação de casos de sucesso, para poste-
riormente elaborar de forma colaborativa as a-
ções e metas, constituindo assim o chamado Pla-
no Tático Operacional do Programa Dialoga Turis-
mo, conforme descrito na metodologia.
 
Diante do peculiar momento que torna imperativa 
uma resposta rápida, orientada para a ação, e 
suficientemente abrangente para abarcar as 
nuances e a amplitude do problema, as 
metodologias utilizadas durante todas as etapas 
do programa sustentaram-se na filosofia do 
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do programa sustentaram-se na filosofia do 
pensamento ágil, na abordagem da investigação 
apreciativa e no conjunto de técnicas e processos 
do Design Thinking.
 
Neste sentido, o Dialoga Turismo, desde o seu iní-
cio e nesta continuidade em 2021, baseou-se em 
alguns conceitos-chave aplicados nas oficinas, a 
saber:

• Escuta Ativa: o processo de escuta ativa con-
siste no convite à atenção ao outro, em sua 
fala e em suas ideias. Dentro das oficinas do 
Dialoga Turismo os participantes foram 
incentivados a escutar empaticamente cada 
pessoa presente, ouvindo, compreendendo e 
interpretando as mensagens e anseios de 
cada um.

 
• Ideação: trata-se de uma técnica de exposi-

ção e debate de ideias, cuja reflexão é orien-
tada para um resultado ou uma solução. Es-
pera-se que os participantes apresentem 
suas proposições e pontos de vista e, ao lon-
go do processo, se alcance como resultado a 
hierarquização de ideias e soluções.

• Diretrizes estratégicas, ações e metas: a 
partir da escuta, reflexão e discussão rea-
lizada durante o processo, foram definidas 
ações de curto prazo para a retomada do tu-
rismo na cidade e a minimização dos im-
pactos gerados pela pandemia. Na primeira 

• etapa foram elencadas cerca de cinquenta 
ações possíveis, categorizadas em sete 
diretrizes a partir de três eixos temáticos 
mais abrangentes: Destino de Negócios, 
Eventos e Saúde; Destino de Gastronomia, 
Patrimônio Arquitetônico e Cultura e Estra-
tégias de Mercado para a Retomada. Na se-
gunda etapa,  o  rol  de  ações obt ido 
inicialmente foi analisado e foram priori-
zadas ações estratégicas que irão delinear 
grandes linhas de ação a serem implemen-
tadas ao longo do próximo ano e que nortea-
rão o planejamento das políticas públicas no 
âmbito local e regional.

Diante da necessidade relacionada ao fomento a 
uma gestão colaborativa e compartilhada da 
atividade turística, o Programa Dialoga Turismo 
constitui-se em uma iniciativa pioneira e 
inspiradora no país, proporcionando uma valiosa 
contribuição para o fortalecimento de uma gestão 
do destino Belo Horizonte.

Cabe destacar que as diretrizes e ações resultantes 
da primeira etapa do Programa Dialoga Turismo fo-
ram utilizadas como uma das referências – ao lado 
das diretrizes prioritárias da atual gestão da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e da Belotur 
norteadoras – do planejamento da empresa para os 
próximos quatro anos, um desdobramento prático 
que demonstra o impacto do programa nas políticas 
públicas para o turismo em Belo Horizonte.
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METODOLOGIA

Na primeira etapa do Programa Dialoga Turismo 
em 2020 obteve-se como resultado um processo de 
construção parti-cipativa de diretrizes e ações 
visando o desenvol-vimento e o fortalecimento da 
governança do setor turístico do município. 
 
A segunda etapa buscou o desdobramento das di-
retrizes elencadas na primeira etapa em ações prá-
ticas a serem implementadas, constituindo assim o 
chamado Plano Tático Operacional do Programa 
Dialoga Turismo.

Devido a situação de isolamento decorrente da pan-
demia, o processo de interlocução entre os parti-

Etapa I – Planejamento

Contemplou os alinhamentos necessários entre a 
Belotur, Sebrae Minas e a consultoria contratada 
(Lab Turismo) para validação da metodologia, 
cronograma e demais atividades preparatórias 
para os trabalhos. Nesta etapa também foram 
apresentados e validados os nomes dos 
convidados para a exposição de temas e casos 
inspiradores que ajudaram a alimentar as 
reflexões em cada um dos três grandes eixos 
temáticos adotados pelo Dialoga Turismo.

Etapa II – Oficinas

A programação das oficinas foi elaborada 
considerando a realização de encontros gerais 
com todos os participantes interessados no 
desenvolvimento turístico, sendo um no início 
desta segunda etapa (13/05/2021) e outro no final 
(23/08/2021). As oficinas de planejamento 
participativo específicas de cada eixo temático, 
foram destinadas ao detalhamento das ações 
vinculadas às Diretrizes Estratégicas elaboradas 
na primeira etapa (2020). 

cipantes para a construção e detalhamento das a-
ções do Plano Tático Operacional foi realizado no 
formato virtual, tendo reunido importantes lide-
ranças e atores do turismo de Belo Horizonte. As 
oficinas foram realizadas utilizando a plataforma 
Zoom e os exercícios práticos de planejamento 
desenvolvidos em uma ferramenta on-line 
desenvolvida e disponibilizada pela consultoria 
responsável por esta etapa do programa – a Lab 
Turismo.

As atividades deste segundo momento do progra-
ma ocorreram de acordo com as etapas abaixo:
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ORGANIZAÇÃO DAS DIRETRIZES POR EIXO TEMÁTICO

Eixo 1 – Belo Horizonte Destino de Negócios e 
Eventos

Diretrizes Estratégicas envolvidas: 
1 - Governança Compartilhada e Gestão 

Participativa do Destino
2 - Posicionamento e Comunicação Orientada 

para o Mercado
6 – Suficiência de Dados e Inteligência de 

Mercado

Eixo 2 – Belo Horizonte Destino de Gastronomia, 
Patrimônio Arquitetônico e Cultura 

Diretrizes Estratégicas envolvidas:
3 – Integração e Qualificação da Rede de 

Serviços e Hospitalidade
4 – Inovação e Remodelagem da Oferta Turística 

Instalada
7 – Ampliação da Atratividade e Integração com 

os Destinos do Entorno

Eixo 3 – Estratégias de Mercado para a 
Retomada

Diretriz Estratégica envolvida:
5 – Políticas de Valorização e Sustentação dos 

Títulos da Unesco

Nas oficinas foram abordados os aspectos 
metodológicos e práticos concernentes ao 
detalhamento das ações. Os encontros foram 
realizados sempre com um convidado que 
apresentava boas práticas relacionadas aos eixos 
temáticos tratados.  As participações de 
convidados foram utilizadas como aquecimento e 
inspiração para a discussão dos temas de cada 
eixo. 

Cada eixo contou com duas oficinas de trabalho 
para discussão, validação e detalhamento das 
ações vinculadas a essas temáticas, totalizando 
assim oito oficinas de planejamento. Ressalta-se 
que no intervalo entre as oficinas foi realizada 
mentoria e suporte da consultoria para os 
participantes com responsabilidade direta pelas 
ações, os quais foram denominados “líderes” e 
“parceiros”.

No início do trabalho, a consultoria técnica, em 
conjunto com a Belotur e Sebrae Minas, avaliaram 
as possíveis iniciativas listadas no documento da 
primeira fase do Dialoga Turismo, definindo cinco 
possíveis ações para cada diretriz estratégica, as 

quais foram discutidas, alinhadas e validadas com 
os participantes na primeira reunião geral. 

Após a validação das possíveis ações, consideran-
do a necessidade de priorização para reduzir o nú-
mero de ações e tornar o planejamento mais 
objetivo e exequível, os participantes fizeram uma 
priorização de acordo com critérios técnicos de 
relevância e urgência das ações.

No processo de priorização os participantes utili-
zaram a ferramenta on-line, disponibilizada na 
plataforma da Lab Turismo, para atribuir notas a 
cada uma das possíveis ações de acordo com os 
seguintes critérios:

1. Nível de contribuição na retomada do turismo 
com a geração de receitas para as partes 
interessadas – empresários, comunidade, 
governos.

2. Nível de contribuição para a consolidação do 
turismo como importante atividade econômica 
geradora de ocupação e renda a longo prazo no 
município.

3. Nível de contribuição para implementação de 
um modelo de turismo em bases sustentáveis 
do ponto de vista ambiental, cultural e 
econômico.

No processo de priorização foram eleitas duas 
ações para cada uma das sete diretrizes 
prioritárias elencadas na primeira fase do Dialoga 
Turismo, totalizando quatorze ações prioritárias 
que seriam, então, detalhadas nas oficinas 
específicas de cada eixo temático.

Tanto nas oficinas, como nos intervalos entre os 
encontros, foi utilizada uma ferramenta online e 
gestão das ações, permitindo assim a otimização 
dos trabalhos, bem como a garantia de uma maior 
efetividade no acompanhamento da execução. 
Ficou acordado desde o início do processo que o 
acesso à plataforma online ficaria disponível aos 
líderes e parceiros de cada ação por um período 
de um ano, ou seja, até o final de 2022, quando o 
prazo de execução previsto para a maioria das 
ações já estará finalizado.

Importante destacar que o detalhamento das 
ações foi realizado considerando os riscos, as 
oportunidades, os prazos, as articulações 
necessárias e os responsáveis para cada ação 
desenhada, assim como as formas de 
monito-ramento e acompanhamento das ações 
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monitramento e acompanhamento. 

É importante sublinhar, neste processo em-
preendido na segunda etapa do Dialoga Turismo, 
que para cada ação foram compostos grupos com 
a definição de um líder (responsável pela articula-
ção dos outros membros do grupo e pelo preen-
chimento dos dados na plataforma) e os parceiros 
(corresponsáveis pela implementação das ações). 
Estes grupos possuem uma dinâmica própria que 

Etapa III – Conclusão
A etapa final da elaboração do Plano Tático Operacio-
nal compreendeu a sistematização do registro e 
análise das etapas anteriores, assim como a elabo-
ração do documento síntese, reuniões com líderes e 
parceiros para acompanhar o andamento das ações e 
os preparativos para o evento de encerramento desta 
etapa. 

O resultado do planejamento e detalhamento das 
ações priorizadas estão no sítio na internet: 
www.labturismo.com.br/dialogaturismo O acesso  
está disponível aos participan-tes do Dialoga Turismo, 
visando o acompanhamento das etapas de 
implementação de cada ação. Além das ações 
priorizadas foram disponibilizadas as demais ações 
que compuseram a primeira etapa.

Estes grupos possuem uma dinâmica própria que 
se dá para além do espaço da plataforma e busca 
os meios necessários para viabilizar as ações pe-
las quais se responsabilizaram, compartilhando 
esta tarefa com os gestores públicos da Belotur.

Outro aspecto relevante é que o planejamento foi 
pactuado com os participantes como sendo de 
curto e médio prazo, com ações previstas no 
período 2021-2022.

Quadro Resumo das Oficinas por Eixo Estratégico - 2021 

Oficina Geral - Retomada do Dialoga Turismo Belo Horizonte

Oficina Geral - Lançamento Plano Tático Operacional 
do Dialoga Turismo Belo Horizonte

13/05
09h00 às 12h00

23/08
09h00 às 12h00

Eixo 1
Destino de
Negócios e
Eventos

Eixo 2
Destino de
Gastronomia,
Patrimônio
Arquitetônico
e Cultura

Eixo 3
Estratégias de
Mercado para
a Retomada

Governança Compartilhada e Gestão Participativa do Destino

Posicionamento e Comunicação Orientada para o Mercado

Integração e Qualificação da Rede de Serviços de Hospitalidade

Políticas de Valorização e Sustentação dos Títulos da UNESCO

Oficina 1 (18/05)
09h às 12h

Convidado:
Bruno Wendling
Presidente do FUNDTUR
MS e do FORNATUR

Oficina 1 (19/05)
09h às 12h

Convidado:
Cacau de Paula
Secretária de Turismo e
Lazer de Recife

Oficina 1 (20/05) 
09h às 12h

Convidado:
Pere Muñoz
Consultor Internacional
em Cultura e Turismo

Oficina 2 (30/05) 
09h às 12h

Convidada:
Milagros Ochoa
Promperú

Oficina 2 (01/06) 
09h às 12h

Convidado:
Rosa Helena
Gramadotur

Oficina 2 (02/06)
09h às 12h

Convidado:
Isabel de Paula
Unesco

Suficiência de Dados e Inteligência de Mercado

Inovação e Remodelagem da Oferta Turística Instalada

Ampliação da Atratividade e Integração com Destinos do Entorno
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Visando dar maior transparência e ampliar o acesso a 
todos os agentes do setor turístico no acompanha-
mento do Plano Tático Operacional do Dialoga Turis-
mo 2021, serão promovidas reuniões ampliadas para 
a atualização de informações a respeito do andamento 
das ações descritas no Plano Tático Operacional.  O 
cronograma dessas reuniões será disponibilizado na 
página do Dialoga Turismo no Portal PBH: 
 http://portalbelohorizonte.com.br/dialogaturismo

Implementação
A etapa de implementação constitui o momento de 
execução, monitoramento e avaliação das etapas 
relacionadas às ações, atividade sob responsa-
bilidade direta da Belotur com os líderes e 
parceiros, contando com o apoio do Conselho 
Municipal de Turismo.

Durante as oficinas de trabalho, na segunda etapa 
do Programa Dialoga Turismo, ressaltou-se a 
importância da cooperação público-privada para 
o êxito do turismo, inclusive sendo uma realidade 
presente nas boas práticas apresentadas pelos 
palestrantes convidados. Com isso, espera-se 
que os líderes envolvidos no setor turístico 
possam ampliar ainda mais o esforço que já tem 
sido empreendido para o fortalecimento da 
atividade no munícipio. 
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PLANO TÁTICO OPERACIONAL

Apresenta-se como resultado do Programa Dialoga Turismo, o plano que norteará a atuação da 
governança do turismo de Belo Horizonte de 2021 até 2022.

DIRETRIZ ESTRATÉGICA AÇÃO META

1 – Governança Compartilhada e Gestão
Participativa do Destino

2 – Posicionamento e Comunicação
Orientada para o Mercado

6 – Suficiência de Dados e Inteligência
de Mercado

3 – Integração e Qualificação da Rede
de Serviços de Hospitalidade

1 - Rede de Governança da Gastronomia
(Público-Privado-Academia)

2 - Elaboração do Plano Municipal de Turismo

3 - Envolvimento do Trade no Posicionamento
Turístico do Destino

4 - Realização de Campanhas Promocionais
(curto e médio prazo)

5 - Eventos de Capacitação para o Trade
sobre Inteligência de Mercado

6 - Fortalecimento do Observatório
de Turismo (Divulgação)

7 - Projeto de Qualificação dos Acessos e
Mobiliários Urbanos dos Atrativos

8 - Projeto de Qualificação Profissional e
Empresarial

Criação da Rede de Governança da Cidade
Criativa da Gastronomia até julho/2021

Elaborar o Plano Municipal de Turismo até
outubro/2022

Engajar a Cadeia Produtiva do Turismo no 
uso da logomarca de Posicionamento até
setembro/2021

Realizar campanha promocional até
novembro/21, e outra até junho/22, tendo
em vista o Posicionamento

Realização de três eventos de capacitação
até novembro/2022

Incremento em 5% nos acessos de
conteúdos e documentos até dezembro/2021
e 10% até dezembro/2022

Qualificar três atrativos turísticos até
dezembro/22.

Elaboração do diagnóstico de demandas até
08/21, elaboração do plano até 02/22 e
execução até 10/22
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DIRETRIZ ESTRATÉGICA AÇÃO META

4 – Inovação e Remodelagem da Oferta
Turística Instalada

7 – Ampliação da Atratividade e Integração
com Destinos do Entorno

5 – Políticas de Valorização e Sustentação
dos Títulos da UNESCO

9 - Projeto Hub de Inovação no Turismo

10 - Mapeamento e Inovação de
Experiências Turísticas

11 - Estudo da Oferta e Demanda para Novos
Produtos Integrados com o Entorno

12 - Formatação de Novos Produtos e
Experiências com Destinos do Entorno

13 - Realização de Editais para Estímulo à
Produção Cultural Relacionada com os
Títulos da UNESCO

14 - Evento Anual da Cidade Criativa da
Gastronomia de Belo Horizonte

Estruturação do projeto piloto do Hub de
Inovação até 12/2021

Mapeamento de 5 novos produtos com foco
em experiências até 12/21, 10 até 06/22 e
15 até 12/22

Relatório da oferta turística atualizado até
novembro de 2022 e relatório de tendência
de demanda turística até dezembro de 2022

Formatar cinco novos produtos com o
Inhotim e cidades que possuem Patrimônios
da Unesco até 06/22

Apoiar eventos com temáticas relacionadas
aos títulos da Unesco, oferecendo pontuação
extra em editais. 6 milhões até dez/21 e
4 milhões até dez/ 22

Realização do evento de promoção de
Belo Horizonte como um destino
gastronômico e alimentar até 10/2022

O detalhamento está disponível ao final do documento com o status mais recente de cada ação e será 
disponibilizado sazonalmente com as últimas atualizações na página do Dialoga Turismo no Portal da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte: https://prefeitura.pbh.gov.br/belotur/dialoga-turismo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O turismo é uma atividade bastante complexa e 
desafiadora devido a sua abrangência e à 
diversidade dos fatores que podem influenciar a 
competitividade e sustentabilidade de um destino 
turístico.

Como elemento fundamental diferenciador para a 
obtenção de êxito e efetividade nos resultados, 
ressalta-se sempre a capacidade de gestão cola-
borativa, envolvendo os atores em processos 
dinâmicos e consistentes para a constante análise 
da situação atual e a formulação de objetivos e 
ações que permitam o aproveitamento das 
oportunidades e pontos fortes, bem como a supe-
ração das ameaças e melhoria dos pontos fracos.

O planejamento participativo, através do Progra-
ma Dialoga Turismo, constitui parte do processo 
para a retomada e fomento ao desenvolvimento 
turístico na cidade de Belo Horizonte, sendo a 
etapa seguinte tão importante quanto a primeira, 
ou seja, a implementação, monitoramento e ava-
liação das ações e metas definidas ao longo das 
duas etapas agora concluídas.

Na primeira etapa, em 2020, o que se observou foi 
um processo único de mobilização das lideranças 
para juntos pensarem e formularem estraté-gias 
para o fomento ao turismo local. Para além do 
importante documento gerado, um processo par-
ticipativo gera como resultado um novo "ânimo" 
nas lideranças envolvidas. 

Além disso, muitas organizações, mesmo antes 
da finalização da segunda etapa do Programa em 
2021, quando foi possível elaborar o detalhamen-
to das ações, puderam empreender novas inicia-
tivas com base nos resultados gerados na etapa 
anterior.

Como exemplo real toma-se por base a própria 
Belotur que, no seu planejamento 2021-2024 
devidamente apresentado e validado junto ao 
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR BH, 
demonstra o quanto o resultado da primeira etapa 
do Programa Dialoga Turismo foi incorporado 
pela empresa, norteando muitas das suas ações.

Para que avanços ainda mais consistentes 
ocorram, é vital que todo o trade turístico e, prin-
cipalmente, os líderes e parceiros das ações, 
estejam mobilizados e envolvidos, pois isso 
definirá os resultados deste Programa e a colheita 
de frutos de uma retomada do turismo de forma 
consciente, consistente e sustentável.
 
Para analisar constantemente o andamento das 
ações é imprescindível definir mecanismos que 
devem permear todo o processo de implantação do 
Plano Tático Operacional Dialoga Turismo como: 
 

• Atualização constante das ações, buscando 
ao máximo a execução, mas também as 
melhorias, ajustes e mudanças necessárias 
ao longo da implementação.

• Elaboração de relatórios de acompanha-
mento e avaliação que devem ser produzidos 
pelos líderes e parceiros das ações e 
apresentados nas reuniões do COMTUR BH 
para constante avaliação dos resultados 
obtidos;

 
• Conselho Municipal de Turismo de Belo 

Horizonte - COMTUR BH ou de outras 
instâncias ligadas a ele, como forma de 
legitimar o processo de planejamento, 
execução e avaliação das ações do plano e 
fortalecimento de governança através da 
gestão e responsabilidade compartilhada.
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• Utilização da ferramenta on-line desenvol-
vida para monitoramento do plano e para o 
controle da execução e resultados.

• Geração de um ambiente favorável, que 
envolva e motive os atores que efetivamente 
participaram do processo e que agregue 
outros parceiros e colaboradores, celebran-
do as conquistas e apoiando os responsáveis 
pelas ações nos previsíveis desafios para 
“fazer acontecer”.

Estes mecanismos certamente garantirão o 
sucesso da implementação do Plano Tático 
Operacional Dialoga Turismo, assim como 
ampliarão o alcance das metas propostas, 
fazendo com que o posicionamento do turismo de 
Belo Horizonte se concretize e torne este destino 
ainda mais SURPREENDENTE.
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ANEXO - DETALHAMENTO DAS AÇÕES
(versão impressa da plataforma online em 12/08/2021 sujeita à constante atualização na versão online)
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Ação: 1 - Rede de Governança da Gastronomia (Público-Privado-Academia)

Responsáveis:

Líder Marcos Boffa - Belotur

Parceiro:

Flávio Eduardo Matias da Silva - Fórum de Cultura Alimentar e Gastronomia 

 

Fernanda Fonseca - Frente da Gastronomia Mineira 

 

Ricardo Rodrigues - FGM 

 

Resumo da

Ação:

Criação de uma Rede de Governança da Cidade Criativa da Gastronomia que possibilite a articulação e

representatividade dos diversos atores do setor público, privado, sociedade civil e academia, consolidando a

governança e gestão das ações de forma mais colaborativa e efetiva.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Avaliar as entregas

propostas no Dossiê

de Candidatura de

Belo Horizonte – FGM

15/06/21 30/06/21 15/06/2021 15/07/2021 0,00

Levantar as entregas

de diferentes

instâncias da PBH

relacionadas à

Gastronomia

15/06/21 30/06/21 15/06/2021 15/07/2021 0,00

Validar as

organizações e

representantes para

a  composição do

Comitê Gestor

15/06/21 16/06/21 15/06/2021 16/06/2021 0,00

Organizar e realizar a

Temporada

Internacional de

Gastronomia e

Alimentação de Belo

Horizonte

15/06/21 29/10/21 15/06/2021 30/10/2021 100.000,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Publicar o Decreto

de Criação do Comitê

Gestor da Cidade

Criativa Gastronomia

30/06/21 10/08/21 0,00

Desenvolver um eixo

temático de

Governança no

evento anual sobre

Gastronomia

14/07/21 22/10/21 01/08/2021 0,00

Organizar um

encontro em parceria

com a FGM

convocando atores

diversos do setor

10/08/21 19/08/21 0,00

Criar a Rede de

Governança da

Cidade Criativa da

Gastronomia de Belo

Horizonte

21/10/21 15/03/22 0,00

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Reuniões mensais da

Rede de Governança

da Cidade Criativa da

Gastronomia

15/03/22 30/12/22 0,00

Encontro anual

durante a Temporada

de Gastronomia e

Alimentação de Belo

Horizonte

15/10/22 17/10/21 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 100.000,00 Belotur

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

Relatório de atualização das ações

previstas e realizadas do dossiê /

Publicação do Decreto

Desarticulação dos atores/

Crise econômica

Necessidade de articulação e ações

conjuntas / Orçamento disponível para

realização do Forum de Gastronomia

e Cultura Alimentar 2021

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 2 - Elaboração do Plano Municipal de Turismo.

Responsáveis:

Líder Karla Bilharinho Guerra - Belotur

Parceiro:
Karla Del?m - Usina de Eventos 

 

Danielle Fernandes Costa Machado - UFMG  

Resumo da

Ação:

Criar as condições necessárias à elaboração do Plano Municipal de Turismo, garantindo um amplo processo

participativo de construção de políticas públicas e monitoramento contínuo dos resultados.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Criar Comissão Executiva

para organização da CMT e

do Plano Municipal de Turismo

01/08/21 31/12/21 0,00

Realizar Diagnóstico do

Setor de Turismo em Belo

Horizonte (ver ação 11)

01/09/21 01/02/22 0,00

Planejar e definir

metodologia e cronograma

da CMT e do Plano

Municipal de Turismo

01/09/21 31/12/21 50.000,00

Apresentar a Compilação

dos Dados do Diagnóstico

(COMTUR)

01/02/22 28/02/22 0,00

Mobilizar e Organizar as

Plenárias de cada Eixo

Temático da Conferência

Municipal de Turismo

01/02/22 01/04/22 20.000,00

Sistematizar as Propostas de

cada Eixo Temático da CMT
02/04/22 02/05/22 0,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Realizar a CMT –

apresentação das Propostas

de cada eixo temático

02/06/22 20/06/22 20.000,00

Elaborar o Documento Final

da CMT – Plano Municipal

de Turismo

01/07/22 31/08/22 10.000,00

Apresentar e Validar o Plano

Municipal de Turismo junto

ao COMTUR

01/10/22 31/10/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Sim R$ 100.000,00 Belotur/PBH

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

Apresentação de relatórios parciais e

relatório final com previsão de

revisão sazonal

Interno: Contingenciamento de

recursos do orçamento municipal |

Externo: pouca participação do setor

Interno: trabalhar com os dados já

existentes e manter setor mobilizado

por meio de ações de

formação/informação | Externo:

Captação de Parceiros interessados

nos mesmos resultados (dados e

qualificação do debate sobre o

turismo de Belo Horizonte)

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 3 - Envolvimento do Trade no Posicionamento Turístico do Destino

Responsáveis:

Líder Hernani De Castro Júnior - BHCVB

Parceiro:

Karla Delfim - Usina de Eventos 
 

José Eugênio Aguiar - SINDETUR  

Ana Braga - ABEOC  
Flavia Werneck Pelegrino - Belotur 

 

Resumo da

Ação:

Engajamento da cadeia Produtiva do Turismo no uso da logomarca de Posicionamento, para alinhamento

quanto a importância de forma integrada, através de reuniões e oficinas para conhecimento, validação e

capacitação dos setores, proporcionando maior reconhecimento da marca e atributos do destino tanto

interna, quanto externamente. Trabalhar 4 setores em 2021 e outros 6 em 2022.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Realizar encontro para se

conhecer o Documento de

Posicionamento, e atributos

21/06/21 25/06/21 0,00

Fazer oficina para nova

Validação do Documento de

Posicionamento e atributos

28/06/21 30/06/21 0,00

Criar indicadores para

avaliação de resultados do

uso da logomarca de

Posicionamento

01/07/21 06/07/21 0,00

Criar critérios e fazer a

disseminação dos critérios

para o uso da logomarca

06/07/21 08/08/21 0,00

Monitorar/Acompanhar o

uso da logomarca de

Posicionamento em

produtos e serviços

13/07/21 31/10/22 0,00

Avaliação dos resultados,

segundo indicadores
20/11/22 30/11/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 0,00 BHC&VB/Belotur

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

Reuniões do Grupo de Trabalho e do

Conselho Municipal de Turismo de

BH

Pouco engajamento e entendimento

do alinhamento no Posicionamento

Integrado; mau uso da logomarca. 

Tempo de duração da Pandemia

Crescente entendimento da Cadeia

Produtiva do Turismo e engajamento

nas ações alinhadas.  Maior ânimo pós

Pandemia.

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 4 - Realização de Campanhas Promocionais (curto e médio prazo)

Responsáveis:

Líder Hernani De Castro Júnior - BHCVB

Parceiro:

Angela Maris - Belotur 

 

Alexa Carvalho - Belotur 

 

Aldani Junio Santos - Belotur 

 

Flavia Werneck Pelegrino - Belotur 

 

Resumo da

Ação:

Realizar campanhas promocionais, observando o Posicionamento do destino, e avaliar seus

resultados. Uma campanha geral até novembro de 2021, e uma campanha segmentada até junho de 2022,

proporcionando maior desejo e consumo dos produtos turísticos de Belo Horizonte na retomada do turismo.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Realizar benchmarking 

online para conhecer

campanhas de destinos

concorrentes

21/06/21 01/07/21 0,00

Promover encontros para a

viabilidade do projeto:

captar parceiros e recursos

02/07/21 10/08/21 0,00

Estabelecer estratégias -

mercado, público-alvo, meios

de comunicação

12/07/21 30/07/21 0,00

Criar Briefing para

campanha/campanhas
02/08/21 20/08/21 0,00

Produzir Campanha/ 

Campanhas segmentadas
23/08/21 30/09/21 0,00

Avaliar as campanhas,

conforme mensurações

possíveis

04/10/21 15/11/22 0,00

Relatório final das

Campanhas
16/11/22 30/11/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 0,00 Belotur, agências, mídias

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

Reuniões do Grupo de Trabalho e do

Conselho Municipal de Turismo de

BH

Erros no processo da campanha, na

escolha do mercado e/ou do público

alvo, e o meio de comunicação 

Agravamento da Pandemia

Maior engajamento da Cadeia

Produtiva nas campanhas; Novos

mercados a atingir; Maior fluxo

turístico; Maior número de eventos

captados; Maior ânimo pós Pandemia

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 5 - Eventos de Capacitação para o Trade sobre Inteligência de Mercado

Responsáveis:

Líder Mariana Braga - Sindiprom MG

Parceiro:
Maria Thereza Magalhães - Belotur 

 

Milena Teixeira Soares - Fecomercio MG 

 

Resumo da

Ação:

Realizar eventos de Capacitação para o Trade proporcionando maior profissionalização das ações de

promoção e mercado, bem como melhores resultados de desempenho do destino. 

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Mapear eventos de

formação do tema
04/08/21 25/08/21 03/08/2021 0,00

Buscar os parceiros para

qualificação
04/08/21 25/08/21 0,00

Realizar oficina de

cultura data-driven

(organização/execução)

19/10/21 19/11/21 40.000,00

Realizar Workshop de

análise segmentada 

(organização/execução)

08/02/22 23/03/22 60.000,00

Realizar Fórum de

apresentação das boas

práticas

(organização/execução)

06/04/22 15/06/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 100.000,00 Sistema Fecomércio MG/ Sebrae Minas

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

- Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades previstas

x atividades realizadas.   - Relatórios

dos Eventos.  - Relatórios de

Resultados.

Internos: Baixa adesão dos

participantes. / Falta de recursos para

viabilizar os eventos.   Externos:

Agravamento do cenário  da pandemia

e retração das viagens.

Internas: Momento propício de 

engajamento do trade do destino.

Externas: Possível melhoria do

cenário da pandemia no segundo

semestre estimulando maior ânimo

do setor.

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 6 - Fortalecimento do Observatório de Turismo (Divulgação)

Responsáveis:

Líder Milena Teixeira Soares - Fecomercio MG

Parceiro: Maria Thereza Magalhães - Belotur 

Resumo da

Ação:

Aperfeiçoamento no entendimento das necessidades de informações estratégias pelo setor e

aprimoramento na produção e divulgação dos conteúdos

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Realizar diagnóstico online

do público consumidor dos

dados.

19/08/21 30/09/21 0,00

Revisar o escopo de

pesquisas, estudos e

informações do

Observatório;

19/08/21 30/09/21 0,00

Criar e monitorar

indicadores (KPI) do

Observatório

19/08/21 30/09/21 0,00

Revisar as estratégias de

comunicação para melhor

disseminação das

informações

19/08/21 30/09/21 0,00

Elaborar diretrizes de

divulgação: canais,

linguagem e conteúdo.

30/09/21 28/10/21 0,00

Organizar a abertura do

Observatório para

participação aberta do

mercado.

08/11/21 30/09/22 0,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Contratar consultoria para

análise e divulgação de

dados.

30/11/21 01/01/22 20.000,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 20.000,00 Belotur

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

1) Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades previstas

x realizadas. 2) Relatórios de Avaliação

dos Indicadores.

1) Baixa adesão dos parceiros. 2)

Falta  de recursos.   Externos: 1)

Agravamento do cenário da pandemia

e retração das  viagens.

Internas: 1) momento propício de 

engajamento do trade do destino.  

Externas: 1) possível melhoria do

cenário da pandemia no segundo

semestre estimulando maior ânimo

do setor. 

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 7 - Projeto de Quali?cação dos Acessos e Mobiliários Urbanos dos Atrativos

Responsáveis:

Líder Juliana Barcellos Siqueira - Belotur

Parceiro:
Andrea Souza de Andrade Silva - PBH 

 

Aldani Junio Santos - Belotur 

 

Resumo da

Ação:

Qualificação dos acessos e mobiliários urbanos dos atrativos turísticos de Belo Horizonte, com base

sustentável, possibilitando a definição de prioridades, captação de recursos e parceiros.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Mapear e priorizar os

atrativos turísticos que serão

qualificados.

06/08/21 08/11/21 0,00

Elaborar o diagnóstico das

deficiências e pontos críticos

existentes na oferta turística

com colaboração de

parceiros do setor público e

privado.

09/08/21 08/11/21 0,00

Levantar os projetos e

iniciativas públicas e

privadas existentes.

09/08/21 08/11/21 0,00

Elaborar Plano de Ação para

qualificação da oferta

turística.

09/11/21 06/12/21 0,00

Captar parceiros e recursos

para implementação do

Plano de Ação.

07/12/21 29/04/22 0,00

Monitorar e acompanhar o

cumprimento do Plano de

Ação.

07/12/21 30/12/22 0,00

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 0,00
Belotur, PBH, SETUR-MG, MTur,

Membros do COMTUR-BH.

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

1) Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades previstas

x realizadas. 2) Relatórios de Avaliação

dos Indicadores.

INTERNOS: Insuficiência de recursos

financeiros e humanos.  EXTERNOS:

Consequências da pandemia no

desenvolvimento turístico.

INTERNAS: PDITS-BH (Plano de

Desenvolvimento Integrado do

Turismo Sustentável de Belo

Horizonte) e AAE-BH (Avaliação

Ambiental Estratégica de Belo

Horizonte) elaborados. Fomentar o

envolvimento de outros setores da

PBH na construção do Turismo em

BH.  EXTERNAS: Fortalecimento do

COMTUR-BH. Parcerias e

investimentos através das redes

Unesco - Patrimônio (Pampulha e

Gastronomia).
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Ação: 8 - Projeto de Quali?cação Pro?ssional e Empresarial

Responsáveis:

Líder Pollyanna Campos Mendes - ABIH

Parceiro:

Mariana Braga - Sindiprom MG 

 

Renato Lana - Sebrae Minas 

 

Aldani Junio Santos - Belotur 

 

Resumo da

Ação:

Elaboração de breve diagnóstico do panorama atual das ofertas e necessidades de qualificação profissional e

empresarial para os principais segmentos turísticos de Belo Horizonte, bem como de um projeto inovador

que permita a oferta integrada de soluções mais efetivas para o desempenho dos profissionais e

empreendedores no turismo local.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Realizar mapeamento

dos modelos de

negócio a serem

trabalhados  

01/06/21 30/06/21 15/06/2021 27/07/2021 0,00 �

Realizar mapeamento

da capacitação

ofertada atualmente

01/06/21 30/06/21 0,00

Aplicar Pesquisa -

Modelos de negócio x

Demanda de

capacitação

01/07/21 31/07/21 0,00

Refinar plano de

capacitação

demandado

01/08/21 31/08/21 0,00

Mapear parcerias

para elaboração e

execução do plano de

qualificação ( *)

01/08/21 30/09/21 0,00

Definir agenda de

atividades
01/10/21 31/10/21 0,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Organizar estratégia

de comunicação e

divulgação do plano

de capacitação

01/11/21 28/02/22 0,00

Executar plano de

capacitação
01/03/22 30/09/22 0,00

Medição dos

resultados
01/10/22 31/10/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 0,00 a de?nir conforme parcerias

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

1) Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades

previstas x realizadas. 2) Relatórios

de Avaliação dos Indicadores constando

o número de pessoas e empresas

capacitadas;

1) Possível postura das instituições de

 

 capacitação de manutenção dos

formatos atuais, causando a falta de

aderência na proposta  2) Falta de

recursos financeiros  

Externa   1) Busca pelo

desenvolvimento profissional do

trade turístico  2) Possível retomada

do turismo no segundo semestre

2021.  Interna  1) Aumento da

qualidade da oferta de serviço   2)

Construção participativa entre

iniciativa privada e poder público 

   

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 9 - Projeto Hub de Inovação no Turismo

Responsáveis:

Líder Eduardo Henrique De Paula Cruvinel - Belotur

Parceiro:
Mateus Leal Nehmy - MaxMilhas 

 

Danielle Fernandes Costa Machado - UFMG 

 

Resumo da

Ação:

Elaboração de projeto para consolidação de Belo Horizonte como cidade polo de  inovação no turismo

brasileiro, envolvendo a candidatura como sede do Hub de  Inovação no Turismo Brasil (Ministério do

Turismo / Wakalua) e a estruturação de  projeto piloto para fortalecimento do ecossistema de startups do

turismo e  cadeia produtiva associada.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Elaborar oficina design

sprint
02/08/21 27/08/21 0,00

Efetuar mapeamento e

levantamento dos pontos de

convergência

02/08/21 27/08/21 0,00

Realizar 04 (quatro) meet

ups
02/08/21 29/10/21 0,00

Realizar eventos e projetos

de mentoria
02/08/21 29/04/22 0,00

Realizar reuniões de

monitoramento e

acompanhamento do projeto

02/08/21 30/12/21 0,00

Realizar 01 (um) hackathon

para seleção
05/11/21 07/11/21 40.000,00

Desenvolver projetos de

incubação
08/11/21 28/02/22 0,00

Validar startups aptas para

integração
03/01/22 28/02/22 0,00

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Recurso garantido Valor total Fonte

Sim R$ 40.000,00 Belotur

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

- Acompanhamento planilha check-

list;  - Reuniões periódicas –

Quinzenal entre parceiros

envolvidos;  - Produção de relatórios

ao final de cada atividade. 

- Interno: Prazos para contratação de

empresa especializada para

desenvolvimento de metodologia e

execução do hackathon.  - Externo:

Indefinições relativas ao projeto Hub

de Inovação no Turismo Brasil –

Ministério do Turismo / Wakalua. 

- Interno: Parceria entre Belotur e

Max Milhas viabilizada através do

Chamamento Público do Laboratório

Aberto da PBH/SMDE.  - Externo:

Institucionalização da Câmara de

Turismo 4.0 pelo MTUR
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Ação: 10 - Mapeamento e Inovação de Experiências Turísticas

Responsáveis:

Líder Ricardo Menezes Chaves - Espinhaço Operadora

Parceiro:
Ricardo Luis Oliveira Rocha Campos - ABAV 

Aldani Junio Santos - Belotur 

 

Resumo da

Ação:

Mapeamento, organização e estruturação de novos produtos turísticos com foco nas experiências e inovação

visando diversificar a oferta de Belo Horizonte.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Monitorar a oferta de

experiências já

existentes em BH

com guias e

receptivos

01/07/21 02/08/21 01/07/2021 15/07/2021 0,00 �

Elaborar metodologia

de capacitação e

formatação de novos

produtos e

experiência

15/07/21 30/07/21 15/07/2021 0,00

Contratar

Consultoria para

mapear e estruturar

novas experiências

16/07/21 20/12/22 0,00

Buscar parceiros para

apoiar a capacitação

e formatação de

novos produtos

01/08/21 30/08/21 60.000,00

Disseminar ao trade o

estudo da Oferta e

apresentar as

potencialidades

01/09/21 30/09/21 0,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Executar as

Capacitações.
15/10/21 01/06/22 0,00

Realizar o Concurso

para os Receptivos e

Guias para o fomento

a novos Roteiros.

15/10/21 15/11/21 0,00

Apresentar os

produtos para o

trade,  agências e

operadoras

01/11/21 30/11/21 0,00

Elaborar estratégias

de divulgação e

comercialização dos

novos produtos.

14/01/22 31/01/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 60.000,00

A indicação do patrocinador deverá

ser após definido o conteúdo a ser

disponibilizado nas capacitações.

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

1) Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades previstas

x realizadas. 2) Relatórios de Avaliação

> Internos:  falta de adesão dos

participantes.  Falta de recursos para

execução.  > Externos:  falta de

parceiros.  Qualidade dos produtos

desenvolvidos. 

> Internos:  Maior articulação do

trade com a Belotur e iniciativa

privada.  >Externos: 

 

Retomada

gradual do Mercado.  Busca por

viagens mais Experienciais   > Busca

por destinos próximos. 

    

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 11 - Estudo da Oferta e Demanda para Novos Produtos Integrados com o Entorno (Operadoras e OTAs).

Responsáveis:

Líder Maria Thereza Magalhães - Belotur

Parceiro:

Ana Paula Silva de Azevedo - Belotur 

 

Danielle Fernandes Costa Machado - UFMG 

 

Ana Carolina Cruz - MaxMilhas 

 

Resumo da

Ação:

Levantamento e análise de dados da oferta e da demanda turística de Belo Horizonte e entorno para

subsidiar a criação e a formatação de novos produtos por agentes turísticos.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Levantar estudos e dados

atuais da oferta/demanda

Turística da cidade e entorno

10/08/21 10/12/21 0,00

Realizar parcerias com a

academia para projetos na

área temática do eixo

16/08/21 10/12/21 0,00

Definir os critérios para

seleção do entorno a ser

trabalhado

03/09/21 20/09/21 0,00

Realizar oficinas c/

receptivos turísticos e

verificar oferta atual e

potencial

14/09/21 08/10/21 20.000,00

Articular com trade para

obtenção e cooperação na

coleta de dados sobre o te

21/09/21 23/11/21 0,00

Identificar as ofertas do

entorno e oportunidades

para novos produtos e

roteiros

27/09/21 30/11/21 40.000,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Realizar pesquisa com

consumidor para entender

seus hábitos de lazer e

escape

05/07/22 20/09/22 30.000,00

Elaborar relatórios contendo

os resultados das atividades

e ações realizadas

12/07/22 30/11/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 90.000,00

Oficinas pelo Sebrae Minas; Linhas

de pesquisas com bolsas pelas

universidades e editais de fomento;

Pesquisa de Demanda Turística

Belotur;

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

O monitoramento das ações será

realizado por meio de:

1) Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades previstas

x realizadas. 2) Relatórios de

Avaliação dos Indicadores  

  

Riscos externos  - Dificuldades para

acesso e obtenção da base de dados  -

Impossibilidade de realização de

visitas de campo aos atrativos

turísticos em função da pandemia de

Covid-19  - Excesso de trâmites

burocráticos para assinatura de

termos de cooperação técnica e

acesso à base de dados pode

dificultar a coleta de dados e afetar o

cronograma de realização das

atividades propostas 

  

 Riscos internos 

- Carência de recursos para

realização dos estudos propostos  -

Tamanho reduzido da equipe técnica

em relação ao volume das atividades

laborais necessárias para execução do

projeto

Interna  - Parceria entre academia

(UFMG), entidade pública (Belotur) e

entidade privada (Max Milhas) na

execução da proposta 

  

 Externa:  -

Construção coletiva  - Apoio de outros

parceiros externos (ex. Secretaria de

Cultura e Estado de Minas Gerais que

já desenvolve trabalhos relacionados

ao monitoramento de dados e

qualificação de receptivos, incluindo

programas como Reviva, Minas

Recebe, Observatório do Turismo de

Minas Gerais).

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 12 - Formatação de Novos Produtos e Experiências com Destinos do Entorno

Responsáveis

Líder ALDANI JUNIO SANTOS - Belotur

Parceiro:

Ricardo Menezes Chaves - Espinhaço Operadora 

 

Hernani de Castro Júnior - BHCVB 

 

Fernanda Fonseca - Frente da Gastronomia Mineira 

 

Resumo da

Ação:

Formatar novos produtos e experiências com o entorno de Belo Horizonte, (iniciando por Inhotim e cidades

que possuem  Patrimônios da Unesco) visando a ampliação e diversificação da oferta existente.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Mapear e

diagnosticar quais

atrativos e destinos

do entorno serão

integrados;

01/06/21 15/07/21 15/06/2021 13/07/2021 0,00

Levantar quem

comercializa e como

são ofertadas as

experiências;

01/06/21 15/07/21 15/06/2021 13/07/2021 0,00

Definir metodologia

para capacitação e

formatação de novos

produtos.

02/08/21 30/08/21 30.000,00

Buscar parcerias para

implementação da

capacitação e

formatação de roteiro

02/09/21 30/09/21 0,00

Fazer o lançamento

do projeto e a análise

da oferta para o trade

de BH

04/10/21 31/10/21 0,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Realizar capacitações

e formatação de

novos roteiros

10/11/21 30/06/22 0,00

Divulgação e Realizar

rodadas de negócios

com Operadoras e

OTAs

10/02/22 28/02/22 10.000,00

Definir as estratégias

de divulgação e

comercialização dos

novos roteiros

01/08/22 31/08/22 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Não R$ 40.000,00

O patrocinador só será definido após

o levantamento da forma e conteúdo

que será disponibilizado aos

participantes.

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

1) Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades previstas

x realizadas. 2) Relatórios de Avaliação

dos Indicadores.

Internos: Falta de adesão dos

participantes / Externos: Falta de apoio

e recursos de parceiros

Interno: Maior articulação do trade

com a SECULT, Belotur, iniciativa

privada e destinos do entorno.

Externos: Retomada gradual do

Mercado / Busca por viagens mais

curtas / Busca por viagens mais

experienciais

  

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Ação: 13 - Realização de Editais para Estímulo Produção Cultural Relacionada com os Títulos da UNESCO

Responsáveis:

Líder Flavia Werneck Pelegrino - Belotur

Parceiro:

Flávio Eduardo Matias da Silva - Fórum de Cultura Alimentar e Gastronomia 

 

Janaina França Costa - Fundação Cultural 

 

Marcia Ribeiro - Mineraria 

 

Resumo da

Ação:

Fomentar iniciativas (eventos, projetos) que estimulem o desenvolvimento de novos produtos relacionados à

Gastronomia belo-horizontina e o Conjunto Moderno da Pampulha, Patrimônio, e sua valorização, fruição e

consumo, ampliando o seu potencial como ativos que contribuem para o desenvolvimento econômico,

turístico e cultural da cidade.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ SituaçãoAtividades

Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Oferecer pontuação extra

nos editais de eventos de

potencial turístico em

2021

28/05/21 31/12/21 6.000.000,00

Mapear fontes de apoio de

órgãos públicos e

iniciativas privadas

14/07/21 31/12/22 0,00

Promover atividades para

a valorização da arte,

design, arquitetura,

urbanismo

14/07/21 31/12/21 0,00

Promover estudos e apoiar

a instalação de transporte

turístico especializado

01/09/21 31/12/21 0,00

Oferecer pontuação extra

nos editais de eventos de

potencial turístico em

2022

01/01/22 31/12/22 4.000.000,00

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída
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Recurso garantido Valor total FonteRecurso garantido Valor total Fonte

Sim R$ 10.000.000,00 Belotur

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

Reuniões do Time da Ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades previstas

x realizadas. 2) Relatórios de Avaliação

dos Indicadores. Avaliação dos

indicadores - retornos dos

investimentos do edital (quantidade de

público, número de participantes,

receita dos estabelecimentos, mídia

espontânea gerada, etc.)

Internos:  - Contínuo

contingenciamento de recursos

durante a pandemia nas áreas chave

de turismo e cultura; não há previsão

orçamentária para novos editais;  -

Dificuldade de rever regras dos

editais já em andamento que já se

encontram comprometidos com

outras metas de gestão. 

   

 Externos:   -

Receptividade dos proponentes dos

eventos aos temas aderentes aos

títulos;   - Controle da pandemia que

afeta a realização de eventos;  -

Cenários políticos que afetam a

disponibilidade orçamentária e

vedações em períodos eleitorais.

Internas:  - Fortalecimento dos dois

produtos turísticos estrelas de Belo

Horizonte;  - Promover a valorização

do destino pelo morador, com

aumento da integração e das

experiências virtuais (tecnologia a

favor do turismo) e potencialização

das programações, eventos e

encontros online da cidade (e

oportunamente presenciais);  -

Atração de visitantes através da

agenda cultural vinculada às

chancelas da UNESCO = usar os

“títulos” na promoção de novos

produtos e atrativos. 

  

 Externas:  -

Aumento da visibilidade da cidade e

aprimorar o posicionamento do

destino;  - Participação em feiras e

eventos para divulgação do destino

em outros estados (união do poder

público e entidades para otimização

de esforços e recursos).
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Ação: 14 - Evento Anual da Cidade Criativa da Gastronomia de Belo Horizonte

Responsáveis:

Líder LUIZA DE AQUINO REALE - Belotur

Parceiro:

Naligia Dueti - MDCB Festas 

 

Anderson Rocha - Frente da Gastronomia Mineira 

Flávio Eduardo Matias da Silva - Fórum de Cultura Alimentar e Gastronomia 

 

Tatiana Carlos Dos Santos - SINDIBEBIDAS MG 

 

Matheus Daniel Pires de Moraes - Abrasel 

 

Marcia Ribeiro - Mineraria 

 

Resumo da

Ação:

Realização do Evento Anual de Cidade Criativa da Gastronomia que pretende fortalecer e consolidar o selo

da UNESCO, promovendo Belo Horizonte como um destino turístico gastronômico. A proposta contará com

eventos para apresentação de pesquisas e inovações na área, palestras, intercâmbios, benchmarking, geração

de negócios, além de parcerias com destinos que possuem o mesmo selo. O público-alvo do evento será o

morador e os turistas, de forma abrangente e inclusiva.

Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Listar os eventos

atuais e datas
01/06/21 17/06/21 0,00

Levantar

benchmarking de

eventos

01/06/21 01/07/21 0,00

Promover diálogo

com os produtores de

eventos

10/06/21 11/06/21 0,00

Elaborar o projeto do

evento e definir

investimento

10/06/21 24/06/21 0,00

Articular a rede de

cervejarias especiais

(Tatiana)

10/06/21 24/06/21 0,00

Criar comissão

organizadora
10/06/21 24/06/21 0,00
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Atividades
Início

Previsto

Conclusão

Prevista

Início

Realizado

Conclusão

Realizada
Valor R$ Situação

Definir primeiras

diretrizes do evento.

Formatar um tipo de

concurso/prêmio

10/06/21 24/06/21 0,00

Definir a agenda do

grupo
10/06/21 11/06/21 10/06/2021 11/06/2021 0,00 �

Captar recursos e

parceiros
30/06/21 30/07/21 0,00

Finalizar o

planejamento e

iniciar o plano

operacional

02/08/21 19/08/21 0,00

Recurso garantido Valor total Fonte

Sim R$ 0,00 Belotur

Formas de monitoramento e

acompanhamento
Riscos Oportunidades

Reuniões do time da ação e do

Conselho de Turismo avaliando o

cumprimento das atividades

previstas x realizadas 2) Relatório

de Avaliação dos Indicadores

INTERNOS: Prazos para viabilizar,

Baixa repercussão pelo tempo de

planejamento e recursos, Prazo para

engajamento de parceiros e agentes

mobilizadores EXTERNOS: Oscilação

da pandemia / Fragilidade do setor

diante da pandemia de eventos, bares

e restaurantes

EXTERNOS: Confiança > destino de

BH já tem várias iniciativas na

gastronomia  Tendência de alta

demanda de eventos/sociabilização

pós pandemia  Calendário já existente

da SUSAN 

  

 INTERNOS: Consolidar a

data no segundo semestre - grande

evento que não existe atualmente 

Data do dia internacional da

alimentação 16/10

 Atividade a iniciar    Atividade em andamento    Atividade com inicio em atraso    Atividade com conclusão em atraso    Atividade concluída


