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•O Projeto complementar consiste em instituir um 

modelo de gestão nos planos de ações dos 65 

destinos indutores do turismo, capacitando os atores 

locais para o fortalecimento da governança local e a 

ampliação dos conhecimentos sobre o planejamento 

estratégico, além de monitoria das ações executadas 

e da construção de um software, visando a agilizar o 

processo de planejamento, execução e 

monitoramento.



SOLUÇÃO ESCOLHIDA

•Escolhida através do pregão presencial para registro 

de preços no 03/2009, o software Módulo Risk 

Manager (Módulo Security Solutions S/A).

•Mesma solução adotada por projetos de missão 

crítica:

oSala de gestão de crise do Pan 2007;

oGabinete de Segurança Institucional;

oCombate à febre aftosa – Governo MT;

oGestão por Indicadores – Governo RJ;

oGestão de projetos IBM. 



MODELO DE GESTÃO
•Estabelece um processo padronizado na forma de 

gerir o estudo de competitividade e 

monitoramento dos planos de ações dos 65 

destinos através de sistema informatizado para 

apoio ao planejamento estratégico.

PLANEJAMENTO

MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO



GESTÃO DO CONHECIMENTO

•Estruturação do conhecimento criado através do 

diagnóstico de competitividade (bases de 

conhecimento).



VISÃO GEOREFERENCIADA

•Permite a visualização no mapa dos resultados do 

estudo de competitividade.



PAINEL DE INDICADORES

•Geração de gráficos gerenciais para apoio à

tomada de decisão.



MONITORAMENTO DE AÇÕES

•Monitoramento, controle e comunicação do 

andamento dos planos de ações dos 65 destinos.



MONITORAMENTO DE AÇÕES

•Relatórios e gráficos gerenciais para 

monitoramento do andamento das ações.



SALA DE SITUAÇÃO

•Sala de operação no MTur para monitoramento e 

consolidação de informações 

gerenciais/estratégicas;        Apoio aos 65 destinos.



FONTES DE RECURSO/RADIOGRAFIA

•180 fontes de captação de recursos segmentadas 

por dimensão e variável do estudo de 

competitividade; 

•Radiografia do destino, com a consolidação dos 

recursos já repassados pelo Governo Federal.



CAPACITAÇÃO DOS 65 DESTINOS

•Transferência de conhecimento no modelo e 

software de gestão para aproximadamente 850 

pessoas.
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