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Primeiras palavras
A palavra DESAFIO, objeto e alvo de inúmeras discussões que permeiam o ambiente das inovações, se aplica
bem ao processo vivenciado pelos alunos e professores do Mestrado e Doutorado do Curso de Inovação da
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e da equipe da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte
S/A – BELOTUR. Afinal, desafiar e instigar foram os verbos, que se tornaram a essência da iniciativa abraçada e
abarcada por todos e, que, após meses de dedicação culminou em um estudo de caso apto a render aplicações
práticas para a estruturação do Laboratório de Inovação no Turismo de Belo Horizonte.
O interesse de alunos e profissionais, das mais diversas áreas de estudos que convergem no Curso de Inovação da
UFMG, em levantar dados, discutir e refinar informações acerca dos modelos de inovação aplicados ao turismo,
reflete a perspectiva otimista do desenvolvimento de ações conjuntas entre a academia e órgãos públicos em
busca de reverberação positiva para o turismo na capital mineira e interseção desse segmento com diversos
setores.
E assim, o que a princípio se configurava como uma aproximação entre o poder público e a academia se desdobrou
em uma série de iniciativas, que se materializam aos poucos, em ações concretas, a exemplo deste e-book, fruto
de esforços, dedicação e horas de estudos.
O conteúdo, o qual você está prestes a ler é o somatório de visões dos envolvidos em um desafio de se estruturar
as bases teóricas, referentes à construção de soluções conjuntas e sustentáveis para o turismo de Belo Horizonte.

Boa leitura!

Resumo
A Belotur buscou na UFMG auxílio no desenvolvimento de um Laboratório em Inovação para o turismo nos
modelos de Montreal, Paris e Portugal. O primeiro passo foi a elaboração, por parte dos alunos do Mestrado
e Doutorado em Inovação da instituição, de um plano de viabilidade que aponta as diretrizes e o modelo de
operação do laboratório, que será implantado pela Belotur. O estudo tornou-se objeto de análise dos futuros
mestres e doutores, resultou em um case para estruturar as bases da inovação dentro da empresa, em caráter
sistemático e permanente, permitindo a expansão para o ambiente externo da organização. O projeto marca a
retomada do estreitamento das relações da Belotur com as instituições de ensino, em busca de reciprocidade entre
teoria e prática. Com o objetivo de promover um intercâmbio com o ambiente acadêmico e consolidar a capital
mineira, como um destino turístico inteligente, competitivo e sustentável, a Belotur lançou o projeto FUTURISMO
- Programa de Pesquisa e Inovação Turística. No lançamento, foi apresentado o estudo de viabilidade para o
Laboratório de Inovação no Turismo e o referido e-book.
Palavras-chave: Inovação, Cidades Inteligentes, Turismo.
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Capítulo 1
INTRODUÇÃO À INOVAÇÃO
Paulo Adriano Freitas Borges

UFMG. E-mail: pauloadriano.borges@gmail.com

Apresentação
Esse e-book foi elaborado, a pedido da Belotur, pelos alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado em
inovação) como parte do programa de aplicação prática de projetos de inovação da Disciplina Tópicos Avançados
de Inovação ministrada pelo Professor Rochel Monteiro Lago.

Introdução
Desde que o economista Joseph Schumpeter, nos anos 40 destacou o importante papel da inovação no progresso
econômico, muito tem-se estudado, desde então, sobre como tornar países, regiões ou empresas mais inovadoras.
A inovação pode ter diversas definições, mas na essência ela deve ser entendida como a introdução de uma nova
ideia ou método, que possa gerar benefícios e pela qual as pessoas tenham interesse.
Nas últimas décadas, a maneira de se praticar inovação vem mudando. Se antes, a inovação era mais fechada e
restrita a pequenos e seletos grupos de pesquisadores nas universidades e grandes empresas, hoje a inovação
está muito mais colaborativa (open innovation) e dinâmica. Ter a capacidade de se conectar às novas fontes
de conhecimento, independentemente de onde elas estiverem, passou a ser fundamental nos dias de hoje.
(Chesbrough, 2012)
Nessa linha evolutiva da inovação surge, mais recentemente, um importante ator neste cenário: as startups,
mais leves, ágeis e criativas que as grandes corporações, as mesmas startups começam a surgir em todas as
áreas impulsionadas pelas grandes oportunidades que as novas tecnologias, especialmente a internet, estão
oferecendo.
No setor de turismo, como não poderia ser diferente, a inovação tem transformado radicalmente a experiência do
viajante em todos os aspectos. Nunca antes o turista esteve tão bem informado e nesse momento ele não exige,
apenas, um serviço de qualidade como também viver uma experiência inesquecível. Algumas mudanças, que só
foram possíveis em virtude da tecnologia proporcionada pela Internet, alteraram de forma definitiva a maneira
de se fazer turismo, tais como:
• Compartilhamento de acomodação – talvez uma das mais radicais foi o modelo de compartilhamento
de quartos lançados pela empresa Airbnb, que hoje vale 25 bilhões de dólares, valor maior do que a
maioria das grandes cadeias de hotéis tradicionais.
• Ser o próprio guia – um conjunto de aplicativos, permitindo que o viajante compartilhe dados da sua
experiência, empoderam, de tal maneira, o turista que ele é capaz de chegar em um restaurante o qual
nunca foi, pedir um prato famoso e, ainda, saber o nome do garçom mais atencioso da casa.
Laboratório de Inovação em Turismo: Estudo de Viabilidade
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• Faça você mesmo – com a tecnologia adequada você pode reservar voo, obter o cartão de embarque
através do celular, fazer check-in nas máquinas, reservar um carro com motorista entre outras várias
desintermediações, que percebe-se na indústria.

Quais serão as próximas inovações no turismo?
Foi exatamente, pensando em fazer parte desse movimento de inovação no turismo que a Belotur, através de
uma iniciativa pioneira, deu os primeiros passos na direção de criar o primeiro centro de inovação especializado
em turismo, para a cidade de Belo Horizonte e região.
No desejo de criar um centro privado de inovação, que pudesse dar espaço para o surgimento de novas
tecnologias, deu-se origem à parceria com a UFMG, através dos cursos de mestrado e doutorado em inovação.
Durante um semestre, os mestrandos e doutorandos debruçaram-se no tema da inovação, no turismo, para
desenhar as primeiras linhas deste projeto, que é apresentado a seguir.

Referências Bibliográficas
Chesbrough, H. 2012. Inovação Aberta: como criar e lucrar com a tecnologia. Porto Alegre - Ed Bookman.
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Capítulo 2
DIAGNÓSTICO DA CULTURA INTERNA DE INOVAÇÃO DA BELOTUR
Arthur Gabriel da Silvaa, Lucas Ferreira Folgadob, Priscila Maria Teixeira Gonçalves de Souzac
a,b,c – UFMG. E-mail: arthur.gabriel.338@gmail.com; lucasff1000@outlook.com; priscila.mtsouza@outlook.com

Introdução
Entrevistas e diagnósticos da cultura e processos de uma empresa são passos comuns na criação e implementação
de uma metodologia de trabalho em ambientes corporativos. Afinal, deseja-se saber primeiro, antes de começar
a criação de uma nova proposta de trabalho, quais são as necessidades dos funcionamentos e do ambiente
corporativo como um todo, bem como, quais são as relações entre setores e as diretorias.
Ao entender que há necessidade de implementação de processos de inovação internalizados à empresa Belotur,
percebeu-se que um primeiro esforço deve estar direcionado à análise da atual relação que os funcionários e
seus superiores têm com o conceito de inovação, com projetos inovadores e relacionados à inovação, além de
problemas internos que podem afetar o sucesso desta iniciativa internamente.
Assim, estabeleceu-se uma metodologia de diagnóstico, com perguntas direcionadas a responder dúvidas
específicas que a equipe de consultoria tinha sobre o funcionamento e possibilidades da própria Belotur, para
que os próximos passos fossem traçados através da obtenção de respostas até a sua análise e desenvolvendo
das ações seguintes.

Metodologia utilizada
A metodologia utilizada no diagnóstico foi entrevista, pois o objetivo principal era exploratório, entender a Belotur
e sua atuação, bem como sua contribuição para o projeto. Além disso, a entrevista permite que os entrevistados
possam refletir sobre os eventos, sem se comprometerem por escrito. (Gray, 2012)
De acordo com Cohen e Manion (2000), as entrevistas podem cumprir diversas funções, como a coleta de
informações e conhecimentos e para testar hipóteses identificando variáveis. Entretanto, as entrevistas são um
modo de obtenção de dados primários, não fornecendo informações completas e definitivas, que demandam um
estudo em escala maior.
Existem diversos tipos de entrevistas, que variam desde o modo da técnica, dos objetivos e até metas da pesquisa.
Avaliando nosso objetivo, nosso público alvo e as informações que precisávamos obter, optamos por escolher as
entrevistas semiestruturadas como metodologia que nos fornecem diversos benefícios como:
1.

não são padronizadas;

2.

são utilizadas na análise qualitativa;

3.

não há necessidade de seguir ordem das perguntas, o entrevistador quem controla a direção da entrevista;

4.

permite aprofundamento das visões e opiniões das respostas dos entrevistados; (Gray, 2012)
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O próximo passo após determinação do tipo de entrevista a ser realizada é determinar quem serão os entrevistados,
quais informações queremos obter, montagem de roteiro e marcação das entrevistas seguida de suas realizações.
Primeiro entendemos como a Belotur se estrutura, ela é dividida em 6 diretorias. Diante disso, entendemos a
importância de se entrevistar um representante de cada diretoria. A partir disso, marcamos as entrevistas para
serem realizadas, todas, no mesmo dia e elaboramos as hipóteses e o roteiro.
A entrevista foi semiaberta, realizada em uma sala da Belotur com uma pessoa de cada diretoria, durando cerca
de 25 a 30 min e com a presença de dois representantes do projeto da Belotur.
Entrevistamos uma pessoa de cada diretoria: gabinete do diretor, diretoria de operações e eventos, diretoria
de comunicação, diretora de marketing e promoção turística, diretoria administrativa financeira e diretoria de
políticas e inovação.

Hipóteses
A criação de hipóteses, de acordo com a metodologia de entrevistas definida, é uma boa prática para
direcionamento das respostas desejadas, visto que diminui a chance da obtenção de respostas difusas e sem
pretexto, no diagnóstico.
Em consonância com as hipóteses geradas, criaram-se perguntas que tangenciam as mesmas hipóteses, sem
abordá-las diretamente, relacionadas com os objetivos do diagnóstico.
As hipóteses criadas foram:
1. A Belotur não tem clareza da metodologia adequada para a iniciativa;
2. A Belotur não tem clareza referente aos resultados/metas, que deseja com a iniciativa;
3. A iniciativa nasceu de um desejo interno da diretoria da Belotur;
4. Não há ampla divulgação dentro da Belotur sobre esta iniciativa;
5. A Belotur realiza ou já realizou iniciativas em empreendedorismo e inovação e possui equipe interna de
execução para tal;
6. A Belotur possui, hoje, parcerias estratégicas com atores do ecossistema de inovação de BH;
7. Há recursos ou flexibilidade para realocação de recursos (financeiros, tempo, pessoas) para a execução
de iniciativas deste tipo.

Resultados e discussão
Como parte da metodologia adotada de entrevista semiestruturada, foram elaboradas perguntas relacionadas
com as hipóteses, a fim de possibilitar a validação ou invalidação destas, conforme apresentado na Tabela 1.
A partir das entrevistas com os funcionários da Belotur, não foi possível identificar as missões e valores atuais da
mesma, visto que eles estavam passando por um processo de redefinição estratégica da empresa.
Em relação à atuação da empresa em ações de inovação em Belo Horizonte, foi identificada apenas uma ação
realizada até o dia da entrevista, que foi a parceria com a P4Tree durante o carnaval de Belo Horizonte em
Laboratório de Inovação em Turismo: Estudo de Viabilidade
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2018. Além disso, existe uma parceria da Belotur com o SEBRAE para a realização de um evento de inovação no
turismo, como foi apontado por um dos entrevistados e, por meio dessas entrevistas, foi percebido que a ideia
deste projeto para a Belotur não surgiu por uma demanda interna, apesar disso, este projeto está alinhado com
a nova estratégia que vem sendo adotada pela empresa e, principalmente, pela diretoria de Políticas de Turismo
e Inovação, que é a de tornar Belo Horizonte uma cidade referência como destino turístico inteligente, por meio
da inovação no turismo.
Durante as entrevistas, também, foi percebido o desejo internalizado na Belotur de gerar novos negócios na área
do turismo por meio da inovação. Alguns entrevistados relataram que a empresa recebe diversas demandas para
a geração de novos empreendimentos em Belo Horizonte, que estão relacionados com o turismo, entretanto, com
a estrutura atual, a Belotur não tem capacidade de tornar esses empreendimentos realidade. Por causa disso,
alguns funcionários desejam utilizar a inovação, para atender a estas demandas, um exemplo de empreendimento
que foi abordado diversas vezes pelos entrevistados e, foi um projeto de pedalinho na orla da Lagoa da Pampulha.
Nas entrevistas realizadas com os 6 funcionários da Belotur e conversas com outros dois funcionários ligados
diretamente à diretoria de Políticas de Turismo e Inovação, percebeu-se que este projeto inovador, para a Belotur,
estava em um estágio inicial de maturidade, pois foi identificado que não havia metas e resultados muito bem
definidos para tal projeto, mas havia um alinhamento com a nova estratégia que estava sendo definida para a
empresa, em se posicionar como referência em inovação no turismo.
Para a elaboração deste projeto de inovação para a Belotur, é necessário entender como funciona a estrutura
financeira da empresa e quais as possibilidades de atuação dos seus colaboradores no projeto. Pois, isto impactará
na definição da estratégia de financiamento e do escopo de ações do projeto. Por meio das entrevistas, foi
possível validar a hipótese 7 com ressalvas, pois para utilizar os recursos próprios da Belotur, seria necessário
fazer um planejamento de destinação de recursos para execução no próximo ano, 2019. Além disso, foi possível
confirmar que a Belotur, como empresa pública, pode exercer atividades remuneradas, sendo assim, será possível
gerar receita por este projeto de inovação. Os colaboradores da Belotur podem atuar no projeto, desde que eles
sejam incorporados à empresa, entretanto os mesmos não têm experiência na área de atuação do projeto.
TABELA 1 - Hipóteses e perguntas do roteiro de entrevistas
Nº DA HIPÓTESE

PERGUNTA

VALIDADA

1

Defina o programa (tempo, método, resultados, papel da Belotur, terceiros,
inscritos, etc).

Validada

2

Qual o impacto dessa iniciativa em BH e no mundo?

Invalidada com ressalvas

3

Como surgiu o projeto? Foi uma demanda de quem?

Invalidada

4

Quais as áreas que são ou estarão envolvidas nesse projeto, diretoria (direto e
Validada
indiretamente)?

5

Há o costume de executar iniciativas em inovação?

Invalidada

6

Como se dá o processo de seleção e execução para essas iniciativas? Com
quem?

Validada

7

Como funciona o direcionamento de recursos para projetos desse tipo? O não
direcionamento prévio é um problema?

Validada com ressalvas

Fonte: Elaboração própria, 2018.
Laboratório de Inovação em Turismo: Estudo de Viabilidade
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Capítulo 3
MODELOS INTERNACIONAIS DE INOVAÇÃO
Ana Flávia Rodrigues Sales Curttsa, Jarbas da Cunha e Silvab, Giovani Moreira dos Santosc
a,b,c – UFMG. E-mail: anafrsales@gmail.com; jcsgoforit@gmail.com; giovanisantos.consultor@gmail.com

Introdução
Para iniciar o projeto, é necessário realizar uma busca de referências sobre o tema para conhecer o que já se
tem e, através disso, adaptar para a realidade em que se deseja aplicar. Com isso, o grupo optou por realizar
uma pesquisa sobre os laboratórios existentes. Por se tratar de uma iniciativa inovadora voltada para fomento
e desenvolvimento de empreendimentos inovadores do setor de turismo, entretenimento e cultura; poucos
resultados foram encontrados e, entre eles, destacam-se as referências mundiais, como os casos de Paris,
Montreal, e mais recentemente a experiência de Portugal com o Centro de Inovação do Turismo.
A pesquisa de Benchmark transpassa a coleta de informações publicamente disponíveis e consiste em realizar
uma análise comparativa entre experiências enfatizando e identificando as lacunas, dificuldades e deficiências,
bem como as melhores práticas de gestão dos empreendimentos. Tal exercício conduz a uma experiência de
aprendizagem, permitindo o desenvolvimento de uma configuração própria para o novo empreendimento que
surge, adaptado para as condições e para o nicho de atuação local (TIDD et al., 2008, p. 167).
Sobre as informações que publicamente foram encontradas, podemos citar informações dos centros de Paris,
Montreal, Portugal, Londres e Suécia. Além disso, foi encontrado um procedimento de como se criar um centro
de inovação que se encontra vinculado à região de Toyen, em Oslo/Noruega. Foram entrevistados os centros de
Paris, Montreal e o de Portugal, visto que Londres e Suécia, embora tenham sidos contatados, não apresentaram
disponibilidade para a realização de entrevista. Sobre estes últimos, portanto, os dados apresentados aqui são
dados com divulgação pública, disponíveis em sites vinculados às próprias instituições.
O Traveltech Lab, localizado em Londres/Inglaterra, é um Coworking para fomentar inovação, colaboração e
criatividade com 30 espaços para empresas em estágios iniciais desenvolverem soluções para a indústria do
turismo, em todos os aspectos. O espaço está localizado na “London & Partners”, agência de promoção oficial de
Londres. Sobre a sustentabilidade financeira do centro, não há detalhamentos, mas o conteúdo disponível no site
da instituição cita parceiros privados e há, também, possibilidade das pessoas se associarem com vantagens de
participação nos eventos e acesso aos espaços.
No caso do Swedish Tourism Innovation Center, em Estocolmo/Suécia, o centro visa estimular a inovação e o
empreendedorismo no setor de turismo, desenvolvendo parcerias nacionais e internacionais. Sobre as atividades
que são desenvolvidas, o laboratório destaca: reunir as partes interessadas – novos empreendedores e o setor de
turismo; desenvolver produtos, serviços e modelos de negócios inovadores; evidenciar o turismo como ferramenta
para desafios da sociedade. Dentro do centro, há consultoria de diversas áreas, como desenvolvimento de
produtos, transferência de tecnologias, negócios, além de cursos, estudos de casos e outros.
O caso da Toyen Startup Village, em Oslo/Noruega trata das etapas para a criação de um centro de inovação,
ainda que este não seja voltado para turismo. Com base nisso, pode-se adaptar a etapas, considerando a cidade
Laboratório de Inovação em Turismo: Estudo de Viabilidade
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de Belo Horizonte e os fins que se deseja obter. Quando se descobriu o potencial de desenvolvimento de inovação
de Toyen (distrito de Oslo), foram feitas pesquisas com objetivo de: verificar o potencial, definir um projeto
embrionário para iniciar a inovação no local, entender as necessidades da comunidade local e como interagir
com elas, identificar lacunas na inovação de Oslo e envolver partes potencialmente interessadas no projeto. Tal
estudo deu-se através de entrevistas com pessoas ligadas ao ecossistema de inovação de Oslo, entrevistas com
pessoas estratégicas a comunidade de Toyen, avaliação de locais disponíveis, conversas com pessoas e parceiros
interessados, análise de custos, plano de arquitetura e modelagem financeira e avaliação de viabilidade.
Como a Belotur apontou os casos dos laboratórios de Paris, Montreal e Portugal como referências, os mesmos
foram procurados para obtenção de maiores informações; e buscou-se identificar as condições de funcionamento,
as competências organizacionais, a abrangência de atuação e escopo dos laboratórios pesquisados, bem como
seus processos, serviços, posicionamento no ecossistema em que atuam, métricas de desempenho, etc. Uma
pesquisa inicial foi realizada através de busca de informações na internet para estruturar as entrevistas via Skype
com os gestores dos laboratórios, nas quais as principais perguntas estão disponibilizadas no APÊNDICE 1 deste
trabalho.
As questões levantadas foram com relação à: missão e objetivos, governança, sustentabilidade, estrutura física,
operacionalização, indicadores de desempenho, dentre outros. Foi constatado, através da pesquisa inicial, que
a missão e objetivos dos centros são bem similares, pois visam de forma geral, estimular, promover e fomentar
iniciativas inovadoras no setor do turismo e suas áreas correlatas ou complementares, tais como transportes,
festivais, cultura, hotelaria, restaurantes e entretenimento.
Como apontado pelo caso do Welcome Laboratório de Inovação no Turismo de Paris, dentre seus objetivos
busca-se auxiliar na modelagem e escalonamento dos negócios; e estreitar a relação e negociações entre novos
empreendedores com parceiros do setor. Já o caso de Portugal aponta entre seus objetivos desenvolver o processo
de inovação, antecipando as mudanças do futuro. E Montreal objetiva dentre outras ações, ajudar o setor de
turismo a se reinventar, promovendo a sinergia entre o setor e o ecossistema da inovação. Após a realização
da pesquisa e das entrevistas, pode-se elaborar A Tabela 2 comparativa, apresenta um resumo das dimensões
investigadas.
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TABELA 2 - Quadro Resumo – Benchmark Laboratórios de Turismo

Sustentabilidade

Governança

FATORES CHAVE

PARIS (2012)

PORTUGAL (2017)

Independência
Governamental

Sim

Sim

Sim

Parceiros decidem

Participam das decisões de
diretrizes via comitê.

Participam das decisões de
diretrizes via comitê.

Não decidem. Somente o
grupo de gestores do NEST.

Capital Anual

1 M Euros

500 mil dólares canadenses

425 mil Euros

Fonte de Receitas

10% público e 90% privado,
sendo 40% de parceiros e
50% de 30 startups (18 mil
euros/ano por startup)

25% público e 75% privada

8% público e 92%

Receitas e Despesas

R: coworking e startups; D:
salários e aluguel

R: coworking; D: não
declarado

Não declarado

Equity

Não

Não

Não

Subvenção à Startups

P1 – 30 mil euros por um ano Não

Não

Financiamento

Auxílio na obtenção até 90
mil atendendo a critérios
sociais, ambientais e
Não
potencial de desenvolvimento
e inovação.

Não

Espaço Físico

Não há informações de
tamanho do espaço.
Modalidade: Aluguel

500m²
Cedido 5 anos

620m²

Equipe

4 = Gerente Geral, 2
Gestores de Projetos, 1 CHO
+ eventuais Coaches do
Paris &Co.

14 = Diretor, Turismólogo,
4 = Diretor Executivo, Gestor Gr. Financeiro,
de Eventos, Comunicação e 1 Administrativo, Planejador,
Eventual.
Designer, Operacional, dentre
outros.

Atividades Desenvolvidas

Incubação P1 e P2,
Academia, Coworking,
Experimentação e eventos;
Observatório.

Incubação, Eventos,
Treinamentos e Conferências,
Coworking, DemoDays.

Incubação, Academia
de Startups, Challenges/
Hackatons; Academia para
capacitação de RH; Promover
Experimentações; Eventos.

Contrapartidas aos parceiros

Definem estratégias de ação,
áreas prioritárias e buscam
integrar a inovação aos seus
negócios.

Fortalecimento do setor
preenchendo demandas do
mercado e a incorporação de
inovações.

Não declarado.

Os requisitos para se entrar
no programa.

Aumento do Turismo em
Lisboa, desenvolvimento de
pesquisas, retorno $ para as
empresas do NEST.

# de incubadas (100);

Outras

Operacionalização

MONTREAL (2017)

Indicadores

# empregos criados (600); $
levantado;
# cooperações (100);
#parceiros 5>16 (nenhum
saiu).

Fonte: Elaboração própria, 2018.
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O estímulo ao setor se dá pela promoção do empreendedorismo e pelo desenvolvimento de negócios, bem como
pelo desenvolvimento e experimentação de projetos e a capacitação das empresas no domínio da inovação e da
economia digital e criativa.
Como apresentado na tabela acima, os laboratórios são organizações independentes dos governos locais, apesar
de terem surgido em confluência com as políticas de desenvolvimento local. Para as questões de direcionamentos
em todas as atividades ofertadas e campos de atuação, prioridades, regras e critérios, nos três casos há comitês
diretivos formados com parceiros fundadores ou membros, nos casos de Paris e Montreal e grupo gestor no caso
de Portugal.
A busca por sustentabilidade financeira dos centros e a busca por auxílio financeiro dos parceiros de tais programas
se apresenta como um pilar para a perenidade dos projetos e a continuidade do desenvolvimento das startups
emergentes, e constata-se que grande parte dos recursos tem origem na iniciativa privada. Os laboratórios,
também, auferem receitas provenientes dos espaços de coworking e no caso de Paris há uma cobrança pelo
Programa de Aceleração inicial (P1); e a particularidade das startups do programa de aceleração terem acesso
a uma subvenção de 30 mil euros como medida de fomento por intermédio da agência de desenvolvimento
municipal, Paris & Co, além de auxílio na obtenção de financiamentos com agentes externos.
Quanto aos serviços e atividades oferecidas nos laboratórios, estes em geral, apresentam os programas de
aceleração, incubação, coworking, experimentação de produtos, eventos, cursos, capacitações, competições,
demodays, etc. Constatou-se nas entrevistas com os gestores a fundamental importância do posicionamento dos
laboratórios nos ecossistemas de inovação, e, os centros pesquisados são unânimes quanto à necessidade de se
estar em contínuo contato tanto com os players da comunidade de inovação local, quanto com as empresas do
setor, o que permite a experimentação de produtos e serviços inovadores em condições reais de mercado.
Quanto a estrutura física e de pessoal, estas variam de acordo com as condições locais oferecidas quando da
criação dos laboratórios. Medida, que deverá ser também ajustada, no caso de Belo Horizonte, em que as
condições de seu estabelecimento serão configuradas ao longo do processo de sua criação. Além disso, o projeto
precisa ser adaptado às potencialidades e características da cidade, dentre outros aspectos e dimensões, que
serão tratados em seções especificas deste relatório.
A despeito das finalidades destes laboratórios - promover as atividades econômicas no setor de turismo e demais
áreas correlatas, bem como a própria experiência turística - consideramos que os indicadores apontados pelo
caso de Paris, a fim de medir o desempenho dos laboratórios sejam os mais adequados, quais sejam: o número de
startups incubadas/aceleradas; o número de empregos criados; o montante de recursos levantados via parcerias;
o número de cooperações para experimentações pelas startups de seus produtos e serviços; e o número de
parceiros institucionais/organizações nos laboratórios e suas permanências nos programas rodados.
Nas entrevistas com os laboratórios, quando perguntados sobre as dificuldades e desafios para a implantação
de um laboratório de inovação em turismo, os gestores apontam como entraves: a fase de convencimento e
acordo, tanto do poder público quanto dos parceiros da iniciativa privada para a constituição dos laboratórios;
a promoção de espaços e oportunidades de experimentação dos empreendedores em locais estratégicos; e a
dificuldade de se buscar os parceiros certos; promover o contato e negociação entre empreendedores e parceiros
já instituídos nos segmentos de mercado; e em última instância, o processo complexo que é a própria promoção
e criação da inovação.
Considerando a oportunidade de entrevistar diretamente os gestores dos laboratórios, estes foram solicitados a
apontar recomendações para a cidade de Belo Horizonte, isto é, o que se aconselha para a implementação de
um laboratório que visa promover a inovação? O WCL de Paris enfatizou a questão de se buscar a independência
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pública do laboratório, embora precise ser mantido o link com o poder público; além de se buscar ser parte do
ecossistema de inovação local, e ser aberto a todos os tipos de ideias, atividades, parcerias e processos. Um
exemplo disso é o WCL estar disponibilizando seu espaço para a oferta de disciplinas de um curso de mestrado
em turismo de uma universidade parisiense. Já, Portugal recomendou fortemente o trabalho do marketing, a fim
de garantir visibilidade do projeto do laboratório com vistas a agregar novas empresas ao programa. E por fim,
Montreal nos alerta para se buscar uma relativa flexibilidade na construção do laboratório, construindo-o com
uma dinâmica bottom-up, focando nas necessidades do mercado; escutar o ecossistema e encontrar parceiros
certos.
Com certeza, não há um procedimento padrão a ser seguido para o sucesso de qualquer empreendimento e, por
isso, buscou-se conhecer experiências de laboratórios de inovação voltados para o turismo, como estes funcionam
e seus modelos. Assim, este benchmark visou proceder a uma reflexão examinando como os laboratórios do
exterior são geridos e subsidiar o desenvolvimento deste projeto no que tange à sua gestão, e à gestão de
processos de inovação, através do aprendizado e integração de práticas eficazes. Do exercício de análise dos
laboratórios, a contribuição mais valiosa é a reflexão sobre como as organizações deste tipo funcionam, suas
dificuldades e seus desafios, possibilitando uma aprendizagem na promoção da inovação e o fortalecimento
do setor de turismo. “A questão não é simplesmente coletar dados, mas usar essas [experiências] para orientar
melhorias no processo de inovação e formas por meio das quais ele é gerenciado” (Tidd et al., 2008, pg. 581).
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APÊNDICE 1
Questionário para entrevista com os Laboratórios
Axis - Sustainability (budget-financial)
1. How much does it cost to maintain the operationalization of this Laboratory, that is, in terms of expenses
and revenues?
2. How much of financial resources come from the public sector (local government) and how much of the
private partners?
3. Do these financial resources come under what modality? (donation, sponsorship, covenant, etc.)
4. What are the counterparts offered to partners?
Axis - Governance
1. What is the organizational structure of this laboratory / center?
2. What is the decision-making power of the partners?
3. What indicators / metrics does this lab use to verify results?
4. Does the laboratory have autonomy in decisions or is it linked to some external agent? Any government
institution?
Axis - Operational
1. What training or formation process did the staff proceed to operate this lab?
2. Do you have operational procedures? Which ones?
3. What is the staffing team dedicated to the laboratory / center?
4. How is the interaction with the city's innovation ecosystem?
5. How is the selection process to gain access to the laboratory?
Axis - Facilities
1. What are the facilities of the laboratory / center? And what services are offered? Why this structure?
2. What is the reason for setting up a specific space for the lab? What is the benefit?
Other questions
1. Is it possible for people to join the laboratory? Or is it just for startups? How much does membership
cost?
2. What are the difficulties and challenges for the implementation of the lab? And for its operationalization?
3. How was the implantation of the laboratory?
4. What should not be done? Or what went wrong?
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Capítulo 4
ECOSSISTEMA DA INOVAÇÃO
Lorena Viana Souzaa, Marcella Rocha Francob, Luana Carvalho Romero Freitasc, Arthur Gabriel da Silvad
a,b,c,d – UFMG. E-mail: lorena@biomimeticsolutions.com.br; rochafrancom@gmail.com; luana@corelife.me; arthur.gabriel.338@gmail.com

Ecossistema de Inovação Mineiro
O conceito de “sistema de inovação” corresponde a “um conjunto de instituições distintas, que contribuem para o
desenvolvimento da capacidade de inovação e aprendizado de um país, região, setor ou localidade – e também
o afetam”. Constituem-se de elementos e relações que interagem na produção, difusão e uso do conhecimento.
A ideia básica do conceito de sistemas de inovação é que, o desempenho inovativo depende não apenas do
desempenho de empresas e organizações de ensino e pesquisa, mas também de como elas interagem entre si e
com vários outros atores, e como as instituições – inclusive as políticas – afetam o desenvolvimento dos sistemas.
Entende-se, deste modo, que os processos de inovação que ocorrem no âmbito da empresa são, em geral,
gerados e sustentados por suas relações com outras empresas e organizações, ou seja, a inovação consiste em
um fenômeno sistêmico e interativo, caracterizado por diferentes tipos de cooperação”. (CASSIOLATO e LASTRES,
2005)
Com a difusão do conceito de sistemas de inovação, estimular a cooperação entre os atores tornou-se uma
prática de política pública recomendada: “construir uma cultura de inovação, ajudando as empresas a melhorar
sua gestão nesse campo; aumentar a difusão tecnológica, balanceando o apoio ao segmento de tecnologia de
ponta e o auxílio à disseminação do conhecimento tecnológico existente e da inovação por toda a economia;
promover redes e arranjos inovadores, evitando focalizar empresas isoladamente; aproveitar a globalização dos
fluxos internacionais de bens, investimentos, pessoas e ideias; e alavancar P&D, mediante agregação de recursos
públicos e privados, fomentando a cooperação entre os atores do sistema de inovação” (OECD, 1999).
Seguindo a lógica de que para criar um sistema de inovação é fundamental estimular a cooperação entre os
atores, tem-se o surgimento do “ecossistema de inovação”, ou seja, é uma rede de organizações interconectadas,
as quais estão ligadas a uma empresa focal ou plataforma tecnológica. Segundo estudos que reúnem os conceitos
de Moore, os de Freeman e Ludval, o ecossistema de inovação corresponde a uma integração em uma dada
área geográfica, econômica, industrial ou empresarial entre os agentes, fatores, entidades atividades tangíveis
e intangíveis, que interagem entre si e com o ambiente socioeconômico em que se localizam e se aglomeram
espacialmente.
O processo de inovação tornou-se relevante, uma vez que este é uma fonte significativa de geração de valor
agregado e riqueza de uma economia, o que determina estratégias específicas de criação destas relações, com
o objetivo de indução do desenvolvimento econômico. Dentro deste contexto, observam-se ações pertencentes
ao ecossistema de inovação com o intuito de colaborar com o processo de desenvolvimento de novos
empreendimentos, tais como, programas de aceleração, pré-aceleração, incubação, Hackathon, os quais serão
definidos a seguir:
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Startup
São empresas em fase inicial que desenvolvem produtos ou serviços inovadores, com potencial de crescimento
acelerado. Dentre as principais características presentes neste modelo, tem-se:
• Escalabilidade: Geralmente o modelo de negócios da startup é escalável, ou seja, pode atingir
rapidamente um grande número de usuários a custos relativamente baixos.
• Repetibilidade: Geralmente o modelo de negócios de startup tem a facilidade de ser repetível, ou seja,
é possível de replicar ou reproduzir a experiência de consumo de seu produto ou serviço de maneira
relativamente simples.
• Flexibilidade e Agilidade: A startup possui a capacidade de atender e se adaptar rapidamente às
demandas do mercado.

Spinoff acadêmica
Segundo Scott Shane (2004), spinoffs acadêmicas são empresas criadas para explorar a propriedade intelectual,
gerada a partir de um trabalho de pesquisa desenvolvido em centros de pesquisa. Mais especificamente, as spinoffs
acadêmicas são empreendimentos comumente associados à transferência formal ou informal de conhecimento
ou tecnologia, gerados em universidades para as empresas.

Startup Weekend (SW)
Corresponde a uma organização estadunidense sem fins lucrativos, com sede em Washington, a qual tem como o
principal objetivo proporcionar eventos de empreendedorismo prático, onde são formadas ideias de inovação. O
programa ocorre em 54 h, além disso, pessoas apenas com a ideia aprendem as principais metodologias para a
criação de uma startup. Algumas edições do SW são focadas em assuntos específicos, como exemplo, educação,
mobilidade, cidades inteligentes, agro, entre outros. As instituições que buscam fomentar o empreendedorismo
têm a oportunidade de serem organizadores ou patrocinadores do mesmo.

Programas de Pré Aceleração
Corresponde a fase inicial de desenvolvimento do negócio, geralmente as equipes que entram nestes programas
estão em fase de ideação ou com o primeiro mínimo produto viável (MVP). Nesta fase, as equipes trabalham na
validação de dor de mercado, solução, modelo de negócios, análise de mercado e uma projeção de financeira
para captação de um eventual investimento pré SEED, o qual geralmente é realizado por investidores anjos.

Programas de Aceleração
As aceleradoras são empresas que têm, como principal objetivo, apoiar e investir no desenvolvimento e rápido
crescimento de startups, auxiliando-as a obter novas rodadas de investimento ou a atingir seu ponto de equilíbrio
- quando as mesmas conseguem pagar suas próprias contas com as receitas do negócio. Além dos serviços de
apoio e benefícios oferecidos, a aceleradora investe, também, num pequeno valor financeiro (survival money)
e, em contrapartida, torna-se sócia da startup até o desinvestimento, quando sua participação é vendida para
investidores ou empresas. Em geral, as aceleradoras atuam nas fases de Operação e Tração. Como, nessas fases,
os empreendedores já possuem um produto lançado (mesmo que com poucas funcionalidades), um modelo
de negócios consistente e validado, o seu principal desafio é o crescimento. As aceleradoras contribuem com o
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potencial de alavancagem dos negócios por meio de seus programas de aceleração, auxiliando no desenvolvimento,
planejamento e execução de estratégias de curto, médio e longo prazo.

Incubação
As incubadoras universitárias de empresas têm como objetivo abrigar empresas inovadoras; frutos de projetos de
pesquisa e desenvolvimento cientifico e tecnológico. Nelas, a universidade busca fornecer um ambiente propício
para o desenvolvimento da empresa dando assessoria empresarial, financeira, contábil, jurídica, além de dividir
entre as várias empresas, lá instaladas, os custos de recepção telefonista, acesso à internet etc, formando um
ambiente em que essas empresas selecionadas têm maior potencial de crescimento.

Hackathon
A palavra Hackathon vem da mistura de duas outras palavras: “hack”, que significa programar com excelência,
e “marathon”, de maratona. Traduzindo o conceito para o português, Hackathon é uma maratona de
programação que movimenta toda a área de tecnologia de uma empresa, podendo durar dias e totalmente
focada no desenvolvimento de soluções, que possam impactar a organização tanto interna quanto externamente.
Atualmente, o Hackathon tem a proposta de captar pessoas, que possam gerar soluções para as demandas de
empresas, por meio de inovação aberta.
A Figura 1 ilustra alguns atores do ecossistema mineiro de startups, desde programas de preaceleração e
aceleração, escolas empreendedoras, fundos de investimento e universidades.

PESQUISA

VALIDAÇÃO
TECNOLOGIA

CRIAÇÃO/IDEIA

VALIDAÇÃO &
CONSOLIDAÇÃO

PROTÓTIPO/MVP

COMERCIAL

ESCALA

FUNDO SÉRIE A OU

INCUBADORAS

GRANDES EMPRESAS

PARQUES

TECNOLÓGICOS

Figura 1: Atores do ecossistema mineiro
Fonte: http://www.programalemonade.com/
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A Figura 2 ilustra de maneira sucinta a sugestão de players do ecossistema de Belo Horizonte que podem ter
relação direta com o Laboratório de Inovação no Turismo. A construção desta figura teve como objetivo retratar,
de maneira esquemática, a sugestão de players agrupados em segmentos, que poderiam contribuir com a
construção do Laboratório de Inovação no Turismo, de acordo com três níveis de prioridade. O círculo foi dividido
em 8 segmentos, sendo eles, programas de aceleração e preaceleração; centros de pesquisa e universidades;
fomento; startups que atuam de maneira direta no setor do turismo; comunidades e coworkings; iniciativas
inovadoras; e educação empreendedora. Cada segmento foi dividido em três níveis, de acordo com a necessidade
em se estabelecer conexões, estando o nível 1 próximo ao centro e sendo de maior prioridade.
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Figura 2: Sugestão de players do ecossistema
Fonte: Próprio Autor

1. METODOLOGIA E PROCESSOS
Parte do desenvolvimento do trabalho descrito neste relatório está na seleção de metodologias e implementação
de processos interno à Belotur e ao Laboratório de Inovação no Turismo. Afinal, diferentes atores do ecossistema
de inovação possuem rotinas e formas diferentes de implementar programas de aceleração, preaceleração, entre
outros (OH et al., 2016).
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Ao entender algumas demandas operacionais de funcionamento interno à Belotur, que provavelmente seriam
refletidos ao Laboratório de Inovação no Turismo, pensou-se, então, em algumas alternativas, que darão suporte
à sua criação e funcionamento. Utilizou-se informações colhidas dentro da própria Belotur principalmente durante
a fase de diagnóstico, bem como com experiências anteriores, dos alunos, com a empresa na construção da
metodologia.
A criação e funcionamento do Laboratório de Inovação no Turismo deve ser feita em duas grandes etapas: a
implantação do centro de inovação; e a operação, onde serão aqui sugeridas quais as formas e iniciativas de
inovação, que podem ser utilizadas para a execução e apoio, conforme ilustra a Figura 3.

IMPLANTAÇÃO

OPERAÇÃO
PROGRAMA DE STARTUP

ALINHAMENTO DE MEMBROS

• Ideação, pré-aceleração e
aceleração

• Alinhamento de objetivos
• Definição das regras do jogo
• Governança em rede

EXPERIMENTAÇÃO

• Laboratório de
experimentação de inovações

ESTRATÉGIA

• Definição de cenários
• Prioridades estratégicas
• Desdobramento da estratégia

CONEXÕES

• Conexão demanda e
oferta de soluções

REDES DE INOVAÇÃO

• Laboratório de
experimentação de inovações

Figura 3: Fluxograma dos passos das metodologias sugeridas a serem
aplicadas na construção do Laboratório de inovação no turismo
Fonte: próprio autor

Em sua primeira etapa (implantação), mostra-se necessário o alinhamento da equipe responsável pela criação
e funcionamento do Laboratório de Inovação no Turismo, que possui como meta alcançar os objetivos desta
iniciativa, bem como a definição das regras do jogo e a definição da governança necessária para a sua gestão.
Define-se assim também os players da cadeia do turismo que façam sentido como membros da diretoria, com
sugestões discutidas neste relatório em outra seção dedicada somente a este assunto.
Na segunda etapa, sugere-se definir as estratégias para a implementação de inovações evolutivas e disruptivas
na área turismo. Deve-se neste momento refletir sobre quais aspectos da cadeia do turismo há dores claras
para exploração e melhoramento. A seguir serão apresentadas algumas ferramentas como sugestão para a
concretização do Laboratório de Inovação no Turismo, separadas em duas etapas de acordo com as fases de
implantação e operação.
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2.1. IMPLANTAÇÃO
Com tudo o que foi descrito, agora é o momento de entender o melhor jeito de aplicar tudo aqui apresentado.
Para isso, pensamos em algumas ferramentas que podem contribuir para a organização do projeto Laboratório
de Inovação no Turismo. As ferramentas pensadas, foram o Community Canvas e o Mapeamento da Jornada do
Cliente.

2.1.1. Canvas de Comunidade
O Canvas, primeiro foi conhecido como Business Model Canvas, ou simplesmente Canvas. É uma metodologia
criada em meados dos anos 2000 pelo Suíço Alex Osterwalder durante sua Tese de Doutorado na prestigiada
HEC Lausanne, e Yves Pigneur. O Canvas é um esquema visual que possibilita às pessoas co-criarem modelos de
negócios, analisando 9 elementos que toda empresa ou organização possui: proposta de valor, parcerias chaves,
atividades chaves, recursos chaves, relacionamento com clientes, segmentos de clientes, canais de distribuição,
estrutura de custos e fluxo de receitas (HSM, 2017).
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Já o Community Canvas, conforme Figura 4, é um framework que ajuda na criação, acompanhamento, análise
e aprimoramento da comunidade. Comunidade, é muito além de um grupo de pessoas, para a economia social,
é a interação e o senso de pertencimento que emerge dessa convivência. O Canvas foi criado com o objetivo de
criar um relacionamento significativo e duradouro entre as pessoas, que você quer atrair para o seu projeto. A
imagem abaixo é a representação do framework:
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Figura 4: Layout fornecido pelo Canvas de Comunidade.
Fonte: https://experience.hsm.com.br/posts/o-canvas-domodelo-de-negocio

Ao conversar com a Belotur notamos muitas dúvidas sobre qual caminho seguir e como interagir com os seus
stakeholders, a escolha dessa ferramenta é para auxiliá-los nessas questões. O Community Canvas faz você alinhar
desde o propósito até quem são as melhores pessoas para se conectar, e mais do que isso, como desenvolver
cada etapa dessa ferramenta.
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Criar uma comunidade é interessante para o Laboratório de Inovação no Turismo, pois atrai pessoas para o
desenvolvimento de soluções referentes aos problemas do turismo, cria canais claros e rápidos de como se
conectar e interagir dentro dessas conexões que serão criadas. Além disso, é fácil terceirizar muitas das ações que
serão desenvolvidas em turismo tecnológico. Pode soar complexo e confuso no começo, pois, a ferramenta vem
para analisar todas as conexões humanas e com parceiros, organizar como as ideias, empresas, startups criadas
para aprimorar o que já acontece no turismo, sem gerar um grande trabalho para a gestão da Belotur.
Para a aplicação do Community Canvas recomendamos a contratação de uma consultoria especializada.

2.1.2. Mapeamento da Jornada do Cliente
Este processo normalmente esclarece, para quem o faz, quais são as principais experiências (e principalmente
dores) presentes no cotidiano do turista, desde sua etapa de engajamento, quando o usuário decide usar um
serviço realizado ao turismo até o resultado latente de sua experiência. São processos de construção conjunta
parecidos com a construção de um canvas, envolvendo, então, etapas de sensibilização, brainstorm e design de
processos (TEMKIN, 2010).
A elaboração de um mapa de experiências contribui para o alinhamento dos participantes do processo quanto
aos problemas reais de sua atuação, permitindo aos mesmos focar na resolução de problemas mais pontuais,
aumentando chance de serem mais efetivos.
Comumente começa pela primeira razão, que fez o usuário procurar uma solução para o problema que ele possui
e termina com a reutilização do serviço, indicação para um amigo ou até mesmo o fim da relação da empresa
com o turista.
Sugere-se neste ponto, a contratação de um profissional de design ou marketing, com experiência no mapeamento
das experiências de clientes e usuários, em diferentes segmentos de Belo Horizonte. O mapeamento das principais
dores auxiliará a equipe responsável pelo Laboratório de Inovação no Turismo a entender qual deve ser o foco das
suas primeiras iniciativas. Como exemplo, ao entender na jornada do turista que a dificuldade em se encontrar
restaurantes veganos é um problema recorrente do turismo de Belo Horizonte, cria-se então, um programa de
ideação ou Hackathon para o desenvolvimento de soluções voltadas à resolução desta dor.
Através do diagnóstico feito na Belotur, percebemos inquietação de seus funcionários, em relação a não utilização
de processos claros no andamento de projetos de inovação dentro das diretorias da Belotur. Em diversos
depoimentos, percebemos a insatisfação em não saber quais são os gates e encaminhamentos que se deve dar
a projetos. (vide Cap. 11)

2.2. OPERAÇÃO
Após entendermos algumas demandas internas e externas a Belotur, bem como algumas experiências prévias em
ações de inovação executadas pela mesma sugerem o funcionamento do Laboratório de Inovação no Turismo
conforme ilustra a Figura 5, é centrado em quatro áreas de atuação:
• Programas de startups (programas de ideação, pré-aceleração, aceleração, incubação, etc);
• Experimentação (disponibilização de ambientes próprios para testes de soluções e produtos inovadores
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em ambientes e parceiros da área de turismo);
• Conexões (Criação da relação entre Belotur, empresas parceiras do setor de turismo e institutos de
ciência e tecnologia (ICTs));
• Redes de inovação (Metodologia de núcleos de inovação baseado em modelo sueco).

STARTUP

CONEXÃO

Apoio a programas
de geração de ideias,
pre-aceleração e aceleração.
LABORATÓRIO
DE INOVAÇÃO
NO TURISMO

EXPERIMENTAÇÃO

Estimular e dar suporte à
conexão entre empresas
do setor de turismo e ICTs
para atender demandas da
sociedade.

REDES DE INOVAÇÃO
Apoiar a criação de redes de
inovação em temas críticos
para a área de turismo

Oferecer suporte a
startups na fase de
teste de suas texnologia.

Figura 5: Principais áreas de atuação do Laboratório de Inovação no Turismo
Fonte: próprio autor

Uma preocupação recorrente percebida no diagnóstico feito através de entrevistas com funcionários da diretoria
da Belotur está na falta de comunicação e direcionamento entre os setores internos, especialmente sobre projetos
relacionados à inovação. A empresa mostra dificuldades no encaminhamento interno de demandas que possam
ser diferentes das ações cotidianas da Belotur, como será o Laboratório de Inovação no Turismo.
Percebendo isto, sugere-se fortemente a criação e implementação de uma plataforma digital, que será responsável
pela interface entre turistas ou empresas do setor turístico que possuam demandas em inovação a ser atendidas
e o próprio Laboratório de Inovação no Turismo. Acreditamos, que esta plataforma possa fazer a função de
organizar as informações, encaminhar as demandas de inovação em turismo aos setores competentes e informar
sobre as atuais ações do Laboratório de Inovação no Turismo ao turista.
Algumas plataformas digitais de relação entre startups e empresa podem ser utilizadas como modelo. O 100
Open Startups é um bom exemplo de plataforma, em sua página conforme Figura 6, é possível observar diversos
desafios de diferentes ramos do setor produtivo (inclusive turismo), em que startups se inscrevem na plataforma
e formam um banco de dados, em que as empresas que possuam problemas possam acessá-las. O mesmo
raciocínio pode ser utilizado nesta possível plataforma do Laboratório de Inovação no Turismo. As diferentes
ações que vão desde programas de startup até experimentação poderão ser divulgadas na plataforma, recebendo
inscrições das pessoas capazes de fornecerem serviços relacionados ao setor do turismo indicado, ou solicitando
um ambiente de experimentação e teste para sua solução.
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Figura 6: Layout da plataforma 100 open startups, utilizada para promover conexões
entre startups e empresas de diferentes segmentos de mercado.
Fonte: https://www.openstartups.net/br-pt/

2.2.1. Programas para startups
Formar e manter um ecossistema é um trabalho duro e deve ser realizado em conjunto, tanto por empreendedores
pioneiros que se tornam mentores e divulgadores da cultura startup vivida ali, como pelo reconhecimento e
promoção de startups por instituições, as quais, reconhecem e promovem as mesmas, quanto por programas
de aceleração que fomentam o desenvolvimento de novos negócios, investidores e órgãos governamentais, que
também fazem parte disso com projetos e incentivos.
Cultivar a cultura startup possibilita que todas as vantagens citadas acima aconteçam. E é por elas que
conseguiremos evoluir como sociedade. A seguir serão apresentadas algumas sugestões para que o Laboratório
de Inovação no Turismo construa e contribua com o ecossistema de startups para o setor do turismo.
A. Hackathon
A realização de Hackathon com temáticas definidas junto ao setor do turismo com o objetivo de captar pessoas,
que possam gerar soluções para as demandas levantadas de empresas associadas ao Laboratório de Inovação
no Turismo, por meio de inovação aberta.
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B. Programas de Pré-aceleração
Sugere-se ao Laboratório de Inovação no Turismo, a realização de programas de Pré-Aceleração em parceria
com empresas, que já possuem a metodologia e que possibilitem a construção de um programa personalizado.
O Lemonade, o Agita e o Biostartups Lab são players que possibilitam a execução deste, tipo de programa em
parceria e encontram-se presentes no ecossistema de Belo Horizonte. É importante ressaltar, que cada um deles
possuem diferentes tipos de startups, o que deve ser estudado antes e definido pela equipe do Laboratório de
Inovação no Turismo de acordo com o perfil das startups a passarem pelo processo de pre-aceleração.
C. Programas de Aceleração
Existem várias aceleradoras altamente qualificadas, que trabalham com vários tipos de startups presentes no
ecossistema de Belo Horizonte. Empresas como a TechMall, TroposLab, Seed, Fiemg Lab e GrowBio, que têm
contribuído diretamente com a alavancagem de startups por meio de seus programas de aceleração, auxiliando
no desenvolvimento, planejamento e execução de estratégias de curto, médio e longo prazo. Portanto, sugerese ao Laboratório de Inovação no Turismo para que crie conexões e parcerias com estas empresas, para que
seja possível envolver de uma maneira mais efetiva grupos de startups do turismo, ou que sejam pensadas em
conjunto, estratégias que possibilitem aproximar tal realidade e ambiente para o setor do turismo.

2.2.2. Experimentação
A experimentação foi pensada, utilizando o case entre a startup P4Tree e a própria Belotur, executada durante o
carnaval de Belo Horizonte em 2018. Através de uma relação pré-estabelecida entre alunos da pós-graduação
em inovação da UFMG e a Belotur, percebeu-se que a Belotur era capaz de ceder espaço físico e recurso para a
startup testar sua tecnologia.
A startup P4Tree desenvolveu no Departamento de Química da UFMG um material capaz de capturar o fósforo
de efluentes líquidos, produzindo assim um fertilizante. Em pesquisas prévias, os pesquisadores da startup
caracterizam a urina humana como um é efluente subutilizado e com alto potencial de fósforo, hoje desperdiçado.
Além disso, efluentes com alto teor de fósforo são responsáveis por causar desequilíbrios ambientais (ALEXANDRE
et al., 2010; NESME; WITHERS, 2016; YOKOYAMA-MATSUBAE et al., 2007).
Percebendo possíveis interações, a Belotur mostrou interesse em oferecer alguns banheiros químicos no carnaval
de Belo Horizonte como testes, financiando o preparo destes, além de impressão da arte nos banheiros e
mobilização de mídia para divulgação da ação durante o evento.
A experimentação pode então, baseada nesta interação, corroborar com o Laboratório de Inovação no Turismo,
ao mobilizar empresas e instituições parceiras, promover ambientes de teste e divulgação de tecnologias,
especialmente relacionadas ao turismo. A plataforma digital auxiliará ações de experimentação ao relacionar
produtos ou startups, que desejam um ambiente de teste às empresas, que possam possuir problemas relacionados
ou que desejam visibilidade e maior interação com startups.
Além disso, é possível negociar o financiamento de aspectos periféricos (como no caso do P4Tree), o gasto com
os banheiros químicos e impressão da arte em suas portas) com os parceiros ou com a própria Belotur, visto
que estes são gargalos para testes de tecnologias, especialmente na área de hard-science. Assim, a plataforma
qualificará as soluções desde seu setor até maturidade da tecnologia e gasto para testes.
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2.2.3. Conexão
A construção de conexões tem sido apontada como uma das principais exigências para se inovar, não apenas
pelo compartilhamento do conhecimento, mas também pela manutenção de uma “extensão”, em que os projetos
de inovação irão acontecer de maneira estratégica. O verdadeiro significado em se compartilhar a criatividade
é poder resolver os problemas de maneira compartilhada e em parceria, explorando o fato, de que um grupo
contendo pessoas distintas conterá pessoas com diferentes habilidades e experiências, que uma vez compartilhadas
possibilita a construção de um mix de conhecimentos. À medida que o grau de inovação aumenta, há aumento
na complexidade e torna-se elevada a necessidade em se atrair parceiros mais preparados que estarão além das
limitações da organização (Tidd, J.; Bessant J. 2015).
Segundo Andrade, et al. (2016), é clara a necessidade da interação de organizações privadas, com Universidades
e Instituições de Ciência e Tecnologia, uma vez que, o progresso tecnológico tem sido acelerado em setores, onde
a inovação encontra-se ligada à ciência básica. Portanto, criar conexões entre demandas tecnológicas levantadas
por empresas e fontes de geração de tecnologias, como Universidade e centros de pesquisa pode ser uma
atividade importante do Laboratório de Inovação no Turismo. Pois, além de resultar avanço tecnológico para
empresas do segmento do turismo, possibilitará a conexão de demandas reais a soluções tecnológicas, e ainda, a
criação de parcerias entre universidades, outras organizações e a própria Belotur para geração e/ou transferência
de tecnologias.
Para tanto, os modelos sugeridos para a gestão da inovação com base na construção de tais conexões são o
Technology-Push e Market-Pull, os quais são considerados por muitos autores como responsáveis pela primeira
e a segunda geração do processo de inovação (Marçaneiro, M. B.; da Cunha, J. C., 2012); os quais consideram a
inovação como uma sequência linear de atividades que são impulsionadas pela tecnologia (Technology-Push) ou
impulsionada pelo mercado (Market-Pull).
A sugestão em se trabalhar com tais métodos relaciona-se à possibilidade de todo o produto poder ser categorizado
em um impulso tecnológico ou em uma atração de mercado. Onde o Technology-Push representa uma nova
tecnologia ou desenvolvimentos tecnológicos e científicos que são realizados por equipes de projetos, a fim de
produzir novos produtos sem que haja uma demanda específica de mercado, podemos citar como exemplo o
Ipad da Apple.
Já o Market-Pull, encontra-se diretamente relacionado às necessidades da sociedade, às quais servem de inspiração
para o desenvolvimento de novos produtos. Contudo, as necessidades da sociedade e consequentemente a
demanda de novos produtos têm mudado de maneira veloz, o que significa que as esquipes de Pesquisa e
Desenvolvimento de empresas que se preocupam com a Inovação têm modificado com frequência seus produtos,
um exemplo é a máquina de lavar programável. Sendo a Technology-Push caracterizada por estar relacionada
às fontes de P&D internos à organização, centros de Pesquisa e universidades; e o Market-Pull às organizações,
clientes fornecedores e concorrentes.
A criação de conexões com base nos modelos de Technology-Push e Market-Pull em prol da inovação para
o setor do turismo é de caráter estratégico uma vez que, a inovação ainda não é desenvolvida pela maioria
das organizações sendo elas, dependentes de aquisições externas. Tais conexões poderão ser realizadas via
plataforma sugerida anteriormente, onde as demandas (market-pull) e ofertas (technology-push) poderão ser
cadastradas, classificadas de acordo com seu segmento de mercado e relevância e direcionadas internamente.
O objetivo é que a plataforma possibilite o gerenciamento de ideias, demandas e soluções, e que ainda,
possibilite a realização de conexões entre startups, organizações, centros de pesquisa, universidades e pessoas
físicas, a fim de contribuir com a inovação no setor do Turismo. Para exemplificar este processo, utilizamos a
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demanda levantada pela Belotour de inovar no setor do turismo, onde se conectou com a Universidade Federal
de Minas Gerais e firmou parceria para auxiliar neste processo. A Figura 7 ilustra o exemplo citado anteriormente,
simulando como aconteceria seu processo via plataforma.

STARTUP
EXPERIMENTAÇÃO
CONEXÕES
Nova ideia
ou demanda

Formação
da Proposta

Cadastro
ou line

REDE DE INOVAÇÃO

Figura 7: Simulação do processo de conexão baseados em demandas e ofertas,
utilizando como exemplo a busca da Belotur pela UFMG para auxiliá-la no processo
de inovação no setor do turismo, gerenciado via plataforma.
Fonte: próprio autor.

Ao utilizar a plataforma como ferramentas para gerir as conexões entre demandas, soluções e ideias, advindas de
startups, empresas, universidades, centros de pesquisa, ou outros, sugere-se a construção de um calendário para
que, de maneira recorrente, os cadastros sejam analisados, classificados, selecionados e direcionados às áreas de
interesses. As mesmas podem ser internas ao Laboratório de Inovação no Turismo e podem ser utilizadas como
temas de processos de hackathons ou programas de pré-aceleração como startups weekends ou direcionadas a
empresas parceiras, com o intuito de se criar conexões. Portanto, é altamente recomendável ter uma pessoa de
perto para acompanhar e gerenciar a plataforma, para que o Laboratório de Inovação no Turismo possa funcionar
como uma ponte para construção de conexões.

2.2.4. Redes de Inovação
Define-se como “redes” um grupo ou um sistema complexo e interconectado, onde sua construção envolve o uso dessa
definição para a realização de tarefas específicas, que deve oferecer benefícios de desenvolvimento interno e poucas
desvantagens de colaboração para as partes. A construção das redes torna-se apropriada a partir do momento em que
benefícios como a co-especialização, ou o uso de estrutura compartilhada, dentre outras formalidades excedem o custo
de manutenção das redes, as quais exigem investimentos de recursos ao longo do tempo e confiança mútua. Além
disso, a construção de redes de relacionamento é de grande importância para se minimizar riscos frente a cenários de
elevadas incertezas, como na compra de tecnologias ou na promoção da inovação radical (Tidd, J.; Bessant J. 2015).
A inovação envolve assumir riscos e explorar recursos normalmente escassos em projetos que podem fracassar,
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o que torna o trabalho em rede interessante, uma vez que contribui com a disseminação do risco e aumenta o
número de situações que devem ser experimentadas. As redes de inovação são mais do que meras maneiras de
reunir e utilizar conhecimentos, elas permitem o acesso de organizações a diferentes conjuntos complementares
de conhecimento, o acesso a novos mercados e tecnologias e principalmente, a reunião de competências e
habilidades complementares sem custos elevados. Diferente de sistemas rígidos de relações organizacionais é
importante ressaltar que cada membro integrante representa um papel diferente na rede, o que torna possível
realizar a adaptação de cada organização participante, de maneira individual de acordo com suas necessidades
(Tidd, J.; Bessant J. 2015).
Embora redes virtuais que objetivem a busca e a disseminação de ideias, entre a multidão, tenham ocupado linha
de frente no processo de inovação, as chamadas “inovações abertas” que surgem para encontrar a solução de
problemas de grandes organizações por meio de divulgação têm sido amplamente praticadas (Tidd, J.; Bessant
J. 2015). No mundo de hoje altamente globalizado, devido à alta disponibilidade e mobilidade de trabalhadores
e fornecedores qualificados, a organizações têm sido obrigadas a olhar adiante de seus muros para encontrar
e aproveitar oportunidades externas. Recursos externos de colaboradores, comunidades de inovação e do
ecossistema e redes vizinhas representam uma fonte crescente de criação de valor. A inovação aberta, tem sido
uma estratégia de criação de valor onde as organizações têm buscado conhecimento externo para incorporarem
internamente, e, mercados externos para inovações existentes. O que promoveu uma tendência de avanço do
estágio altamente estruturado do modelo de inovação, para um processo interativo com base nas trocas de
experiências e conhecimentos, entre clientes, fornecedores e parceiros de pesquisa e desenvolvimento (Hallbrant,
M; Ingvarsson, J. 2012). A Figura 8 retrata o fluxo de interação através do limite de uma organização.

ENTRADA
Exploração do
conhecimento e
das tecnologias
externas

SAÍDA
ORGANIZAÇÃO

Exploração do
conhecimento e
das tecnologias
internas

Figura 8: Processo de inovação aberta com entradas e saídas.
Fonte: Próprio autor.

De acordo com a Figura 8, o fluxo referido como entrada vem de fora da organização e visa à exploração do
conhecimento e tecnologias externas. Já o fluxo de saída, vem de dentro da organização e destina-se a explorar
o conhecimento e tecnologias internas. Ambos os fluxos possuem objetivos diferentes e levam a resultados
diferentes para a empresa, que deve gerenciar o como e quando utilizá-los (Hallbrant, M; Ingvarsson, J. 2012).
Induzir organizações do setor de turismo a trabalharem com a inovação aberta pode ser uma boa estratégia
a ser adotada pelo Laboratório de Inovação no Turismo como primeiro passo para levar a inovação ao setor.
Pois, por meio de conexões e formação de redes, permitirá que empresas de diferentes portes tenham acesso
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a tecnologias que possibilitem o alcance na inovação. Possibilitar a formação de redes com especialistas de
empresas, fornecedores, universidades, centros de pesquisas com o objetivo possibilitar a identificação de
soluções para problemas setoriais, previamente identificados, pode significar grandes avanços para o setor.
A inovação aberta visa explorar tecnologias e conhecimentos externos a organização e colocá-los em uso interno
na empresa. Visa simultaneamente comercializar seus produtos e conhecimento internos, sempre em busca de
novos caminhos para se explorar o domínio externo. Como sugestão ao Laboratório de Inovação no Turismo,
acreditamos que a melhor forma de explorar o domínio externo seria com a utilização da arena da inovação
aberta, a qual atua como uma interface entre as empresas e seu entorno, conforme ilustra a Figura 9.

EXTERNAL

ARENA

INTERNAL

Figura 9: Exemplo da estrutura do processo de inovação aberto
via a arena de inovação aberta, a qual atua como interface
entre a parte interna da organização e o ambiente externo.
Fonte: próprio autor.

Trata-se de uma rede de conexões consolidada, construída em longo prazo, relacionada a vários projetos do setor
do turismo, composta por empresas, universidades, centros de pesquisa, fornecedores, clientes e interessados, que
possibilite o compartilhamento experiências, rotinas, dúvidas, demandas e soluções, a fim de, contribuir com o
progresso da inovação neste setor (Hallbrant, M; Ingvarsson, J. 2012).
Para a construção de tais redes, sugere-se ao Laboratório de Inovação no Turismo que compreenda quais devem ser
os atores, conhecimentos complementares, áreas estratégias, cultura e tipos de laços demandados como necessários
para a construção de uma rede para o setor do turismo. Em uma avaliação de “redes de inovação de alto valor”, na
Inglaterra, os pesquisadores do Advanced Institute of Management Research (AIM) 42 descobriram que características
como a alta diversificação e multidisciplinariedade da rede de parceiros; alta diversificação e multidisciplinariedade da
rede de parceiros; parcerias científicas, consultores e detentores neutros de conhecimento dentro da rede; acesso à
investidores e a capital de risco reduz o risco e fornece inteligência mercadológica; e gestão proativa dos participantes
da rede são importantes fatores para o sucesso e sustentabilidade de redes (Tidd, J.; Bessant J. 2015).
Portanto, compreender se faz sentido a construção de uma rede ampla que envolva vários setores, como por
exemplo, alimentação, transporte, arte, eventos, ou se faz mais sentido segmentar e criar redes específicas de
acordo com cada uma das temáticas citadas anteriormente. E, como passo primordial para a construção de tais
redes faz-se necessário compreender o que o Laboratório de Inovação no Turismo realmente busca atingir. Para
tanto, o emprego da ferramenta Canvas de Comunidade, citada anteriormente, pode ser de extrema valia para
a construção de redes, pois ela permite desenvolver e trabalhar pontos como a identidade, a experiência e a
estruturação essenciais para se obter redes duradouras e perenes.
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Outro ponto importante que deve ser levado em consideração é a operação e gerenciamento das redes, pois
operar uma rede não é tarefa fácil e faz-se necessário a utilização de um conjunto de ferramentas gerenciais,
como a utilização de uma plataforma, ou de redes sociais que irão variar de acordo com o tipo de rede e as metas
que se pretende alcançar, às quais serão definidas pelo Laboratório de Inovação no Turismo.
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Capítulo 5
GOVERNANÇA
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a, b, c – UFMG. E-mail: ottavio@pedrascongonhas.com.br; resendesinval@gmail.com; pauloadriano.borges@gmail.com

Introdução
Quando as empresas decidem alocar recursos de forma estratégica na área social, é importante decidir qual o
tipo de estrutura será criado. Portanto, decidir qual o tipo de organização (Associação ou Fundação) que melhor
se adequa para gestão dos recursos financeiros, que são necessários para os custos, é uma parte importante do
processo. Uma das vantagens de se constituir uma organização é, de seus fundadores criarem todas as bases da
instituição, identificando valores e definindo missão, visão, foco de atuação, objetivos, entre outros. [2] O quadro
2 da pág 61 apresenta uma análise comparativa entre associação e fundação.

Recomendação
Na Figura 9, apresentamos uma recomendação de organograma de uma associação em sua fase inicial.
Assembleia
(Todos Associados)

Conselho
Consultivo

Conselho Fiscal
Integrantes Eleitos
Diretoria
1 Presidente 1 Vice
(Eleição)

Gerência Executiva
1 Colaborador

Projetos
1 Colaborador

Administração/Financeiro
1 colaborador

Figura 10: Organograma de um Associação para fase inicial
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A Associação na fase inicial poderá contar com três colaboradores remunerados sendo: um na área de projetos,
um na gerência executiva e outro na administração e financeiro, uma vez que estas são áreas que contemplam o
início, meio e fim de todas as atividades; todos os colaboradores com formação nas áreas de atuação. Recomendase, já na fase inicial, a associação contar com Assessoria Jurídica e Contábil para os trabalhos iniciais.

Conselho Fiscal
O conselho fiscal será eleito juntamente com a diretoria e os seus integrantes, de preferência sejam pessoas com
formação em áreas afins às atribuições do conselho, ou seja, Economia, Contabilidade e Administração.

Conselho Consultivo
O conselho de Administração é o órgão máximo de decisão, a composição do órgão recomenda-se que seja de tal
maneira a contemplar as áreas: Legislação, Missão e Administração da Associação, visando a Multidisciplinaridade
e Representatividade dos associados.
Legislação - integrantes nessa área poderão contribuir de maneira a dar transparência e visibilidade à associação,
uma vez que as ações da associação estarão, na maioria das vezes, no arcabouço jurídico dando aos dirigentes
a segurança nas suas decisões.
Missão - integrantes com o foco na missão poderá contribuir no sentido de dar celeridade as atribuições da
associação identificando valores e visão, foco de atuação, objetivos, entre outros.
Administração – integrantes nessa área poderão contribuir no sentido de auxiliar os dirigentes na missão e
execução das atividades com foco na mesma.

Diretoria
A diretoria será constituída por um Presidente, um Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários, Primeiro e
Segundo Tesoureiros, os quais serão escolhidos conforme definido no estatuto da Associação.

Compete ao Presidente: [1]
I.

representar a associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

II.

cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;

III.

convocar e presidir a Assembleia Geral;

IV.

convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

V.

assinar, com o primeiro tesoureiro, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que representem
obrigações financeiras da Associação.

Compete ao Vice-Presidente: [1]
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I.

substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos;

II.

assumir o mandato, em caso de vacância, até o seu término;

III.

prestar, de modo geral, a sua colaboração ao Presidente.

Compete ao Primeiro Secretário:
I.

secretariar as reuniões da Diretoria e Assembleia Geral e redigir as atas;

II.

publicar todas as notícias das atividades da entidade.

Compete ao Primeiro Tesoureiro: [1]
I.

arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos, mantendo em
dia a escrituração;

II.

pagar as contas autorizadas pelo Presidente;

III.

apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados;

IV.

apresentar o relatório financeiro para ser submetido à Assembleia Geral;

V.

apresentar semestralmente o balancete ao Conselho Fiscal;

VI.

conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relativos à tesouraria;

VII.

manter todo o numerário em estabelecimento de crédito;

VIII. assinar, com o presidente, todos os cheques, ordens de pagamento e títulos que representem
obrigações financeiras da Associação.
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ESTRATÉGIAS
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Apresentação
O principal objetivo deste capítulo é discutir e definir as estratégias mais adequadas para o projeto de laboratório
de inovação em turismo para a Belotur. A equipe que trabalhou no capítulo Estratégias realizou indicações que
se alinhavam com as políticas e, públicas que foram adotadas pela administração da Prefeitura de Belo Horizonte
(PBH) da gestão 2017 – 2020 e pela Belotur.

Introdução
O conceito de “Inteligente” (SMART) é normalmente apresentado como o avanço da economia, sociedade e lógica
tecnológica com base em tecnologias emergentes como sensores, big data, open source, economia colaborativa,
IoT (Internet das coisas), etc. A aplicação desses conceitos na área de turismo leva ao desenvolvimento do
Turismo Inteligente, ou Smart Tourism em inglês. Uma cidade estar preocupada com turismo inteligente significa
estar preocupada não só em oferecer uma experiência melhor para o turista, mas também para os residentes.
Conectar atrações, gerar informações e analisar para que seja possível tomar a melhor ação significa aumentar as
oportunidades de negócios e aumentar a atratividade de um destino (Gretzel et al., 2015).
Desenvolver as camadas necessárias para que um destino seja reconhecido como “inteligente” é um dos fatores,
muitas vezes, ignorados por aqueles que buscam este reconhecimento. Um destino inteligente não depende
apenas de tecnologia implementada, mas também de outras camadas como capacidade de inovação, liderança,
economia colaborativa, exigindo o desenvolvimento de um forte capital social.
É possível dividir essas camadas em dois grupos: Tangíveis e Intangíveis (Smith, 2017). Camadas tangíveis são a
essência do Turismo inteligente e envolvem toda a infraestrutura necessária para oferecer a melhor experiência
para os turistas e para os habitantes de qualquer destino. Dentro dessa camada, é possível incluir a disponibilidade
da Internet, sensores e coletores de dados, hardwares e softwares, além dos meios necessários para a distribuição
da informação.
Dentro da camada intangível temos os elementos sociais envolvidos, como uma população preparada para
acessar a informação, uma capacidade de inovação que leve a criação de novas soluções para atender às
demandas criadas, uma conexão forte entre o capital privado e as entidades governamentais responsáveis pelo
desenvolvimento do turismo. Um Destino Inteligente poderia, então, ser descrito como uma interseção entre uma
experiência digital e fluída para o turista e um ecossistema econômico movido por dados e resultados.
Do ponto de vista do usuário um destino inteligente oferece:
• antecipação de suas necessidades de acordo com uma série de fatores diversos.
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• mais informações sobre as atrações e locais visitados, além do fácil acesso a essas informações.
• a possibilidade de compartilhar experiências com outros turistas, criando assim uma rede de ajuda.
Do ponto de vista do ecossistema econômico será oferecido:
• ganhos de eficiência.
• melhor gestão dos processos.
• oportunidade para novas soluções.
• previsão de demanda.
• gestão de crises.
É comum em abordagens multidisciplinares e envolvendo diversos atores, como a criação de um destino inteligente
e no desenvolvimento do turismo inteligente a utilização de Redes de Inovação. As redes de inovação permitem
a conexão entre empresas inovadoras, universidades, governos e agentes financeiros (De Pellegrin et al., 2007).
A criação de uma rede de inovação com foco em turismo inteligente seria capaz de conectar os atores e possibilitar
a troca de conhecimento e a co-criação de novas soluções, essenciais para que seja possível atingir esse objetivo.
Temos exemplos internacionais de como redes de inovação podem catalisar a transformação do turismo.
Paris, o destino turístico mais procurado no mundo, criou o Welcome Laboratório de Inovação no Turismo, um
programa especificamente para estimular inovações no turismo. Esse programa conecta a prefeitura da cidade, o
departamento de turismo, aeroporto de Paris e inúmeras companhias com interesse na cidade.
Ainda temos também o exemplo de Montreal, com a criação do MT Lab, espaço de incubação focada em turismo
e em fomentar a conexão entre Startups e parceiros estratégicos como a universidade de Turismo e Hotelaria
do Quebec, museus e departamento de Turismo de Quebec. Para o desenvolvimento de uma rede de inovação
eficiente e que apresente os resultados esperados é fundamental focar em dois aspectos de sua criação (Schiller,
2008):
Escolha de membros:
A escolha de membros e a maneira de se relacionar deve ser feita com cuidado. É importante destacar um líder
que tenha capacidade de articulação e de propostas de objetivos em comum, além de intermediar a troca de todo
o produto desenvolvido a partir da rede.
Estratégia da rede:
Ao se formar a rede é importante ter a estratégia clara e transparente para todos os membros. A estratégia
determina o ponto de partida e o objetivo da rede, colocando no centro do projeto a necessidade do grupo
formado. Como cada participante do grupo possui interesses próprios é importante que a estratégia e o objetivo
da rede surjam através de uma comunicação entre as partes.

Metas PBH 2020
No ano de 2017 a gestão 2017 – 2020 da Prefeitura de Belo Horizonte criou o programa de metas do município
2017 – 2020, com o objetivo de definir a visão de futuro da administração para 2020. Os temas abordados
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neste programa foram educação, saúde, políticas sociais e esportes, sustentabilidade ambiental, habitação e
urbanização, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico e turismo, atendimento ao cidadão, segurança
e cultura. Para o desenvolvimento deste trabalho sobre o Laboratório de Inovação no Turismo para a Belotur,
o tema mais relevante do programa de metas foi o “desenvolvimento econômico e turismo”. Foram definidas
14 metas pela PBH no programa com visão para 2020, sendo que as metas relacionadas com o Laboratório de
Inovação no Turismo foram 5:
1. posicionar BH entre as três primeiras cidades no ranking nacional de Cidades Inteligentes (hoje, 2018,
BH ocupa a 5ª posição);
2. incentivar startups no município, ampliando de 20 para 40 empresas aceleradas com apoio municipal
por ano;
3. manter a permanência de Belo Horizonte entre os 10 principais destinos brasileiros no ranking ICCA
(International Congress and Convention Association) até 2020;
4. ampliar os serviços turísticos especializados na Lagoa da Pampulha como a exploração noturna e a bike
tour;
5. captar 12 novos eventos que proporcionem movimentação turística até 2020.
A ideia central na escolha das metas foi relacionar o turismo com a inovação, empreendedorismo e novos negócios.

Planejamento estratégico Belotur 2017 - 2020
A Belotur, assim como a PBH, definiu as estratégias da empresa com a nova gestão. Em 2018 a administração
da empresa concluiu o planejamento estratégico para a gestão 2017 – 2020, que teve como foco o plano de
Destino Turístico Inteligente para BH. Como conceito, os destinos turísticos inteligentes são estruturas turísticas
diferenciadas que facilitam a interação e integração do visitante, antes, durante e depois da viagem, e incrementam
a qualidade de sua experiência com o destino, por meio do uso de metodologias de tecnologias inovadoras. No
documento sobre o planejamento estratégico elaborado pela Belotur, foram descritos os objetivos com base na
estratégia da empresa, sendo que foram escolhidos 6 objetivos que mais se alinhavam com o Laboratório de
Inovação no Turismo, que são:
1. promover o incremento das receitas do município por meio da expansão e da qualificação da atividade
turística;
2. apoiar a melhoria contínua da qualidade dos serviços turísticos prestados no município;
3. levantar e produzir dados, mantendo um cenário histórico de forma a subsidiar as ações de planejamento
do setor na cidade, em consonância com a demanda e a oferta e as tendências mundiais;
4. potencializar o turismo urbano como política descentralizada da cidade, voltadas à configuração de Belo
Horizonte como um destino inteligente;
5. apoiar a realização de eventos regionais, nacionais e internacionais que gerem fluxo turístico para a
cidade;
6. dinamizar as relações com o mercado turístico de forma a possibilitar o acesso do setor privado às
oportunidades geradas pela atividade turística.
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A construção das estratégias do Laboratório de Inovação no Turismo teve influência do plano de visão para 2020
da PBH, do planejamento estratégico da Belotur para a gestão 2017 – 2020 e das áreas de atuação que foram
definidos para o Laboratório de Inovação no Turismo, que foram:
• technology push – Startups, apoio a programas de geração de ideias, pré aceleração e aceleração;
• technology push – Experimentação, oferecer suporte a startups na fase de teste de suas tecnologias;
• demand pull – Conexão, estimular e dar suporte à conexão entre empresas do setor de turismo e
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) para atender demandas da sociedade;
• demand pull, Redes de Inovação, apoiar a criação de redes de inovação em temas críticos para a área
de turismo.
Com todas estas informações, foram definidas 4 estratégias a serem adotadas para o Laboratório de Inovação
no Turismo que se relacionam com as Metas da PBH, os objetivos da Belotur, os segmentos de atuação do
Laboratório de Inovação no Turismo e a estratégia principal que é tornar o turismo de BH um turismo inteligente:
1. promover e apoiar eventos de empreendedorismo e inovação em turismo em BH, tanto eventos nacionais
quanto internacionais;
2. apoiar e firmar parcerias para a realização de programas de pré aceleração e aceleração de ideias/
startups na área de turismo/turismo inteligente;
3. gerar e disponibilizar dados e informações sobre o turismo em BH e região próxima para as startups;
4. apoiar a criação de um ambiente/local físico para a realização de eventos treinamentos e mentorias para
as startups do setor de turismo.
Na Tabela 3 estão descritas as relações existentes entre cada linha de frente das estratégias do Laboratório de
Inovação no Turismo e as referências para a sua elaboração, sendo que a numeração das metas PBH e Belotur na
tabela é a mesma que a referenciada sobre cada tema neste capítulo.
TABELA 3 - Estratégias do Laboratório de Inovação no Turismo relacionadas com a PBH, Belotur e seus segmentos
de atuação.
LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO NO TURISMO
“TURISMO INTELIGENTE”

LABORATÓRIO DE INOVAÇÃO NO
TURISMO – SEGMENTOS

METAS PBH

BELOTUR

Eventos de Empreendedorismo e Inovação
no Turismo

3e5

1e2

Startup, Conexão

Programas de aceleração em Turismo
Inteligente

1e2

1,2,4 e 6

Startup, Conexão

1,2 e 4

1,2,3, e 4

Redes de Inovação, Experimentação

1e2

2,4, e 6

Conexão, Experimentação, Redes de
Inovação

Dados Abertos sobre o Turismo
Criação de HUB de Turismo
Fonte: Elaboração própria, 2018.
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Capítulo 7
COMUNICAÇÃO
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Apresentação
“Tudo começa pela comunicação ou pela falta dela.” (Mário Persona). Este capítulo tem como objetivo repassar
à equipe do Laboratório de Inovação no Turismo as principais estratégias de comunicação para a proposta do
laboratório, ou seja, aquelas que julgamos ser mais adequadas para atender aos objetivos traçados. Nossas
colocações para este capítulo de comunicação visam apenas orientar a equipe, que será responsável final pelas
definições aqui indicadas.

Introdução
Com uma boa política de comunicação organizacional, é possível mobilizar os colaboradores em torno do que
realmente importa para uma gestão: atingir objetivos. É necessário esclarecer o que é comunicação institucional
e comunicação organizacional
Para REGO (1986) a comunicação institucional é a área que envolve qualquer esforço para divulgar uma instituição
e compartilhar suas propriedades intelectuais (histórico, valores, missão, visão, etc). O profissional que faz esta
atividade é responsável pela formação de identidade e da imagem positiva de uma instituição em relação à
opinião pública. Como ferramentas, utiliza-se o jornalismo empresarial, a relações públicas, a assessoria de
imprensa, a publicidade/propaganda, o marketing social, o marketing cultural, etc.
Segundo KUNSCH (2009) a comunicação organizacional é responsável pela gestão dos relacionamentos com os
públicos da instituição. Tem o objetivo de otimizar tais relacionamentos, buscando a sintonia de interesses entre
a instituição e seus públicos internos e externos.
A comunicação organizacional a ser trabalhada na instituição que se pretende criar, pode ser dividida em duas
frentes estratégicas: a comunicação interna e a externa. Cada uma abrange um tipo de público específico e
tem um peso para que a marca do empreendimento consiga informar e engajar as pessoas de dentro e fora da
instituição.
Uma das frentes estratégicas deve ser voltada para os colaboradores da instituição e a outra voltada para os
turistas, belo-horizontinos, indústria do turismo, ecossistema de inovação. Com esta divisão, fica fácil entender
que cada uma atinge demandas específicas justificando esta distinção. É necessário salientar que mesmo sendo
trabalhos distintos, caminham na mesma direção a fim de se complementarem.
Um dos principais objetivos da comunicação organizacional é o estabelecimento de relações duradouras com seus
públicos. Isso é possível através de ações como a análise periódica das informações obtidas em questionários e
relatórios aplicados objetivando identificar as necessidades dos públicos envolvidos. Após esta análise, devem
ser elaboradas ações de acordo com os objetivos da instituição e as necessidades do momento.
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Independente da comunicação estar voltada para o público interno ou externo destacamos a importância
do conhecimento com relação ao que está sendo veiculado e a quem está sendo, para que a partir deste
conhecimento o gestor responsável por esta comunicação possa utilizar o melhor instrumento disponibilizado
pelas ferramentas da comunicação. As ferramentas que podemos destacar e que constituem a comunicação
institucional e organizacional são:
• Marketing
• Assessoria de imprensa
• Publicidade e propaganda
• Promoção
• Eventos
• Pesquisas
A comunicação é fundamental para a instituição sobreviver e ter um bom relacionamento com os diferentes
públicos que se pretende alcançar. Mas ela só se dá através do processo de interação que a instituição desenvolve.
É preciso estabelecer uma conexão de motivação e transparência com todos os colaboradores. Desta forma, a
comunicação torna-se uma ferramenta que promove sinergia para alcançar os resultados esperados. Mas o
processo somente é bem-sucedido quando o destinatário recebe, compreende e interpreta a mensagem.
Para HALL (2004) a comunicação nas organizações é complexa em função dos vários fatores que a influenciam,
entretanto, é fundamental que a organização consiga manter o sistema de comunicação tão nítido quanto
possível.

Foco da Mensagem x Receptor da Mensagem
Segundo HALL (2004) o processo de comunicação é de natureza relacional, sendo uma parte o emissor e a outra
o receptor. Além disso, as comunicações devem proporcionar informações precisas e apropriadas para todos os
membros que precisam do conteúdo da comunicação. O Laboratório de Inovação no Turismo estará conectado a
diferentes players. Considerando o ecossistema de inovação e todos os parceiros do laboratório, a indústria do
turismo e seus associados (hotéis, restaurantes, atrações turísticas), toda a comunidade Laboratório de Inovação
no Turismo e finalmente turistas e belo-horizontinos, é importante deixar claro qual é o foco da mensagem
conforme o receptor, afinal, embora as atividades do laboratório sejam convergentes em objetivos comuns, cada
parceiro pode enxergar os benefícios de maneiras diferentes e isso requer estratégias de comunicação diferentes.
O Quadro 1, a seguir mostra um exemplo da prioridade da mensagem conforme o receptor e estratégias que
podem ser utilizadas para a comunicação.
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RECEPTOR

ESTRATÉGIA

MENSAGEM PRINCIPAL

Turistas / Moradores

BH turismo inteligente
Site, redes sociais, aplicativos
Inovação é qualidade de vida
Aplicação de tecnolofias em eventos, intervenções na
Melhorando a experiência do turista
cidade
e moradores de BH

Ecossistema de Inovação

Site, redes sociais, aplicativos
Workshops de capacitação
Talks, eventos networking

Oportunidade – Buscamos idéia
inovadoras
Teste sua ideia
BH aqui o turismo é mais inteligente

Empresas do setor de turismo

Site, redes sociais, aplicativos
Eventos
Talks

Turismo inteligente aumenta o
faturamento
Inovação solucionando desafios
Inestir em inovação dá retorno
Quem não inova, desparece

Comunidade Belotur Lab

Site, jornal interno, campanhas,
redes sociais
Reuniões, relatórios periódicos

Somos parte do ecossistema de inovação
Precisamos nos manter fortes e
sustentáveis

Os receptores foram agrupados em quatro grupos. Para o primeiro grupo, que inclui os turistas e moradores, o
foco da mensagem deve ser voltado para a divulgação do Laboratório de Inovação no Turismo e a promoção do
turismo. As pessoas precisam entender que este laboratório está engajado em promover a inovação no turismo
e melhorar a experiência dos cidadãos em Belo Horizonte.
O segundo grupo já inclui players mais conectados ao Laboratório de Inovação no Turismo, o ecossistema de
inovação. Esses players podem obter e oferecer grandes vantagens ao se associarem ao laboratório e suas
iniciativas. O foco da mensagem é realmente em atrair novos parceiros, com oportunidades para gerar negócios
para startups e solucionar demandas relacionadas ao turismo além de fomentar a inovação.
O terceiro grupo envolve a indústria do turismo e empresas do setor, foco da mensagem deverá ser o aumento
do faturamento através de investimentos em inovação. A inovação atraí atenção de clientes e consequentemente
dá um retorno ao investidor. Quem não investe em inovação pode perder espaço no mercado.
E finalmente a comunidade Laboratório de Inovação no Turismo, que também pode incluir representantes de
grupos anteriores, mas cujo objetivo principal é o fortalecimento do laboratório como formação sólida, robusta
e duradoura. A mensagem neste caso tem uma força voltada para o interno, para a imagem, marketing e
sustentabilidade do laboratório. A criação de uma identidade e responsabilidade para o Laboratório de Inovação
no Turismo que o torne valorizado por seu papel e que seja reconhecido como parte importante do ecossistema
de inovação em Belo Horizonte.

Comunicação Interna
A comunicação interna diz respeito à disseminação de informação de maneira uniforme para todos os envolvidos
com o Laboratório de Inovação no Turismo. É importante que as iniciativas deste laboratório estejam alinhadas
e comunicadas, garantindo que os participantes recebam feedback das ações. Além disso, dentro do período de
implementação, estão definições importantes de missão, visão e valores que devem ser amplamente divulgados.
O desenvolvimento de uma cultura organizacional forte e robusta depende muito do alinhamento de informações
e por isso a comunicação interna é tão importante.
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Nosso objetivo é que todos os integrantes deste laboratório compreendam não só sobre suas funções,
responsabilidades, mas sejam também multiplicadores desta ideia, a partir do conhecimento da estrutura,
governança, métricas, estratégia financeira, parceiros e todos os outros detalhes que permeiam o laboratório.
Potenciais estratégias de comunicação interna: intranet, e-mail, jornal interno, quadro de avisos, campanhas
internas, banner, rádio interna, caixa de sugestões, reuniões de café, panfletagem, etc.

Comunicação Externa
A comunicação externa destina-se a promover o Laboratório de Inovação no Turismo. Seja para fechar novas
parcerias, divulgar eventos, mostrar sua importância para os players, criar/manter sua imagem, esse tipo de
comunicação precisa ser bastante eficaz para que haja valor atrelado ao nome Laboratório de Inovação no
Turismo. O reconhecimento deste laboratório dependerá da legitimação de todas as atividades associadas aos
diferentes pilares do mesmo.
O uso da estratégia correta de comunicação externa pode trazer muito benefícios, entre eles novos parceiros e
interessados em compartilhar suas ideias para o turismo de Belo Horizonte. Outro ponto importante é que, num
primeiro momento, o investimento na comunicação externa é proporcional à capacidade do laboratório. Não
se pode comunicar mais do que é capaz de entregar. Principalmente na implementação, quando as relações
de confiança ainda estão sendo criadas, as comunicações externas precisam ser muito claras e verdadeiras,
para que não sejam criadas expectativas que não podem ser atendidas. Potenciais estratégias de comunicação
externa: notícias, redes sociais, eventos (hackathons, talks, passeios programados), intervenções na cidade, site,
propagandas (rádio, TV, jornais e revistas), etc.

Recomendações
Nos itens a seguir colocaremos exemplos de estratégias de comunicação interna e externa que podem ser
utilizadas pelo Laboratório para disseminar eventos, métricas, promove-lo, captar demandas, expor resultados
e envolver parceiros. Diversas técnicas podem ser utilizadas simultaneamente e o objetivo principal é mostrar o
quanto o Laboratório está engajado com o turismo e a inovação em BH.

Website
É essencial que o Laboratório de Inovação no Turismo tenha um website dinâmico e atualizado com todas as
informações importantes, independente do público que estiver acessando o conteúdo. Algumas dicas de abas
são: Institucional, Parceiros/ Startups, Notícias, Eventos, Contatos. Os acessos virtuais atualmente são fontes
importantes e rápidas de consultas. O site precisa ter um design que remeta aos objetivos estratégicos. Além
disso, para que o Laboratório de Inovação no Turismo possa ser exemplo para outras iniciativas, é importante que
o site tenha realmente todas as informações que permitam a disseminação deste modelo de laboratório. Abaixo
pode ser observado o exemplo do laboratório Toyen Statrtup Village.
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Fonte: https://www.toyenstartupvillage.no/

Jornal Eletrônico
O jornal eletrônico tem como objetivo divulgar internamente e externamente para os parceiros as notícias,
próximos eventos, resultados, reconhecimentos. A periodicidade da publicação deve ser previamente definida e
o mesmo deve ser repassado para os colaboradores e parceiros através e-mail, uma forma de rápida distribuição
e sem custo.

Fonte: http://veiculosecampanhas2012.blogspot.com/2012/08/jornalinterno-mensagem-certa-para-o.html
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Meetups, Eventos de Networking, Workshops de Capacitação
O Laboratório deve ser um incentivador das discussões acerca de turismo, inovação e tecnologia e, portanto, é
essencial que envolva não só os parceiros, mas a comunidade em discussões, palestras, cases sobre inovação,
espaços de networking com foco em capacitação, inspiração e conexão de pessoas e organizações. Colocamos
abaixo exemplos de eventos simples, de baixo custo, que podem gerar grandes resultados. Esses eventos podem
ser voltados para o público interno e externo.
A ideia seria por exemplo reservar um auditório por uma manhã e convidar ministrantes experts em assuntos de
interesse para o Laboratório de Inovação no Turismo, e convocar não só a comunidade, mas demais interessados
em participar desse ciclo de palestras, mesa redondas, dinâmicas. É ideal que seja traçado uma periodicidade
definida, para que os players já aguardem os próximos eventos.

Fonte: https://www.amcham.com.br/campinas

Intervenções Inteligentes / Intervenções turísticas
O Laboratório precisa se mostrar para a sociedade, isto é, para pessoas não diretamente ligadas ao ecossistema
de inovação. Os turistas e moradores de BH precisam conhecer e se interessar pelo Laboratório de Inovação no
Turismo. Assim, nossa proposta é que o Laboratório de Inovação no Turismo se exponha através de pequenas
intervenções na cidade, trazendo consigo uma mensagem de cidade inteligente, inovação e tecnologia. Essas
intervenções podem trazer o site do Laboratório de Inovação no Turismo, de forma que as pessoas utilizem esse
canal também para conhecer o valor do Laboratório para a cidade.
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Outra forma de intervenção é através de exposição turística, seja através da implantação de novas atrações,
como por exemplo o pedalinho na lagoa seja através da estruturação de roteiros turísticos guiados e amplamente
disponíveis, como por exemplo calendários fixos de turismo em Belo Horizonte com transporte incluído,
experiências sensoriais, visitas guiadas.

Fonte: https://sinalizarblog.com/2013/06/14/ibm-smart-ideas-for-smarter-cities/

Participação em Eventos do Ecossistema de Inovação
O Laboratório de Inovação no Turismo precisa se engajar com outros parceiros para incentivar a inovação e
o turismo em Belo Horizonte. Existem diversos players que organizam eventos, programas de ideação, préaceleração, aceleração, hackathons, premiações, feiras, encontros nacionais e internacionais. É importante que o
Laboratório de Inovação no Turismo se associe a esse tipo de exposição, que pode gerar novas parcerias.
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Fonte: https://www.sympla.com.br/i-semana-belo-horizonte-cidadeinteligente--abril-2018__270926

Participação ativa em Redes Sociais
Atualmente as redes sociais são amplas disseminadoras de conteúdo. Com pouco tempo e recursos é possível
atingir muitas pessoas sem limitação geográfica. Dessa forma, sugerimos que o Laboratório de Inovação no
Turismo tenha contas ativas e dinâmicas, com todas as divulgações pertinentes. Uma forma positiva de atrair
novos seguidores e mostrar o envolvimento com a comunidade é através de contrapartidas. No exemplo abaixo,
a Unimed ofereceu a corredoras do evento Encontro Delas a gravação dos nomes na camiseta em troca de seguir
o perfil da empresa e postar fotos com a hashtag do evento. Várias estratégias de contrapartida podem ser
utilizadas em eventos do ecossistema de inovação, no envolvimento com a indústria do turismo, turistas e belohorizontinos para ampliar o número de pessoas envolvidas com o Laboratório de Inovação no Turismo.

Fonte: https://www.sympla.com.br/i-semana-belo-horizonte-cidadeinteligente--abril-2018__270926
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Disseminação de Pesquisa, Desenvolvimento e Tecnologia
O Laboratório tem como um dos pilares a experimentação. Isso significa que muitas ideias podem ser testadas em
eventos na cidade. Essa promoção da inovação e tecnologia, do desenvolvimento de pesquisas e startups precisa
ser divulgado, bem como o resultado dessas experimentações. Novas oportunidades podem surgir a partir do
exemplo. Abaixo o exemplo de aplicação do P4Tree no Carnaval de 2018, no qual sem muitos recursos adicionais
foi testada uma tecnologia da UFMG em banheiros para a coleta de fósforo da urina.

Fonte: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/urina-de-folioes-debh-vira-adubo-para-o-jardim-botanico.shtml

Relatórios Periódicos
Os relatórios são fontes de informações compiladas que ajudam a compreender a dimensão do Laboratório
de Inovação no Turismo e suas conquistas e oportunidades. O objetivo não é ter relatórios formais que ficarão
guardados, e sim ter riqueza de informações que podem ser úteis para o ecossistema de inovação e a indústria
do turismo. Esses relatórios podem inclusive ser criados a partir de parcerias com pesquisadores, estudantes e
demais interessados na geração/análise de dados e na divulgação do Laboratório.
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Fonte: http://www.londonandpartners.com/our-insight
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Capítulo 8
MÉTRICAS
Giovani Moreira dos Santosa, Laís de Aguiar Oribeb

a, b – UFMG. E-mail: giovanisantos.consultor@gmail.com; laisoribe@gmail.com;

Apresentação
Os indicadores são ferramentas gerenciais que dão suporte necessário a gestão estratégica (valores, missão,
visão de futuro, fatores críticos para o êxito e metas estratégicas), a gestão operacional (macroprocessos e
processos) e as partes interessadas (clientes, funcionários, sociedade, fornecedores etc.) de uma determinada
organização. Eles são de suma importância no mundo globalizado atual para o desenvolvimento de qualquer
empresa independente do seu ramo de atuação.

Introdução
O conceito do indicador está associado a um modelo e uma variável aleatória em função do tempo. Portanto,
define-se indicadores como formas de representação quantificáveis de características de produtos e processos
utilizados para acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo. (TAKASHINA, 1998).
Sabe-se que indicadores são instrumentos de gestão essenciais às atividades de monitoramento e avaliação
das organizações assim como de seus projetos, programas e políticas, pois permitem acompanhar o alcance
das metas, identificar avanços, melhorar a qualidade, corrigir problemas e indicar necessidades de mudanças.
(CHAVES, 2014, p.2-3).
No cenário atual de um mundo globalizado, onde a concorrência entre as organizações é intensa, os indicadores
de resultados são importantes para se ter o controle se a sua empresa está conseguindo ir bem ou se está indo
mal. Os indicadores de resultados, além de funcionarem muito bem dentro de uma organização eles podem
ajudam a mesma se destacar em seu ramo de atuação.
Em Cardoso (2005) encontramos que a definição dos indicadores de desempenho se torna fundamental para o
sucesso de uma empresa, já que eles podem ser usados como ferramentas para que sejam traçadas estratégicas em
níveis hierárquicos, em departamentos e, até mesmo, em localidades de uma mesma organização. Os indicadores
de resultados, são meios usados para medir o desempenho de uma organização. Eles vão permitir ter o um maior
controle sobre alcançar metas específicas, sobre como está seu fluxo de caixa e o que precisa melhorar.
Os indicadores estratégicos são os mais utilizados, pois facilitam o desenvolvimento de objetivos e metas,
são baseados nos resultados que a empresa teve por um por uma análise de determinado período de tempo,
realização de um estudo objetivo e contribuem com soluções específicas para planejamento, gerenciamento e
execução de projeto.
As organizações que fazem o uso de indicadores têm por consequência foco em fatores que efetivamente irão
contribuir para realização de sua missão, que irá permitir o estabelecimento de metas e que irá permitir o
monitoramento das tendências. Tal fato irá possibilitar o desenvolvimento da organização, pois de acordo com a
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análise realizada em cima das informações disponibilizadas por ele, é possível saber os ganhos e as perdas que
a organização está tendo e corrigir possíveis erros, sempre buscando uma melhoria continua.
Nem todos os tipos de indicadores escolhidos vão servir para atender as expectativas, o que foi implantado
hoje e indicado com adequado futuramente pode não ser tão adequado como era antes. Por isso é fundamental
entender que este meio muda e se transforma o tempo todo, e é normal que apareça outras necessidades e novas
importâncias. Essas mudanças são importantes e devem ser vistas sempre de forma positiva e poderão contribuir
para o crescimento da empresa.
O uso de indicadores de resultados pode auxiliar de forma positiva o acompanhamento das metas estabelecidas
e mostrar se os resultados foram satisfatórios. São fáceis de serem acompanhados e apresentam números reais
encontrados ainda sem tratamentos. Existem muitos tipos de indicadores que podem ser usados, por isso é
importante definir os que mais adequam as necessidades da empresa. Além de definir quais serão utilizados é
preciso acompanhar o desenvolvimento de cada um, sempre para identificar se os resultados atenderam ou não
as expectativas esperadas.

Desenvolvimento
Para entender melhor sobre os indicadores é necessário ter definições sobre o que são e para que servem os
indicadores. Para os autores Ferreira, Cassiolato e Gonzalez (2009, p. 24) entendem, por sua vez, que:
O indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, dotada de significado particular e utilizada para
organizar e captar as informações relevantes dos elementos que compõem o objeto da observação. É um recurso
metodológico que informa empiricamente sobre a evolução do aspecto observado. E para a Fundação Nacional
da Qualidade (FNQ) (2012, p. 13) possui uma visão mais restrita sobre indicadores que consta em ser:
Sua característica principal é a existência de fórmulas mais complexas para seu cálculo que preconizam, no
mínimo, uma razão (conta de dividir) entre duas informações. Se não houver uma divisão entre duas informações,
então ainda não existe indicador genuíno, apenas uma informação (ou um “número puro”).
Apesar dessa definição da FNQ ser muito restrita, ela é relevante porque muitas informações isoladas provocam
significativa quantidade de enganos e dificultam interpretações. Por essa razão, há a importância em se fazer a
distinção entre “Dado”, “Informação” e “Indicador”, de forma a evitar equívocos ou ambiguidades quanto ao
seu uso.
Segundo Uchoa (2013), Dado é uma informação disponível, mas ainda não organizada ou manipulada; não
possui foco na gestão, podendo ser um número, um texto, uma imagem, um som, um vídeo ou alguma outra
mídia. E Informação é um dado que já passou por um primeiro nível de organização, de acordo com um interesse
específico, como em um relatório. Já o Indicador, já é uma informação bem organizada. Definido o conceito
de indicadores e feitas as distinções necessárias para evitar confusões e ambiguidades quanto ao seu uso, é
importante destacar que todo tipo de monitoramento e avaliação se baseia no exame de indicadores (RUA, 2004,
p. 2).
E como a competividade domina cada vez o mercado é necessário ter diferenciais e o controle da produção e
utilização de ferramentas para auxiliar nas decisões da empresa.
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Indicadores
No mercado está disponível inúmeros indicadores, mas para a cada empresa é utilizado os indicadores indicados
de foram corretas que pode ser através de consultoria, podendo ser eles os indicadores de eficácia e eficiência.
Para entender sobre esses indicadores, primeiro a definição de:
• Eficiência: trata-se de fazer as coisas da maneira certa, mais adequada. É a otimização de resultados
e se refere em fazer o trabalho de forma habilidosa com o menor uso possível de recursos, garantindo
melhores resultados e o menor desperdício de recursos.
• Eficácia: refere-se a fazer a coisa certa, ou seja, é o grau de alcance de um determinado objetivo.
O indicador de eficiência é a comparação dos inputs com as entradas estabelecidas previamente. Ou seja, esse
indicador verifica se foi possível realizar uma atividade com uma quantidade menor de recursos ou em menos
tempo do que o estabelecido. Com o objetivo de medir se o que se a atividade que está sendo realizada está
correta e é o melhor processo. Um dos principais resultados que está em paralelo ao aumento de eficiência é
a diminuição de custos. Os indicadores de eficiência impactam indiretamente os clientes, pois eles estão mais
relacionados a fatores internos, como a produtividade, diminuição de custos, redução de desperdícios e de
utilização de recursos.
O indicador de eficácia é a comparação dos resultados com as metas previamente estabelecidas. Com o objetivo é
fazer de forma certa o procedimento na empresa, ou seja, ter um produto perfeito ao final do processo. A empresa
é eficaz quando gera bons produtos e serviços, resultando em lucros. Esse indicador impacta diretamente o
consumidor final, pois estão relacionados com a qualidade, confiabilidade e pontualidade de entrega.
Os indicadores importantes a serem descritos no planejamento de todos os processos na empresa, seja na parte
da produção ou não. Os indicadores são de longo, médio e curto prazo e cumprem um papel fundamental no
planejamento das empresas, pois tem um forte impacto no desempenho da mesma. O planejamento consiste
em um processo gerencial que envolve o estabelecimento de objetivos e a determinação dos procedimentos
necessários para atingi-los, os quais são representados através de planos. Os planejamentos de longo, médio
e curto prazos são brevemente descritos a seguir e os indicadores relacionados encontram-se representados
esquematicamente na Figura 11.
PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA PRODUÇÃO

LONGO
PRAZO

MÉDIO
PRAZO

CURTO
PRAZO

PROJEÇÃO DE
ATRASO DA OBRA

PERCENTUAL
ATIVIDADES
INICIADAS NO PRAZO

SUPRIMENTOS E
PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS

DESVIO DE
RITMO

PERC. ATIV.
COMPLETAS NA
DURAÇÃO PREVISTA

PERCENTUAL
PROGRAMAÇÃO
CONCLUÍDA
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PERCENTUAL
SOLICITAÇÕES
IRREGULARES
DE MATERIAIS

Figura 11: Indicadores de
Planejamento e Controle da
Produção
Fonte: Próprio autor.
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Para agir estrategicamente um gestor deve estabelecer quais serão os indicadores qualitativos e quantitativos
a serem utilizados. São entendidos indicadores as informações que medem entradas e saídas, desempenho de
processos, fluxo de informações, entre outros que serão traduzidas em relatórios que servirão para avaliar e
orientar a organização.
Esses indicadores são formas de demonstrar os estágios eficientes e eficazes nos usos de recursos, para atender as
necessidades e a execução das tarefas e alcançar metas. Não servem apenas para a apresentação aos envolvidos,
mas, também, para analisar determinadas situações, identificar problemas, monitorar projetos, auxiliar nas
tomadas de decisões e podem ser utilizados para medir desempenhos, quanto a comportamentos, reações e
nível de satisfação dentro de uma equipe. No processo de gestão, os indicadores são os melhores companheiros
dos gestores por medirem diferenças entre onde querem chegar e a situação atual. Por isso, adotar os indicadores
corretos torna a gestão da empresa mais eficiente.
Dentre os indicadores oferecidos temos dois tipos, um quantitativo e um qualitativo. Os indicadores quantitativos
são obtidos através de informações mensuradas, relatórios e outras ferramentas, podem ser expressos de
formas diferentes, dependendo dos dados envolvidos e onde serão utilizados. Um dos principais benefícios dos
indicadores quantitativos é a sua forma fácil de ser comparado e, pode-se utilizar, essa comparação, por um curto
período de tempo que, facilmente, demonstrará se o plano implantado será fácil de ser atingido. É ideal para se
ter uma visão rápida da situação do negócio e não exige muito esforço para sua interpretação.
Indicadores quantitativos que podem ser utilizados:
• SLA (Service Level Agreement) - Nível de serviço, acordo firmado entre a área de tecnologia e clientes
internos, seja dentro ou fora de uma organização;
• produtividade das pessoas: é a ferramenta aplicada em uma gestão para avaliar rendimentos e eficiência
dos processos;
• volume diário de tarefas: identificar tarefas, que provoquem gargalos ou descontinuidade dentro dos
processos;
• desempenho operacional: mensurar a eficiência com que a organização conduz as suas operações.
Indicadores qualitativos que podem ser utilizados:
• quantidade de melhorias identificadas: auxilia gestores na construção de análises críticas;
• aspectos que necessitam de aperfeiçoamentos: direcionar esforços para um bem comum, como o
alcance de metas estabelecidas;
• quantidade de metas que alcançaram o que estava planejado em determinado período de tempo.
Os indicadores de qualidade são utilizados para acompanhamento e avaliação do desempenho da organização.
São esses indicadores que demonstram e ajudam, de forma concreta, na orientação das tomadas de decisão, o
que poderá garantir mais qualidade nos processos e/ou produtos para promover melhorias contínuas.
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Os principais objetivos dos indicadores de qualidade são:
• determinar o que será medido;
• identificar o ponto crítico;
• identificar o que pode impactar a qualidade do serviço;
• monitoração dos resultados;
• orientação de metas e resultados desejados.
Atualmente, com um mercado cada vez mais concorrido, as empresas que não possuem uma mensuração
adequada de seus resultados, perdem o controle financeiro, apresentam dificuldades para continuar disputando
ativamente no seu ramo de atuação. Daí, a importância de analisar os mais variados indicadores financeiros. Com
eles pode-se ter uma ideia da atual realidade da sua empresa e, também, para projetar a situação futura de seu
fluxo de caixa.
Os Indicadores financeiros são obtidos por demonstrativos financeiros que envolvem uma determinada empresa.
Eles têm por objetivo fornecer, a quem faz seu uso, uma boa base de dados para tomar decisões presentes e
futuras, permitindo uma avaliação da situação financeiras com todos seus ativos. São exemplos de indicadores
financeiros:
• indicadores de lucratividade;
• indicadores de rentabilidade;
• indicadores de estrutura de capital;
• indicadores de liquidez;
• indicadores de atividade.
No dia a dia de qualquer negócio buscar mecanismos de gestão mais eficazes faz parte de sua rotina. Trabalhando
de forma mais inteligente, a empresa reduz custos e melhora seus investimentos tornando-se mais competitiva.
Mensurar resultados do negócio é fundamental. É nesse cenário que entras os indicadores de desempenho.
Eles permitem ao gestor acompanhar a performance das rotinas e melhorar as tomadas de decisões com muita
precisão. Com o uso dos indicadores de desempenho eles irão permitir analisar os resultados dos processos de
forma mais direcionada, sendo uma ferramenta de gestão de suma importância. A partir deles sabe-se:
• se as metas foram alcançadas;
• se o emprego dos recursos empresariais foi eficaz;
• quais falhas ocorreram em cada etapa de um projeto.
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Apresentação
Neste capítulo, apresentamos uma análise comparativa entre Fundação e Associação com vistas a fornecer
informações, quanto a nossa orientação para governança e gerenciamento do projeto. Deixamos como
recomendação, a escolha do modelo de Associação por ser uma proposta mais coerente com os objetivos do
projeto. Após análise comparativa, verificou-se que as fundações obedecem a critérios mais rigorosos para sua
constituição, funcionamento e extinção.

Introdução
A construção de um processo de decisão para alocação de recursos de forma estratégica requer uma escolha
de estrutura organizacional coerente, onde os objetivos e recursos disponíveis convergem de forma satisfatória.
Ter clareza quanto a aspectos positivos e negativos dessa organização é fundamental para sua sustentabilidade
operacional, alinhando recursos privados e públicos, envolvendo stakeholders e promovendo agilidade das
partes envolvidas gerando resultados satisfatórios para os diferentes públicos alvos. Escolher entre constituir
uma associação ou fundação é parte importante desse processo.

Fundações
As fundações são entidades com fim altruístico, dotadas de personalidade jurídica. Elas são administradas
segundo as determinações de seus fundamentos e criadas por vontade de um instituidor, que pode ser pessoa
física ou jurídica capaz de designar um patrimônio no ato da sua constituição, conforme art.62 do Código Civil.
Para sua criação, é necessária a reserva de bens livres (propriedades, créditos ou dinheiro) legalmente disponíveis,
a indicação do fim lícito e o modo de administração. É imprescindível a definição das finalidades essencial e
específica da fundação.
O funcionamento das fundações, é por estatuto que rege os direitos e deveres da instituição. De acordo com
o art.68 do Código Civil, o estatuto somente poderá ser alterado por maioria absoluta, mas as alterações não
podem desvirtuar a finalidade essencial da fundação e devem ter aprovação do Ministério Público.
A fundação é fiscalizada pelo Ministério Público, onde há um órgão responsável, promotoria ou curadoria de
fundações, que tem por atribuições a aprovação dos estatutos fundacionais, deferimento das contas relativas
aos exercidos financeiros, análise da gestão dos administradores, realização de auditorias, entre outras ações
incluídas na atribuição Constitucional de velar pelas fundações.
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A extinção das fundações pode ocorrer por decurso do prazo de sua existência, se previsto no estatuto, ou por
decisão judicial. Outra hipótese é a extinção por ilicitude de seu funcionamento, impossibilidade ou inutilidade
da sua finalidade. Uma vez decretada a extinção por sentença, deve-se definir uma destinação para o patrimônio.
De acordo com a lei, a vontade do instituidor é prioritária e deve ser obedecida. Na ausência de uma indicação
descrita no seu ato constitutivo ou em seu estatuto, após liquidados os passivos existentes, os bens serão
incorporados a outra fundação com fins idênticos ou semelhantes. Inexistindo outra fundação com finalidade
semelhante, os bens serão destinados à Fazenda Estadual.

Associações
As associações são constituídas por um grupo de pessoas, que objetivam um determinado fim não lucrativo,
podendo ser social, educacional, assistencial, ambiental, cultural, entre outros. São caracterizadas por não
distribuir ou dividir entre os integrantes os resultados financeiros. As associações são regidas por um estatuto
social, podendo haver ou não capital no ato da sua constituição. As rendas provenientes da atividade desenvolvida
são destinadas à finalidade descrita em seu estatuto.
Os artigos 53 e 54 do Código Civil assim definem as associações:
Art. 53 - Constituem-se as associações pela união de pessoas, que se organizem para fins não econômicos.
Parágrafo único – Não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
Art. 54 - Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá:
I.

a denominação, os fins e a sede da associação;

II. os requisitos para a admissão, demissão e exclusão dos associados;
III. os direitos e deveres dos associados;
IV. as fontes de recursos para sua manutenção;
V. o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos;
VI. as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução;
VII. a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.
A criação de uma associação obedece a dois momentos distintos: a constituição e o registro. A constituição ocorre
por meio da realização de uma assembleia geral de constituição com todos os associados para aprovação do
estatuto. Na ocasião, é lavrada a ata de constituição. O registro oficializa o surgimento de uma associação. Deve
conter a inscrição do estatuto e a ata da assembleia de constituição documentada no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas (PEREIRA, 2008).
Após o registro, a associação passa a existir legalmente. É nesse momento que ela adquire capacidade jurídica,
tornando-se sujeito de direitos e obrigações. Outros procedimentos também são necessários para o funcionamento
da associação civil, entre eles, a inscrição na Receita Federal para obter o CNPJ, registro no INSS, registro na
prefeitura municipal e a inscrição na Secretaria da Fazenda para obtenção do Registro de Inscrição Estadual.
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O funcionamento das associações é regido pelo estatuto que regula os direitos e deveres da instituição e de
seus associados. O documento também define os órgãos institucionais, como conselho fiscal, assembleia geral e
a governança da organização (IDIS, 2014). As associações devem continuamente observar a legislação vigente
para eventual adequação a novas normas, em especial aquelas regidas pelo Código Civil, pela Lei de Registros
Públicos, pelo Código Tributário Nacional, entre outras leis esparsas nos âmbitos municipal, estadual e federal.
De acordo com o artigo 61 do Código Civil, a extinção das associações, em regra geral, é realizada mediante
Assembleia Geral Extraordinária convocada especialmente para esse fim. A dissolução consensual, a forma mais
convencional, ocorre por deliberação dos associados. A dissolução legal acontece por determinação jurídica ou
por ato governamental que casse a autorização de funcionamento. Sendo extinta uma associação, o remanescente
do seu patrimônio líquido será destinado a uma entidade de fins não econômicos, designada no estatuto.
Caso não conste tal destinação, ela ocorrerá por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual
ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. A destinação ocorrerá depois de deduzidas, quando for o caso, as
quotas ou as frações ideais do patrimônio, em razão da transferência à adquirente ou herdeiro de associado. Os
associados poderão receber restituição, com a devida atualização das contribuições, que prestaram à formação
do patrimônio social. Para tanto, é necessário haver uma cláusula no estatuto que o permita, além de deliberação
dos associados nesse sentido. Ao término da liquidação, será realizado o cancelamento do registro para a extinção
definitiva.
A associação possui fins próprios definidos pelos associados podendo ser alteráveis na forma prevista em seus
estatutos. Não há exigência de patrimônio inicial, como é exigido das fundações ou de recursos mínimos para
sua constituição, sendo este, um dos fatores principais pela nossa escolha, algo que possibilita um início para o
projeto em tempo menor.
Como instrumento de gestão é mais flexível do que a fundação pois, a gestão é constituída ao longo da vida
da associação e, em caso de alienação os bens constituídos após o início das suas atividades podem ser
alienados, conforme seus estatutos e mediante deliberação dos administradores. Em seu processo administrativo,
a associação possui sua representatividade e poder de deliberação através de seus associados sendo estas,
pautadas pelo estatuto e em assembleia ao contrário da fundação, que é criada por escritura pública e possui
caráter perene, sendo que todos os atos devem ser aprovados pelo Ministério Público.
O corpo gestor é composto por; Assembleia, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo, Conselho Executivo e
Conselho Fiscal. Esse corpo gestor é instituído através das eleições para composição dos órgãos das associações
obedecendo, rigorosamente, a disciplina prevista em Estatuto, sob pena de nulidade. Deve ser respeitado o
princípio da publicidade, ou seja, comunicar a todos os associados sobre a eleição, horário, candidatos, sendo,
portanto, um processo transparente e com condições iguais para todos (BOGEA, 2000).
A fiscalização de uma associação é feita através de várias representações dos participantes de suas atividades.
Dentre estes, estão atuantes como fiscalizadores; seus associados, os beneficiários, financiadores e demais
stakeholders. Esta amplitude fiscal indica e expressa uma boa gestão e fiscalização de uma associação. Apresentase o uso, cada vez mais frequente, de uma fiscalização através de auditoria externa, especializada e independente
das associações, gerando uma grande credibilidade para as associações que a utilizam. Soma-se ao processo a
fiscalização por parte dos órgãos públicos de forma similar a um estabelecimento empresarial, através de Fiscais
com a verificação de alvarás, laudos, recolhimento de tributos trabalhistas, previdenciários, fiscais entre outros
(MELCHOR, 2010).
Os pontos fortes para a escolha de estrutura de associação para o presente projeto são a facilidade de constituição
com procedimentos mais simples e menos burocrática, a não exigência de patrimônio prévio e maior autonomia
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com vistas a possibilitar uma maior flexibilidade organizacional, através da possibilidade de eventuais alterações
estatutárias e missão programática.
Todavia, como não existe obrigação de patrimônio mínimo inicial, gera-se uma dificuldade quanto a garantir a
sustentabilidade da organização, mesmo em curto prazo. Outra questão se refere ao número mínimo de pessoas
para constituir uma associação. A lei não faz referência ao número mínimo de associados. No entanto, sendo as
associações constituídas pela “união de pessoas”, conclui-se pela necessidade de, no mínimo, dois associados. O
Quadro 2, a seguir, mostra as principais diferenças entre Associação e Fundação.
QUADRO 2 - Principais diferenças entre Associação e Fundação
ASSOCIAÇÃO

CONSTITUIÇÃO

*Constituída por pessoas

*Definida pelos associados.
FINALIDADES

PATRIMÔNIO

*Possibilidade de alterações prevista em
estatuto.
*Não há exigência de patrimônio inicial
ou de recursos mínimos

FUNDAÇÃO
*Constituída por patrimônio aprovado
previamente pelo Ministério Público
*Deve ser moral, religiosa, cultural ou
de assistência, conforme desejo do
instituidor
*Fins imutáveis.
*Essencial e alocado pelo instituidor;

*O patrimônio inicial deve ser suficiente
*É um instrumento de gestão constituído para o cumprimento dos objetivos
ao longo da vida da associação.
sociais da fundação.
*Associados, beneficiários e
stakeholders;

FISCALIZAÇÃO

PONTOS FORTES

*Auditoria externa independente;
*Fiscalização similar à empresa: alvarás,
tributos trabalhistas, previdenciários,
fiscais etc.
*Constituição menos burocrática;

*Segurança quanto à perenidade;

*Não exigência de patrimônio prévio;

*Existência é independente do
instituidor;

*Maior flexibilidade de alteração de
estatuto;
*Maior autonomia.

PONTOS FRACOS

*Compete ao Ministério Público.

*Como não existe obrigação de
patrimônio mínimo, não há como
garantir a sustentabilidade da
organização, mesmo em curto prazo.

*Credibilidade fortalecida pela
obrigatoriedade de controle externo.

*Todos os atos de criação, inclusive o
estatuto fica condicionado à aprovação
do Ministério Público

Fonte: Elaboração própria, 2018.
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Leis pertinentes à Inovação
• Lei da Inovação (10.973, de 2 de dezembro de 2004): marco jurídico básico sob qual a cooperação
entre academia e empresas, incluindo o compartilhamento de recursos públicos mediante remuneração
(laboratórios, pesquisadores, etc).
• Lei do Bem (11.196, de 21 de novembro de 2005): criação de importantes mecanismos de incentivos
fiscais para que empresas invistam mais em P&D
• Projeto de Lei 2.177/2011 (agora Lei 13.243/2016): se propõe a alterar várias normas - entre elas a Lei
da Inovação – objetivando facilitar e ampliar a interação universidade-empresa e estimular ambientes
inovadores.
• Proposta de Emenda Constitucional 290/2013 (agora 85/2016): coloca o tema da inovação ao lado
dos incentivos à Ciência e Tecnologia na Constituição Federal. A sanção da Lei 13.243/2016, promoveu
a atualização do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, permitindo maior autonomia para os
Núcleos de Inovação Tecnológica.
• Lei do Estado de Minas Gerais nº 17348/2008: Dispõe sobre o incentivo à Inovação tecnológica no
Estado. Apresenta estímulos ao desenvolvimento de processos inovadores, constitui parcerias, criação
de incubadoras, criação de Parques Tecnológicos, captação de recursos, criação e consolidação de
Centros de Pesquisas
• Lei nº 10936 de 06/2016 - Lei Municipal de Inovação em construção: Visa contribuir para o
desenvolvimento econômico e social do Município e estimular o empreendedorismo

Legislação sobre turismo com vista para inovação
• Lei Federal nº 11.771 09/2008: Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e define as atribuições do
Governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico.
• Define turismo como: “fenômeno social, cultural e econômico que envolve as atividades realizadas por
pessoas físicas durante viagens e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual em período
inferior a um ano”.
• Propicia a competitividade, a melhoria do ambiente de negócios e a inovação, a desburocratização, a
qualidade, a eficiência e a segurança na prestação dos serviços, além de incentivar a originalidade e o
aumento da produtividade dos agentes públicos e empreendedores turísticos privados.
• Incentiva o fomento à pesquisa e à produção científica relacionadas ao turismo.
• Coleta e disponibilização de informações sistematizadas sobre os produtos e destinos turísticos do País
ao turista e aos prestadores de serviços turísticos.
• Lei Estadual: nº 22.765 12/2017: Dispõe sobre a instituição estadual da política de turismo. A política
estadual será regida em consonância com a Lei Federal de Turismo (nº 11.771 de 17 de setembro de
2008).
• Objetivos: Implementar mecanismos destinados ao planejamento, desenvolvimento e estímulo do setor
turístico, bem como dispor sobre os prestadores de serviços turísticos no Estado.
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• Ampliar os fluxos turísticos, a permanência e o gasto médio dos turistas no Estado, mediante a promoção
e o apoio à comercialização e ao desenvolvimento do produto turístico.
• Estimular a criação, a consolidação e a difusão dos produtos e destinos turísticos.
• Diversificar os fluxos entre as unidades regionais e beneficiar, especialmente, as regiões de menor nível
de desenvolvimento econômico e social, que possuam atrativo turístico.
• Propiciar o suporte a programas estratégicos de captação e apoio ao fomento do comércio e prestação
de serviços da região, à realização de feiras e exposições de negócios, viagens de incentivo, congressos
e eventos nacionais e internacionais.
• Lei Municipal nº 10.823/15 (Belo Horizonte): Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo em consonância
com a Lei Federal de Turismo (nº 11.771 de 17 de setembro de 2008) e institui o Fundo Municipal de
Turismo (FUMTUR).
• Objetivos: Democratizar o acesso aos pontos turísticos do município, envolvendo instâncias públicas,
privadas e sociedade civil organizada.
• Promover inclusão social em apoio ao desenvolvimento do produto turístico.
• Estimular a criação e consolidação de produtos turísticos.
• Promover a integração do setor privado como agente complementar de financiamento de infraestrutura.
• Propiciar competitividade do setor, buscando melhoria na qualidade, eficiência e segurança na prestação
de serviços.
• Busca de originalidade, inovação e aumento da produtividade pública e privada.
• Apoiar empreendimentos destinados a atividades de atrativos turísticos com capacidade de retenção e
prolongamento de tempo de permanência dos visitantes no município.
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Apresentação
O objetivo deste capítulo foi apresentar uma análise prévia do custo inicial para começar o projeto e dos custos
anuais do mesmo para manutenção, contrapondo estes custos apresentamos alguns cenários para que estes
mesmos custos sejam viabilizados para o funcionamento do Laboratório de Inovação no Turismo.

Introdução
É de extrema importância para o Laboratório de Inovação no Turismo ter uma noção inicial dos custos, que
impactarão no andamento do empreendimento, é necessário ser eficiente no controle dos custos para a
manutenção da saúde organizacional. Quando mal feito, é fator determinante para não se obter os resultados
desejados e, certamente, interfere nos resultados esperados. A gestão bem controlada necessita de disciplina
e de uma análise constante de todos os indicadores econômicos e financeiros. Detalhamentos em relatórios e
planilhas farão com que o empreendimento tenha o controle sobre si mesmo e com isso consiga obter êxito e
crescer de forma sustentável.

Custos
Ao analisar os custos, fizemos um orçamento no mercado, de acordo com o desenho do Laboratório de Inovação
no Turismo validado com o Staff da Belotur e chegamos à conclusão de que os valores iniciais para o “start” do
projeto seriam de, aproximadamente, R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais). Estes custos incluiriam toda a estrutura
necessária para instalar o Laboratório de Inovação no Turismo tais como, moveis de escritório, equipamentos de
telefonia e informática e os custos burocráticos iniciais para a abertura da empresa.
Aprofundamos ainda mais e fizemos uma análise dos custos que o Laboratório de Inovação no Turismo teria
para se manter mensalmente, tais como: salários, encargos, custos operacionais e custos com publicidades e
chegamos ao valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais) anuais. Vale lembrar que ainda existem
outros custos não contabilizados, que seriam despesas não esperadas no decorrer do processo. Ainda orçamos
que para realização das operações do Laboratório de Inovação no Turismo (Rodadas de aceleração, hacktown,
eventos diversos e treinamentos) os custos anuais chegariam a R$ 100.000,00 (Cem mil reais) totalizando em R$
350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) a operação anual do Laboratório de Inovação no Turismo.
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Receitas
Para viabilizar os custos expostos no tópico anterior, realizamos um trabalho de formatar um modelo de cotas, para
que os associados financiem a operação do Laboratório de Inovação no Turismo. Dividimos estes Stakeholders
em categorias para facilitar o entendimento e seus benefícios dentro do laboratório. Estas categorias são: sócio
fundador, sócio, patrocinador / apoiador e entidades públicas. Baseamo-nos em uma pirâmide de receitas, para
que o entendimento do financiamento do laboratório seja mais efetivo. Sendo que, os sócios-fundadores sejam
os maiores financiadores do projeto, passando pela contribuição dos sócios, pelas cotas de patrocínio e pelas leis
de fomento à cultura e turismo.

FOMENTO

PATROCÍNIO

CONTRIBUIÇÃO
DOS SÓCIOS

CONTRIBUIÇÃO DOS SÓCIOS FUNDADORES

Figura 12: Pirâmide de receitas
Fonte: Elaboração própria, 2018.

De acordo com o nosso modelo, o sócio fundador teria que contribuir com uma cota de R$ 50.000,00 (Cinquenta
mil reais) anuais. Para esta categoria, necessitaríamos de no mínimo cinco empresas parceiras. Estas empresas
são empresas de grande porte, que são atores principais dentro do turismo de Belo Horizonte, sendo assim
diretamente interessadas na formalização do Laboratório de Inovação no Turismo.
Na categoria sócio, subdividimos em empresas de médio / grande porte e pequeno porte tendo dois valores de
contribuições distintos, para que atendam a capacidade financeira dos associados. Para empresas de médio e
grande porte definimos que o valor da cota seria de R$ 12.000,00 (Doze mil reais) anuais e necessitaríamos de
no mínimo dez associados para viabilizar o projeto. Já na categoria de pequenas empresas, o valor da cota seria
de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais) anuais e, também, necessitaríamos de no mínimo dez associados
para viabilizar o projeto.
Na categoria patrocinador, temos uma meta de arrecadação de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) que poderiam ser
obtidos ao longo do ano para custear os eventos, os programas de aceleração, treinamentos e hacktown. Por fim,
quanto a categoria de fomento público teríamos como meta arrecadar o valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil
reais), este valor seria arrecadado com projetos criados e financiados pelo CNPQ, FINEP, FAPEMIG e etc.
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Com isso, acreditamos, que conseguiríamos financiar os custos anuais do Laboratório de Inovação no Turismo para
o perfeito funcionamento do mesmo e proporcionando aos associados uma ferramenta para o desenvolvimento
de toda cadeia produtiva do turismo de Belo Horizonte.
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Apresentação
Em julho de 2018 a Treeksoft [1], empresa detentora do software líder para operadores de tour e atividades,
realizou um levantamento de dados para traçar um perfil de comportamento do turista moderno e fez algumas
previsões para o ano de 2019. Esses dados devem ser utilizados para que a construção de um Destino Inteligente
seja assertiva e sustentável.

Utilização de Smartphones
No Brasil, já são cerca de 67% dos usuários de Smartphones, que se sentem confortáveis e dispostos a realizar
todas as etapas de sua jornada de turismo através do dispositivo móvel. A utilização do Smartphone não é
feita apenas para reservar hotéis e comprar passagens aéreas; a utilização desse dispositivo é feita por mais de
70% dos usuários também quando já estão em seu destino, para a escolha das atividades e dos locais a serem
visitados. Esse número surpreende quando comparado com a porcentagem de apenas 41% em 2015. (Google
Consumer Insights, 2018).
A utilização de celulares por parte do turista mostra que a experiência de um turismo inteligente deve conter
elementos mobile. Além de que a comunicação, por parte de empresas, agentes de turismo e entidades
governamentais com o visitante também deve ocorrer através desse canal. Websites e aplicativos que sejam
suportados no dispositivo móvel são a chave para essa comunicação. Principalmente a busca por informações vai
acontecer nesse canal.
O número de “viagens de última hora” tem aumentado
Viajantes tem se preparado para suas viagens em um tempo mais curto. De acordo com as pesquisas Google, o
número de pesquisas relacionadas aos termos “Hoje” e “Hoje à noite aumentaram mais de 150 % nos últimos 2
anos. Esse aumento indica que o número de turistas que não planejam os seus roteiros e o que fazer durante a
sua viagem tem aumentado. Cada vez as pessoas têm mais tendência para escolher o que fazer no próprio dia e
já em seu destino.
Mas não é somente a escolha dos passeios e atividades que tem sido deixado para última hora. A escolha dos
próprios destinos e reservas de hotéis tem sido feita apenas poucas horas antes da viagem. Nos Estados Unidos,
72% de todas as reservas feitas pelo celular foram feitas apenas 48 horas ou menos antes do dia da viagem
(Sojern Global Travel Insights, 2018)
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Os gatilhos que levam esses turistas a escolherem o destino de suas viagens, muitas vezes, são promoções de
passagens e hotéis, mas também eventos de relevância e devidamente comunicados. Deve ser apontado que
um Destino Inteligente consegue estar preparado para convidar um turista no momento correto, a partir de sua
jornada. Impactar o turista em potencial, no momento de sua escolha de destino, com a comunicação correta e
informações úteis, garante a aquisição de uma fatia maior do mercado.
Crescimento do B-Lazer
O B-Lazer, ou Bleisure em Inglês, é uma maneira de conectar as duas palavras da língua inglesa: Bussiness e
Leisure (Negócios e Lazer). Essa modalidade de turismo tem ganhado cada vez mais destaque. O Expedia, um
dos maiores sites de pesquisa relacionados à viagens no mundo, aponta em seus estudos que cerca de 43%
das viagens a negócios acabam se tornando também de lazer, principalmente quando tem duração maior do
que 1 dia. Assim, destinos que atraem uma grande quantidade de turistas de negócios devem estar, também,
preparados para atender a essa crescente demanda, por atividades de lazer, próximos ao ambiente de negócios.
Para viajantes, a velocidade e a qualidade das informações é fundamental, uma vez que seu tempo no destino é
curto. Já são 9 em cada 10 viajantes que procuram informações de classificação online, para ler mais informações
sobre as atividades, que estão planejando realizar em seu tempo livre. (Stride Travel, 2016).
Personalização é o ponto chave
O mercado do turismo sempre foi conhecido por ter um forte apelo emocional. O momento de uma viagem é
um momento pessoal e que envolve uma forte emoção, que deve ser trabalhada para que o turista tenha ao
final de sua viagem uma percepção positiva sobre aquela experiência. 57% das organizações de marketing de
destinos, as instituições responsáveis pela publicidade e por adquirir turistas para um determinado destino,
indicam que, apresentar o destino específico como uma experiência e não como um produto é parte fundamental
de suas estratégias. (Treeksoft, 2017). E eles estão corretos, 3 em cada 4 Millenials (geração nascida nos anos 90)
preferem gastar seu dinheiro com experiências em comparação com bens físicos. (Recode, 2018).
Para o turista, a personalização de sua viagem, seja a escolha do destino, quanto a escolha das atividades são
obrigações das empresas que ele utiliza para realizar a compra e do próprio destino para aonde ele se direciona.
Qualquer marca envolvida em sua jornada completa de viagem pode ser responsabilizada e ganhar um destaque
especial em suas memórias. Cerca de 36% dos viajantes estariam dispostos a pagar mais, caso recebam um
serviço personalizado, com base em suas experiências passadas e perfil pessoal (Google/Phocuswright, 2017)
A jornada do Turismo
Para todos os pontos levantados neste capitulo é muito importante ter em mente a jornada completa do turista.
Conhecer a jornada permite que a comunicação seja eficiente, que possíveis vendas sejam mais assertivas e que
a experiência final seja melhor para o turista. Um local que almeja se posicionar como Destino Inteligente deve
saber se integrar com os vários agentes pontuais, que permeiam a jornada do cliente para que possa oferecer o
melhor contato com o seu turista.
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A Jornada do Turista pode ser dividida em 3 grandes etapas, que permanece verdadeira para todos os turistas.
São essas etapas:
• pré Viagem;
• viagem;
• pós Viagem.
A etapa da Pré Viagem compreende todos os arranjos necessários antes do turista chegar ao seu destino. São
passos comuns dessa etapa a busca por informações e definição do destino, a compra de passagens aéreas ou
rodoviárias, preparativos da viagem, definição da hospedagem e possível reserva do quarto, arrumação da mala.
Era durante essa etapa que eram definidos também os passeios e atrações a serem visitadas durante a viagem,
porém com a mudança de comportamento do turista e o crescente uso de Smartphones essa atividade passou a
acontecer principalmente durante a viagem.
Na etapa da viagem compreende toda a atividade do turista em seu destino. É possível incluir o deslocamento,
escolha de atividades, busca por informações ligadas às atrações e passeios possíveis, relacionamento com o
destino, participação em eventos.
Por último, a etapa de Pós Viagem é fundamental pois é nela que o turista consolida a sua experiência, definindo
assim como ele irá se recordar daquela viagem. O contato com o usuário durante essa etapa pode garantir
feedbacks valiosos e indicações para possíveis futuros turistas.
São agentes que permeiam todas essas etapas, sites de reserva de passagens aéreas como Skyscanner, Kayak,
GoogleFlights. Decolar.com. Ou de reservas de hotéis como o Booking.com, Airbnb e Trivago. Além de sites
especializados em oferecer informações sobre atrações e eventos como o FourSquare e o TripAdvisor. Por último,
temos empresas que já se dedicam a acompanhar o usuário durante todas as etapas de sua viagem, permeando
os 3 grandes momentos da jornada do turista, como o Exploraapp.com.
O app Explora, idealizado pelos sócios Amir Khatibi e Arthur Meyer Paixão Meyer, foi apresentado para o desafio
da AMPRO. O objetivo é oferecer uma solução para o viajante de ponta a ponta e de maneira personalizada.
Dessa forma, o usuário pode planejar sua viagem, com compra de passagens e reserva de hotéis, criar um roteiro
de atrações de acordo com seu perfil e, por fim, avaliar a experiência que teve na cidade. Isso tudo em um só
aplicativo [2].
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