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INTRODUÇÃO 

 

O Hotel Fazenda e Spa GLOBAL resulta da decisão do proprietário de uma moderna 

fazenda, produtora de grãos e com envolvimento na criação de cavalos, situada nas 

cercanias de uma região metropolitana das maiores do mundo, de dar novo impulso aos 

negócios, em linha com suas preocupações de preservação ambiental. 

Ao se associar com jovens empreendedores, interessados no desenvolvimento do 

negócio de hotelaria e também interessados na ecologia, resultou a decisão de se 

estabelecer um grande centro de lazer, convívio e educação ambiental, visando a família, 

com ênfase no envolvimento com a vida campestre. 

O Hotel foi fundado em maio de 2014 e iniciou operação parcial em maio de 2015, o que 

foi possível devido ao aproveitamento de grande parte da infraestrutura já existente na 

fazenda.  

O negócio manteve a produção agrícola como parte da agregação de valor e para permitir 

o acesso dos hóspedes e usuários a uma atividade agrícola real e produtiva. Foi agregado 

um Spa, com a intenção de dar lazer e saúde para os membros da família, com foco 

principal nas mulheres. Para os filhos, foram implantados programas de participação em 

atividades da fazenda, interação com os animais, escola de equitação e uma grande 

quantidade de jogos, inclusive com o amplo uso de som e imagem, bem alinhados com 

a interação das crianças e jovens com a mídia social e no uso da informática, de uma 

forma lúdica e saudável. 

Para os adultos, além dos restaurantes e excelente adega, existem atividades de 

equitação, polo, golfe e trilhas ambientais.   

 
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
O Planejamento Estratégico do Hotel foi desenvolvido para apoiar todo o conceito do 

empreendimento com forte influência nas decisões tomadas quanto a áreas de atuação 

e na forma como o negócio foi estruturado, sendo um documento aprovado pelo 

Conselho Diretor, que o revisa anualmente. O Planejamento é complementado pelo 

Orçamento Anual, Plano de Investimento Quinquenal e pelo Plano de Gestão de Risco. 

Todos esses documentos refletem as mesmas decisões e são aprovados pelo Conselho 

Diretor, permitindo que os executivos do Hotel possam conduzir os negócios de forma 

segura e eficiente, em consonância com o que espera o Conselho Diretor. Compete ao 



Diretor do Hotel manter todos esses documentos atualizados e seguir o que prescrevem, 

considerando que refletem decisões do Conselho Diretor. 

 

O Planejamento Estratégico segue uma estrutura “top-down”, conforme recomendado 

por Peter Drucker, mantendo o conceito de gestão por objetivos, sendo dividido em 

objetivos estratégicos, táticos e operacionais. A figura a seguir mostra a estrutura 

utilizada:  

 

 
 

 

O Planejamento Estratégico é um documento vivo que deve ser mantido atualizado, 

compilando visões e experiências de todos os gestores do Hotel. Seguir o Planejamento 

e seus desdobramentos nos objetivos estratégicos, táticos e operacionais é 

responsabilidade de todos, cabendo aos gestores do Hotel garantir seu cumprimento.  

 

As ações executivas da Direção e as atividades operacionais dos diversos níveis 

organizacionais, relativas a Gestão da Rotina e Gestão da Melhoria, resultam desse 

Planejamento Estratégico, que cobre uma visão de 10 anos e se desdobra no 

Planejamento Tático com visão de 5 anos e no Planejamento Operacional, já no nível do 

Budget/Orçamento, que cobre o ano corrente e o ano seguinte. 

 

No nível mais alto, o Planejamento Estratégico do Hotel Fazenda e Spa tem como 

fundamentos a Missão, os Valores e a Visão, estabelecidos pelo Conselho Diretor, 

seguindo as diretivas dos Sócios e demais partes interessadas no bom desenvolvimento 

do negócio.   

 

GESTÃO DA 

ROTINA

 

(GESTÃO DOS 

PROCESSOS)

GESTÃO DA 

MELHORIA

MISSÃO: quem 

somos?

VISÃO: onde 

queremos chegar?

VALORES: quais são 

nossos princípios?

CONTEXTO DA 

ORGANIZAÇÃO

(INTERNO E 

EXTERNO)

SWOT

PLANO DE AÇÕES

OBJETIVOS E 

METAS

AMEAÇAS E PONTOS FRACOS

OPORTUNIDADES E PONTOS FORTES

PLANO 

ESTRATÉGICO

(6 a 10 ANOS)

PLANO TÁTICO

(3 a 5 ANOS)

PLANO 

OPERACIONAL

(até 2 ANOS)



 
MISSÃO: 

 
Trazer a perspectiva de vida no campo e a visão de preservação ambiental para 

pessoas e famílias que vivem em cidades, educando, hospedando de forma 

agradável, saudável e segura e entretendo.  

 

 

VALORES: 
 

- Ética 

- Competência 

- Responsabilidade Social 

- Responsabilidade Ambiental 

 

 
VISÃO: 

 
Tornar-se um centro de referência em educação e preservação ambiental, 

constituindo-se na melhor opção de vida campestre para as famílias e pessoas que 

vivem em cidades no entorno de 100 km do Hotel, trazendo o contato com os 

animais, a produção agrícola, a flora e a fauna para o dia a dia dessas famílias e 

pessoas. 

 

Para desenvolver e manter atualizado esse Planejamento Estratégico, a Direção do Hotel 

identificou o contexto interno e externo no qual o Hotel se insere, e buscou compreender 

os requisitos das partes interessadas e suas expectativas, dando bases sólidas para o 

Planejamento, conforme indicado a seguir.  

 

 
 
CONTEXTO INTERNO E EXTERNO E VISÃO DAS PARTES INTERESSADAS  

(ANÁLISE SWOT) 
 

Para analisar o que deve fazer o Hotel para cumprir a Visão, considerando a Missão e os 

Valores estabelecidos pelo Conselho Diretor, foi desenvolvido um amplo debate interno, 

de forma a analisar o contexto da organização envolvendo as diversas partes 

interessadas internas e externas. Desse estudo resultaram os Objetivos que o Hotel deve 

focar para aproveitar Oportunidades e Pontos Fortes e os relativos aos cuidados para 



controlar as Ameaças e Pontos Francos. Os Objetivos identificados foram desdobrados 

em Objetivos Estratégicos, Táticos e Operacionais, aprovados pelo Conselho Diretor.  

 

As partes interessadas internas são:  

- colaboradores, tanto os empregados como os terceiros que participam de forma 

permanente nas atividades da empresa   

 - sócios 

- gestores e gerentes 

 

As partes interessadas externas são: 

 - clientes e prospects (Famílias, pessoas, agentes de viagem, empresas) 

 - vizinhos 

 - fornecedores 

 - familiares dos colaboradores, terceiros permanentes e gestores 

 - governo municipal, estadual e federal 

 - sindicatos, organizações não governamentais, associações de classe 

 - financiadores, bancos e empresas seguradoras 

 - imprensa e mídia social  

 

O estudo do contexto interno e externo foi realizado seguindo a metodologia SWOT e 

conduziu aos seguintes itens: 

 



  
  

 
 

PONTOS FORTES (STRENGTH) PONTOS FRACOS (WEEKNESS)

Pessoal da região tem bom nível 

educacional e gosta de se manter na região

Falta na região pessoal qualificado em 

hotelaria e em spa

Região tem afinidade com atividade 

agrícola e de criação animal, existindo 

muitas fazendas

Clima interno ruim e relação laboral difícil 

com colaboradores e terceiros que 

trabalham internamente poderá resultar 

em prestação de serviço insatisfatória 

Cultura local é de relacionamento familiar 

não havendo consciência da distinção entre 

o que privado e o que corporativo, gerando 

dificuldade para o sistema de gestão da 

segurança da informação e da privacidade

Falta na região pessoal qualificado em 

informática, gestão, manutenção mecânica, 

elétrica e operação de estações de 

tratamento de água e efluentes

PERSPECTIVA INTERNA

PESSOAL (COLABORADORES E TERCEIROS INTERNOS)

Fazenda já existia e era operada por um dos 

sócios há muitos anos, com bom nível de 

manutenção e operabilidade

Manutenção dos acessos internos e 

infraestrutura é difícil durante o período de 

chuvas

Fazenda e região tem meio ambiente 

privilegiado com bom clima, nascentes, rio 

não contaminado, montanhas, reserva 

florestal.

Manutenção da operação contínua do Spa, 

torres de refrigeração e caldeira de 

aquecimento de água será difícil devido a 

falta de apoio técnico na região 

O sistema e a infraestrutura de 

processamento de dados devem ser 

modernos e seguros

Infraestrutura de telefonia é inadequada e 

acesso a internet é lento e limitado

INFRAESTRUTURA



 
 

 
 

 
 

 

 

Processos da Fazenda já existem, inclusive 

produção agrícola rentável.

Processos da fazenda, do restaurante e de 

lazer têm potencial elevado de acidentes

Fazenda já tinha mata e rios preservados, 

havendo cultura ambiental favorável

Manter a segurança física e a saúde dos 

hóspedes, usuários e pessoal interno é 

ponto crítico. 

Controle da biodiversidade e preservação 

da mata nativa e cursos d`água são fatores 

de sucesso para o empreendimento.

Má preservação ambiental é risco grande e 

pode ocorrer devido a grande movimento 

de pessoas e mudanças na região devido ao 

hotel

Existe risco de contaminação alimentar

Processos da fazenda podem gerar odor 

desagradável para pessoas da cidade

A segurança da informação e a privacidade 

dos clientes é importante. 

PROCESSO E TECNOLOGIA

Empresa tem capital próprio, contando com 

acionistas e sócios investidores com boa 

capacidade financeira.

Mercado é pouco conhecido pelos Sócios, 

pois hotelaria é negócio novo para eles

Hotel não faz parte de rede hoteleira e terá 

custos fixos altos em comparação com 

competidores

Marca não é conhecida no setor de lazer e 

hotelaria

FINANÇAS  E MERCADO 

Sócios participam da empresa somente no 

Conselho e utilizam gestores profissionais

Desafio de compatilibizar produção agrícola 

e atividades de hotel

Gestores contratados têm experiência em 

hotelaria internacional tradicional 

Estrutura interna cobre atividades diversas, 

desde atividades hoteleiras tradicionais, 

atividades de saúde, atividades ambientais 

e sociais, lazer, cultura e diversão.

GOVERNANÇA (SÓCIOS E GESTORES)



 
 

 
 

 
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS (THREATS)

Sociedade urbana deseja contato com 

natureza e vida campestre

Sociedade tem crescente consciência da 

contaminação ambiental e da proteção aos 

animais, podendo gerar conflitos em caso 

de problemas com esses temas.

Habitantes do Município têm perspectiva 

positiva do hotel, como gerador de 

emprego e renda

Região é pacata e com pouco movimento. 

Vizinhança pode se desagradar com intenso 

movimento, barulho e sujeira resultante 

das atividades do hotel

PERSPECTIVA EXTERNA

SOCIEDADE (VIZINHOS, ONGS, ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS)

Natureza da região é fascinante e emoldura 

um excelentge cenário para o hotel.

Rodovia Municipal de acesso tem 

manutenção precária e não é bem 

transitável durante o período das chuvas 

Prestadores de serviço podem se instalar Existe falta frequente de energia, 

Envolvimento de ONGs ambientais deve 

ser buscada, considerando os objetivos 

culturais e ecológicos do empreendimento.

No período das chuvas ocorrem inundações 

em rios e lagoas da região.

INFRAESTRUTURA (FORNECEDORES) E MEIO AMBIENTE (SOCIEDADE, GOVÊRNO, ONGs)

Uso das técnicas audio-visuais podem gerar 

diferencial de lazer e entretenimento

Conexões estáveis e seguras para uso dos 

hóspedes e usuários é um desafio devido 

deficiência da internet na região.

Atividades do hotel podem ser utilizadas 

como apoio para pesquisa e 

desenvolvimento e uso de novas 

tecnologias

Acesso a pagamentos por cartão pode ser 

um problema devido a conexão com 

internet

Hackers e outras ameaças externas podem 

atacar o sistema de segurança da 

informação e da privacidade

TECNOLOGIA (UNIVERSIDADES, EMPRESAS DE TECNOLOGIA)



 
 

 
 

 

 

  

Prefeitura Municipal tem grande interesse 

no desenvolvimento e consolidação do 

Hotel 

Mudança do atual Prefeito por candidato da 

oposição pode mudar clima favorável no 

âmbito da Prefeitura

Hotel será o maior contribuindo de 

impostos municipais

Controle sanitário e animal são difíceis e 

podem gerar riscos de imagem para o hotel

Pode haver racionamento de uso da água 

ou da energia elétrica

A falta de compliance com a legislação do 

setor hoteleiro e agrícola, do meio 

ambiente, de saúde e segurança e de 

segurança da informação pode inviabilizar a 

operação

GOVERNO E LEGISLAÇÃO

Mercado relativamente novo e com grande 

influência local, onde não existem 

atualmente players globais.

Redução do câmbio pode incentivar 

viagens para centros de lazer 

internacionais, como Disneyworld.

Proximidade de grandes cidades facilita 

promoção da alternativa de vida campestre

Turismo de eventos será difícil de ser 

implementado devido distância e custos de 

hospedagem completa

Turismo ecológico e de aventura são 

oportunidades que podem ser exploradas

Custo fixo do hotel será alto, inclusive 

devido a extensão do terreno e cuidados 

de manutenção e limpeza necessários.

Parceria de longo prazo com banco de 

grande porte garante concondições 

financeiras favoráveis e disponibilidade de 

financiamento

Homens e mulheres idosos, importantes no 

contexto familiar, não se interessam por 

fazenda ou por spa.

Redes hoteleiras nacionais e internacionais 

em geral não se interessam pelo negócio 

de Hotel Fazenda

Clientes e prospects desejam baixo preço, 

excelente serviço, com exclusividade e 

personalizaçao, o que importa em altos 

custos.

Integração de hotel fazenda com spa 

aumenta a sinergia para todos os membros 

da família

Competidores podem tentar acessar 

informações e contratar pessoal

A percepção de risco de bancos e 

seguradoras pode tornar custos de seguros 

e financiamentos inviáveis

FINANÇAS (FINANCIADORES) E MERCADO (CLIENTES, PROSPECTS, COMPETIDORES)



IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

 

A Visão do Hotel, que aponta na direção de um centro de referência em ecologia e melhor 

opção de vida campestre para as famílias e pessoas das cidades vizinhas, embasa todo 

o processo do Planejamento Estratégico. A identificação dos itens que geram Ameaças e 

Oportunidades ou são Pontos Fracos ou Pontos Fortes do Hotel permite estabelecer os 

Objetivos que o Hotel deve cumprir para atingir a Visão do Conselho Diretor. Esses 

Objetivos estão consolidados no Planejamento Estratégico, desdobrados em Objetivos 

Estratégicos, Objetivos Táticos e Objetivos Operacionais.   

 

O tratamento dos Riscos relativos ao Hotel não cumprir os Objetivos é feito 

estabelecendo ações específicas que devem ser tomadas ao longo do período de 

planejamento, conforme seja seu grau de significância, indicando claramente o 

responsável por cada Objetivo, sendo identificado como “dono do risco” ou “dono da 

oportunidade”. A Análise de Risco considerada para os Objetivos relevantes é tratada no 

documento Plano de Gestão do Risco Corporativo, não sendo tratada nesse documento. 

 

As tabelas a seguir indicam os Objetivos, consolidados em Oportunidades e Pontos Fortes 

e Ameaças e Pontos Fracos, constituindo-se no foco do Planejamento Estratégico. Estão 

indicados os Objetivo para cada fase do Planejamento Estratégico, cobrindo os Planos 

Operacional, Tático e Estratégico, conforme o período previsto para sua conclusão. 

 

Para cada Objetivo é indicado o “dono” do Objetivo, sendo sua responsabilidade relatar 

para Direção e cuidar para que ele seja cumprido. 

 

No Plano Operacional estão as ações cobertas pelo Orçamento Anual (Budget) e Previsão 

Orçamentária, com cenário de dois anos. No Plano Tático estão os Objetivos previstos 

para 3 a 5 anos e no Plano Estratégico estão os Objetivos para 6 a 10 anos, cobrindo um 

cenário de planejamento de 10 anos. 

 



 

AMEAÇAS E PONTOS FRACOS
PLANO OPERACIONAL 

(até 2 anos)

PLANO TÁTICO 

(de 3 a 5 anos)

PLANO 

ESTRATÉGICO 

(de 6 a 10 anos)

Falta na região pessoal qualificado em hotelaria e 

em spa

(1) Treinar pessoal da região 

e trazer gestores de fora

(2) Promover 

desenvolvimento interno de 

gestores

Clima interno ruim e relação laboral difícil com 

colaboradores e terceiros que trabalham 

internamente poderá resultar em prestação de 

serviço insatisfatória 

Pagar salário pelo menos 

10% acima da média da 

região

Tornar gestores 

sócios do negócio, 

com ações 

preferenciais

Cultura local é de relacionamento familiar não 

havendo consciência da distinção entre o que 

privado e o que corporativo, gerando dificuldade 

para o sistema de gestão da segurança da informação 

e da privacidade

Conscientizar pessoal sobre 

atividades profissionais e 

necessidade de 

confidencialidade e controle 

no acesso as informações

Implantar ISO 27001
Certificar na ISO 

27001

Falta na região pessoal qualificado em informática, 

gestão, manutenção mecânica, elétrica e operação 

de estações de tratamento de água e efluentes

Desenvolver e treinar 

equipe de manutenção

Incentivar governo 

Municipal a instalar 

cursos técnicos 

utilizanto área do 

hotel

Manutenção dos acessos internos e infraestrutura é 

difícil durante o período de chuvas

Melhorar acessos internos, 

considerando condições 

climáticas mais críticas.

Manutenção da operação contínua do Spa, torres de 

refrigeração e caldeira de aquecimento de água será 

difícil devido a falta de apoio técnico na região 

(1) Implantar grupo de 

manutenção 24X7

(2) Manter estoque 

estratégico de materiais de 

reposição

Utilizar estagiários 

da escola técnica 

municipal a ser 

montada. 

O sistema e a infraestrutura de processamento de 

dados devem ser modernos e seguros

Melhorar a infraestrutura de 

processamento de dados 

investindo em sistema, 

equipamento e pessoal

Implantar ISO 27001
Certificar na ISO 

27001

Infraestrutura de telefonia é inadequada e acesso a 

internet é lento e limitado

Melhorar a infraestrutura de 

telefonia e de acesso a 

internet

Processos da fazenda, do restaurante e de lazer têm 

potencial elevado de acidentes

Fazer um levantamento 

detalhado de Perigos e 

Riscos de cada Posto de 

Trabalho e Atividade dos 

clientes

Implantar ISO  

45001

Obter a certificação 

45001

Manter a segurança física e a saúde dos hóspedes, 

usuários e pessoal interno é ponto crítico.

Implantar setor de 

segurança para controle de 

acesso e supervisão por 

visita nas áreas

Implantar rede de 

supervisão e 

segurança com sala 

central de controle 

s patrulha 

motorizada

Má preservação ambiental é risco grande e pode 

ocorrer devido a grande movimento de pessoas e 

mudanças na região devido ao hotel

Fazer levantamento de 

aspectos e impactos 

ambientais e estabelecer 

controles mais críticos

Implantar ISO 14001 

e certificar



 

Existe risco de contaminação alimentar

Implantar programa de 

controle de pontos críticos 

de contaminação

Implantar ISO 22000
Obter a certificação 

22000

Processos da fazenda podem gerar odor 

desagradável para pessoas da cidade

Implantar controle 

operacional para uso da 

terra e descarte de resíduos 

da fazenda

Implantar ISO 14001 

e obter a 

certificação

A segurança da informação e a privacidade dos 

clientes é importante. 

Identificar pontos de risco 

quanto a controle da 

informação interna

Implantar ISO 27001
Obter a certificação 

27001

Mercado é pouco conhecido pelos Sócios, pois 

hotelaria é negócio novo para eles

Profisionalizar a Gestão, 

contratando gestores com 

experiência internacional 

em hotelaria

Hotel não faz parte de rede hoteleira e terá custos 

fixos altos em comparação com competidores

(1) Controlar custos e 

qualidade implantando BSC

(2) Implantar ISO 9001 e 

certificar

Aumentar negócio 

com expansão para 

novas áreas de 

atuação

(1) Agregar duas 

novas unidades, 

compartilhando 

custos e 

aumentando escala

(2) Aumentar áreas 

de atuação

Marca não é conhecida no setor de lazer e hotelaria

Promover progama de 

marketing para divulgação 

da marca

Desafio de compatilibizar produção agrícola e 

atividades de hotel

(1) Levantar pontos de 

interface e implantar 

instruções de trabalho

(2) Implantar ISO 9001 e 

certificar

Estrutura interna cobre atividades diversas, desde 

atividades hoteleiras tradicionais, atividades de 

saúde, atividades ambientais e sociais, lazer, cultura 

e diversão.

Implantar ISO 9001 e 

certificar

Sociedade tem crescente consciência da 

contaminação ambiental e da proteção aos animais, 

podendo gerar conflitos em caso de problemas com 

esses temas.

Levantar aspectos 

ambientais

Implantar ISO 14001 

e obter a 

certificação

Transformar Hotel 

em centro de 

treinamento e 

referência ecológica

Região é pacata e com pouco movimento. Vizinhança 

pode se desagradar com intenso movimento, 

barulho e sujeira resultante das atividades do hotel

Sinalizar caminho evitando 

desvios e contato com 

vizinhos

Promover programa 

de convite para 

vizinhos 

participarem 

gratuitamente das 

atividades do hotel

Rodovia Municipal de acesso tem manutenção 

precária e não é bem transitável durante o período 

das chuvas 

Identificar pontos críticos e 

auxiliar município na 

manutenção

Atuar para 

município refazer 

estrada de acesso

Existe falta frequente de energia, especialmente no 

período do verão

Implantar gerador de 

emergência com capacidade 

para suprir carga operativa 

essencial a operação

Implantar ISO 50001

Implantar 

autosufiência na 

geração de energia 

elétrica (painéis 

solares, 

biodigestor, 

resíduos agrícolas) 

Obter a certificação 

50001



 
 
  

No período das chuvas ocorrem inundações em rios 

e lagoas da região.

Manter programa de alerta 

para clientes

Identificar pontos 

de inudação nas 

rodovias estaduais 

e atuar junto ao 

Estado para 

promover 

melhorias

Conexões estáveis e seguras para uso dos hóspedes 

e usuários é um desafio devido deficiência da 

internet na região.

Implantar e manter rede de 

dados em fibra ótica 

cobrindo todos os locais do 

Hotel. 

Acesso a pagamentos por cartão pode ser um 

problema devido a conexão com internet

Implantar rede autônoma de 

acesso a satélite

Hackers e outras ameaças externas podem atacar o 

sistema de segurança da informação e da 

privacidade

Implantar controles 

compatíveis com os 

indicados na ISO 27002

Implantar a ISO 

27001

Certificar na ISO 

27001

Mudança do atual Prefeito por candidato da 

oposição pode mudar clima favorável no âmbito da 

Prefeitura

Manter contato equilibrado 

com todas as correntes 

políticas, buscando isenção

Promover eventos 

de interesse do 

município mas sem 

vínculo partidário

Controle sanitário e animal são difíceis e podem 

gerar riscos de imagem para o hotel

Implantar controle de 

zoonoses e seguir boas 

práticas 

Pode haver racionamento de uso da água ou da 

energia elétrica

(1) Aumentar reserva de 

água tratada para 

necessidade de 6 meses de 

operação do hotel

(2) Iniciar levantamento do 

uso de energia

(1) Implantar 

estação de 

tratamento para 

reciclagem da água

(2) Implantar ISO 

50001

(3) Implantar 

aquecimento solar 

da água

(4) Implantar ISO 

14001 e obter a 

certificação

Implantar 

autosufiência na 

geração de energia 

elétrica (painéis 

solares, 

biodigestor, 

resíduos agrícolas) 

A falta de compliance com a legislação do setor 

hoteleiro e agrícola, do meio ambiente, de saúde e 

segurança e de segurança da informação pode 

inviabilizar o operação

Fazer levantamento de 

requisitos legais e implantar 

e certificar na ISO 9001

Implantar e 

certificar na ISO 

14001

Implantar ISO 45001 

e ISO 27001

Certificar na ISO 

27001 e na ISO 

45001

Redução do câmbio pode incentivar viagens para 

centros de lazer internacionais, como Disneyworld.

Acompanhar preços 

internacionais de centros de 

lazer para famílias.

Turismo de eventos será difícil de ser implementado 

devido distância e custos de hospedagem completa

Desenvolver 

parceria com 

associações de 

classe para 

promover eventos

Implantar centro de 

convenções

Custo fixo do hotel será alto, inclusive devido a 

extensão do terreno e cuidados de manutenção e 

limpeza necessários.

Aceitar perda no primeiro 

ano, buscando a 

sustentabilidade no terceiro 

ano

Fazer expansão de 

atividades para 

aumentar ocupação

Implantar duas 

unidades em 

regiões urbanas 

com até 500 km do 

hotel sede



 

Homens e mulheres idosos, importantes no 

contexto familiar, não se interessam por fazenda ou 

por spa.

Estudar o mercado e as 

preferências da terceira 

idade

Implantar programa 

de atividades 

direcionadas para a 

terceira idade

Implantar casa de 

convívio e moradia 

para idosos, com 

hospedagem de 

longo prazo.

Clientes e prospects desejam baixo preço, excelente 

serviço, com exclusividade e personalizaçao, o que 

importa em altos custos.

(1) Controlar custos e 

qualidade. 

(2) Fazer promoções para 

grupos.

(3) Implantar e certificar na 

ISO 9001:2015

Estabelecer 

programa de 

fidelização para a 

familia

A percepção de risco de bancos e seguradoras pode 

tornar custos de seguros e financiamentos inviáveis

Implantar a Gestão de Risco 

Corporativo e dar divulgação 

para entidades relavantes 

Implantar e 

certificar nas 

normas de gestão 

ambiental, da 

saúde e segurança 

ocupacional e na 

segurança da 

informação



 
 
 
 

OPORTUNIDADES E PONTOS FORTES
PLANO OPERACIONAL 

(até 2 anos)

PLANO TÁTICO 

(de 3 a 5 anos)

PLANO 

ESTRATÉGICO 

(de 6 a 10 anos)

Pessoal da região tem bom nível educacional e gosta 

de se manter na região

Promover contratação de 

todo o pessoal operacional 

na região

Apoiar a educação 

municipal com 

promoção de 

eventos

Região tem afinidade com atividade agrícola e de 

criação animal, existindo muitas fazendas

Divulgar atividades do Hotel 

junto ao Município e 

Reforçar representatividade 

da Associação de Produtores 

da região

Fazenda já existia e era operada por um dos sócios 

há muitos anos, com bom nível de manutenção e 

operabilidade

Extender escopo de 

ISO 9001:2015 para 

atividades agrícolas 

Fazenda e região tem meio ambiente privilegiado 

com bom clima, nascentes, rio não contaminado, 

montanhas, reserva florestal.

Promover região 

como vocacionada 

para a ecologia

Criar centro de 

educação em 

ecologia

Processos da Fazenda já existem, inclusive produção 

agrícola rentável.

Extender escopo de 

ISO 9001:2015 para 

atividades agrícolas 

Fazenda já tinha mata e rios preservados, havendo 

cultura ambiental favorável

Criar programas de turismo 

ecológico

Promover região 

como vocacionada 

para a ecologia

Criar centro de 

educação em 

ecologia

Controle da biodiversidade e preservação da mata 

nativa e cursos d`água são fatores de sucesso para o 

empreendimento.

Implantar controle 

ambiental
Implantar ISO 14001 

Criar centro de 

educação em 

ecologia

Empresa tem capital próprio, contando com 

acionistas e sócios investidores com boa capacidade 

financeira.

Implantar programa 

de expansão

Sócios participam da empresa somente no Conselho 

e utilizam gestores profissionais

Contratar gestores com 

experiência internacional 

em hotelaria

Gestores contratados têm experiência em hotelaria 

internacional tradicional 

Sociedade urbana deseja contato com natureza e 

vida campestre

Promover hotel como local 

de vida campestre e 

ecologia para a família

Habitantes do Município têm perspectiva positiva do 

hotel, como gerador de emprego e renda

Contratar todo o pessoal 

operacional na região

Apoiar a educação 

municipal com 

promoção de 

eventos

Natureza da região é fascinante e emoldura um 

excelente cenário para o hotel.

Criar programas de turismo 

ecológico

Promover região 

como vocacionada 

para a ecologia

Criar centro de 

educação em 

ecologia

Prestadores de serviço podem se instalar na região 

devido ao porte e demanda do hotel.

Promover e 

desenvolver 

prestadores locais 

de serviço 



 
 
 
  

Envolvimento de ONGs ambientais deve ser 

buscada, considerando os objetivos culturais e 

ecológicos do empreendimento.

Identificar ONGs ambientais 

que podem ser envolvidas 

nas atividades do hotel

Promover 

atividades 

conjuntas com 

ONGs ambientais

Uso das técnicas audio-visuais podem gerar 

diferencial de lazer e entretenimento

Contratar empresa 

especializada nas técnicas 

de audio vidual

Atividades do hotel podem ser utilizadas como 

apoio para pesquisa e desenvolvimento e uso de 

novas tecnologias

Aproximar das 

Universidades e 

Centros de 

Pesquisa para 

promover 

atividades 

conjuntas, com foco 

nas tecnologias que 

o hotel aplica

Prefeitura Municipal tem grande interesse no 

desenvolvimento e consolidação do Hotel 

Buscar aproximação com a 

prefeitura tomando cuidado 

para não haver 

envolvimento com partido 

político

Hotel será o maior contribuinte de impostos 

municipais

Buscar aproximação com a 

prefeitura tomando cuidado 

para não haver 

envolvimento com partido 

político

Mercado relativamente novo e com grande 

influência local, onde não existem atualmente 

players globais.

Promover hotel como local 

de vida campestre e 

ecologia para a família

Proximidade de grandes cidades facilita promoção 

da alternativa de vida campestre

Promover hotel como local 

de vida campestre e 

ecologia para a família

Turismo ecológico e de aventura são oportunidades 

que podem ser exploradas

Promover hotel como local 

de vida campestre e 

ecologia para a família

Implantar 

programas de 

turismo ecológico e 

de aventura

Parceria de longo prazo com banco de grande porte 

garante concondições financeiras favoráveis e 

disponibilidade de financiamento

Trabalhar com dois banco, 

estabelecendo uma 

competição 

Definir parceiro 

bancário único

Redes hoteleiras nacionais e internacionais em geral 

não se interessam pelo negócio de Hotel Fazenda

Promover hotel como local 

de vida campestre e 

ecologia para a família

Buscar parceria com 

redes 

internacionais para 

atuação como 

extensão local das 

atividades

Integração de hotel fazenda com spa aumenta a 

sinergia para todos os membros da família

Promover marketing 

direcionado para cada 

membro da família



PLANEJAMENTO ESTRATÉTICO 

 

De forma a indicar claramente os prazos e o “dono do risco”, são a seguir indicados os 

Objetivos segundo façam pare do Plano Estratégico, Plano Tático ou Plano Operacional. 

Os “donos” das atividades são os responsáveis pelo controle da execução e por reportar 

o andamento. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

ANO 10 ANO 9 ANO 8 ANO 7 ANO 6

PLANO ESTRATÉGICO

Implantar Filial 2 

em região urbana 

at[e 500 km

Implantar Centro de 

Convenções

Criar Centro de 

Treinamento e 

Educação Ecológica

Implantar casa de 

convívio e moradia 

para idosos

Buscar parcerias 

com redes 

internaconais

Implantar Filial 1 

em região urbana 

até 500 km

Tornar Gestores 

sócios do negócio

Implantar 

autosuficiência na 

geração de energia

D
ir

et
o

r

Obter a certificação 

22000

Obter a certificação 

da 27001G
er

en
te

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e

Obter a certificação 

45001

Obter a certificação 

50001

G
er

en
te

 

A
m

b
 e

 S
SO



PLANO TÁTICO 

 
Para o cenário de planejamento de 3 a 5 anos ficam estabelecidas os seguintes Objetivos e indicados 

os respectivos “donos”, responsáveis pelo controle e por reportar o andamento. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANO 5 ANO 4 ANO 3

PLANO TÁTICO

Propor ao Conselho, 

dependendo de resultado dos 

estudos legais, que Gestores 

tenham participação acionária

Promover estudo legal sobre 

participação acionária de 

Gestores

Desenvolver eventos com 

Associações de classe

Implantar programa de turismo 

ecológico e aventura 

Criar Gerência de Eventos e 

Atividades

Promover região como 

vocacionada para ecologia

Criar Gerência de Manutenção 

e Infraestrutura

Contratar projeto externo de 

autosuficência energética

Iniciar contatos internacionais 

para parceria

Implantar Serviço Geriátrico
Implantar programa para 

terceira idade

Selecionar consultoria para 

estudo de dois novos locais
Iniciar estudo de localização

D
ir

et
o

r

Auxiliar Chefe da Informática 

na Implantação da 27701

Extender escopo da ISO 9001 

para atividades agrícolas

Implantar 22000G
er

en
te

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e

Implantar 50001 Implantar 14001

Implantar 45001G
er

en
te

 

A
m

b
ie

n
te

 

e 
SS

O

G
er

en
te

 d
e 

A
ti

vi
d

ad
es

 

e 
Ev

en
to

s 
 (

a 
se

r 
cr

ia
d

a)

Promover atividades conjuntas 

com Univesidades, com foco 

nas tecnologias que o hotel 

aplica

Promover atividades conjuntas 

com ONGs ambientais



 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

Definir parceiro bancário único
Promover e desenvolver 

prestadores locais de serviço 

Utilizar estagiários da escola 

técnica municipal a ser 

montada. 

Incentivar governo municipal 

ou estadual a instalar cursos 

técnicos utilizando área do 

hotel

Promover eventos de interesse 

do município mas sem vínculo 

partidário

Promover convite para vizinhos 

participarem gratuitamente das 

atividades do hotel

Atuar para município refazer 

estrada de acesso

Identificar pontos de 

inundação e atuar junto ao 

Estado para promover 

melhorias

Estabelecer programa de 

fidelização para a familia

G
er

en
te

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o

Implantar aquecimento solar 

da água

Implantar estação de 

tratamento para reciclagem da 

água

C
h

ef
e 

d
e 

M
an

u
te

n
çã

o

C
h

ef
e 

d
a 

Se
gu

ra
n

ça Implantar rede de supervisão e 

segurança com sala central de 

controle e patrulha motorizada

C
h

ef
e 

d
a 

In
fo

rm
át

ic
a

Implantar 27701 Implantar 27001



PLANO OPERACIONAL 

 
Para o cenário de planejamento de 1 a 2 anos, dentro do que consolida o Orçamento (Budget) do 

Hotel, ficam estabelecidos os seguintes Objetivos e Metas e os respectivos “donos” das atividades, 

responsáveis pelo controle e por reportar o andamento. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANO 2 ANO 1

PLANO OPERACIONAL

Diretor
Reforçar atuação da Associação de 

Produtores Agrícolas da região

Desenvolver e implantar o Planejamento 

Estratégico e a Gestão de Riscos 

Corporativos

Implantar e certificar na ISO 9001

Implantar programa de controle de 

pontos críticos de contaminação para os 

restaurantes

Fazer levantamento de legislação 

aplicável e fazer auditoria de compliance

Levantar pontos de interface com o 

cliente e implantar instruções de 

trabalho

G
er

en
te

 d
a 

Q
u

al
id

ad
e

Fazer um levantamento detalhado de 

Perigos e Riscos de cada Posto de 

Trabalho e de Atividade que envolvem 

os clientes

Levantar aspectos e impactos ambientais 

e estabelecer controles mais críticos

Fazer levantamento de legislação 

aplicável e fazer auditoria de compliance

Implantar controle operacional para uso 

da terra e descarte de resíduos da 

fazenda de forma a evitar odor

G
er

en
te

 d
o

 M
ei

o
 

A
m

b
ie

n
te

 e
 S

SO

Estudar o mercado e as preferências da 

terceira idade

Promover Programa de Marketing para 

divulgar marca e que o hotel é lugar de 

vida campestre e ecologia para cada 

membro da família

Criar programas de turismo ecológico
Acompanhar preços internacionais de 

centros de lazer para famílias

Fazer promoções para grupos
Divulgar atividades do Hotel junto ao 

Município

Identificar ONGs ambientais que podem 

ser envolvidas nas atividades do hotel

G
er

en
te

 d
o

 H
o

te
l



 
 

 
 

 
 

 
 

 

G
er

en
te

 d
a 

Fa
ze

n
d

a
Implantar controle de zoonoses e seguir 

boas práticas 

Promover desenvolvimento interno de 

gestores

Pagar salário pelo menos 10% acima da 

média da região

Controlar custos e qualidade, 

implantando BSC

Contratar todo o pessoal operacional na 

região

Identificar pontos críticos da estrada e 

auxiliar município na manutenção

Manter programa de alerta para clientes 

quanto a inundações na estrada

Contratar empresa especializada nas 

técnicas de audio visual para 

entretenimento

Contratar gestores com experiência 

internacional em hotelaria

Conscientizar pessoal sobre assuntos 

pessoais e da empresa, promovendo 

treinamento em gestão da informação e 

da privacidade

Sinalizar estrada evitando desvios e 

contato com vizinhos

Trabalhar com dois banco, estabelecendo 

uma competição

G
er

en
te

 A
d

m
in

is
tr

at
iv

o

Implantar rede autônoma de acesso a 

satélite.

Implantar e manter rede interna de 

dados em fibra ótica cobrindo todos os 

locais do Hotel

Implantar grupo de manutenção 24X7
Desenvolver e treinar equipe de 

manutenção

Aumentar reserva de água tratada para 

necessidade de 6 meses de operação do 

hotel

Manter estoque estratégico de materiais 

de reposição

Implantar gerador de emergência com 

capacidade para suprir carga operativa 

essencial a operação

Iniciar levantamento do uso de energia

Melhorar acessos internos, considerando 

condições climáticas mais críticas.

C
h

ef
e 

d
a 

M
an

u
te

n
çã

o

Implantar controles da 27002
Identificar pontos de risco quanto a 

controle da informação interna

Melhorar estrutura de TI, telefonia e 

comunicação

C
h

ef
e 

In
fo

rm
át

ic
a

C
h

ef
e 

Se
gu

ra
n

ça Implantar setor de segurança para 

controle de acesso e supervisão por 

visita nas áreas


