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1 - INTRODUÇÃO  

O Mapa de carências dos serviços turísticos dos municípios de Serra de São Bento, 

Passa e Fica e Monte das Gameleiras, no estado do Rio Grande do Norte é um 

importante instrumento de diagnóstico que adota diferentes ferramentas para compor 

um cenário global do destino. Este diagnóstico ampliado permite análises mais 

abrangentes e oferece subsídios para construção de estratégias de desenvolvimento 

que incluem melhorias individuais (particular para cada equipamento e/ou atrativo) e 

melhorias coletivas (infraestrutura turística e infraestrutura de apoio turístico tais como 

sinalização, acesso, segurança, comunicação, etc.). 

O retrato da atividade turística do território é fruto de uma estratégia metodológica que 

adota três diferentes abordagens específicas: 

• Diagnóstico individualizado dos principais equipamentos turísticos do território, 

por meio de “cliente oculto”, no qual o avaliador não se identifica e realiza um 

registro independente da experiência turística; 

• Avaliação técnica dos principais recursos e atrativos turísticos, com registro 

das principais limitações e possíveis pontos de melhoria; 

• Percepção geral do destino, sua infraestrutura turística, infraestrutura de apoio 

e o cenário turístico associado, com coleta de dados em cada município, suas 

deficiências e identificação dos aspectos que podem ser melhorados a partir de 

intervenções simplificadas. 

Esse diagnóstico é o resultado das atividades 4 e 5 do Projeto de Dinamização e 

Sustentabilidade do Turismo nos municípios de Passa e Fica, Serra de São Bento e 

Monte das Gameleiras, constituindo, portanto o Produto 2: Diagnóstico detalhado 

dos produtos e serviços turísticos do destino com Mapa de Carências dos 

serviços turísticos e plano de assistência técnica individual. 

O projeto é fruto do Contrato RN Sustentável 062/2017 firmado entre o IABS – 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade e o Governo do Estado do 

Rio Grande do Norte, com financiamento do Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD).  
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2 - METODOLOGIA 

O diagnóstico detalhado foi construído a partir de coleta de dados em campo e 

posterior sistematização dos resultados, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Fluxo metodológico 

 

 

 

 

Fonte: IABS, 2017. 

 

2.1 CLIENTE OCULTO 

Cliente Oculto é o nome popular de uma técnica de observação qualitativa na qual o 

pesquisador interage com o sujeito observado sem identificação e de modo oculto 

(Hudson, 2001; Calvert, 2005 apud Furnival et all, 2012). 

O Market Research Society define os clientes ocultos como “indivíduos treinados para 

experimentar e mensurar qualquer processo de serviço ao cliente, atuando como 

Avaliação individualizada "Cliente 
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clientes potenciais e relatando sua experiência numa forma detalhada e objetiva” 

(apud Furnival et all, 2012). 

A aplicação da técnica consiste no registro detalhado da experiência de consumo de 

um determinado serviço, realizada por profissional especificamente preparado para se 

comportar como um cliente usual e avaliar todo o processo de seleção, consumo e 

pós venda do serviço. (Morrison et all, 1997 apud Englert, 2011) 

Importante ressaltar que a própria natureza dos serviços, torna sua mensuração de 

qualidade mais complexa do que nos produtos (Kotler, 1998; Cardoso, 2011; 

Casartelli, 2017). Kotler (1998) salienta que os bens são por norma, visíveis, 

palpáveis, duradouros, armazenáveis e tem forma e cor, mas os serviços 

caracterizam-se pela natureza intangível (o serviço é imaterial, não pode ser visto nem 

palpado, saboreado, sentido, ouvido nem cheirado antes da aquisição), heterogênea 

(o serviço é altamente variável, dependendo da qualidade da pessoa que o presta, e 

de quando e onde e prestado), perecível (o serviço é produzido no ato de consumo e 

portanto, não pode ser guardado, armazenado ou consumido mais tarde) e 

inseparável ou simultâneo. 

 

2.1.1. VANTAGENS DA TÉCNICA DO CLIENTE OCULTO 

 

A principal vantagem do cliente oculto é que o resultado da percepção da análise é fiel 

à experiência real consumida. Assim como Kotler, outros autores defendem o princípio 

da inseparabilidade, também conhecida como simultaneidade, na prestação de 

serviços (Skinner, 1990; Edgett & Parkinson, 1993; Solomon et all, 1985 apud Troccoli 

& Guerra, 2012). Segundo esse princípio, a produção e o consumo do serviço turístico 

ocorrem de forma simultânea, implicando na participação direta do cliente no processo 

de produção. Essa participação implica em uma interferência tão sutil quanto 

importante, uma vez que a participação tanto do cliente quanto do responsável pelo 

atendimento conduz a um envolvimento mútuo e uma responsabilidade compartilhada 

para o êxito da experiência de consumo. Em outras palavras, segundo Grönroos, 2003 

(apud Troccoli & Guerra, 2012) “a inseparabilidade na prestação do serviço significa 

que os clientes e prestadores de serviços dependem uns dos outros para o sucesso 

na troca (...). O cliente participa do processo de produção, podendo não só participar 

passivamente, mas também atuar como coprodutor do serviço”. 
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Dessa forma, essa técnica permite uma coleta real dos “fatos” ocorridos durante o 

consumo, ao contrário de impressões gerais influenciadas por aspectos intermediários 

de gestão ou de procedimentos que não refletem em resultados efetivos para a 

melhoria da qualidade da experiência de consumo. Em outros métodos de avaliação, 

como aplicação de questionários, há maior probabilidade de resultados artificiais, 

influenciados pela própria abordagem, afinal algumas respostas podem representar o 

que o entrevistado “acredita” que seria mais conveniente responder e não o que 

efetivamente ocorre na prática da prestação dos serviços. 

Malhotra et al. (2012) alertam que as pessoas tendem a se comportar de maneira 

diferente quando sabem que estão sendo observadas. Dessa forma, evita-se que o 

avaliado ‘disfarce’ a atitude ou desempenho apenas para o avaliador.  

Além disso, os autores apontam que um avaliador externo produz uma avaliação mais 

imparcial e objetiva que garante um relatório fiel à experiência, gerando um feedback 

consistente e confiável. 

 

2.1.2. DESVANTAGENS DA TÉCNICA DO CLIENTE OCULTO 

 

Por outro lado, esse método apresenta algumas “fragilidades” que precisam ser 

identificadas para minimizar a possibilidade de se obter resultados imprecisos. Como o 

objetivo dessa estratégia é avaliar o serviço em momentos de consumo não 

identificados, há o risco de ser atendido por um profissional que esteja passando por 

um momento particularmente “ruim”, devido a fatores externos ao ambiente 

profissional (Furnival et all, 2012). Questões pessoais, ambientais e emocionais 

podem afetar o comportamento das pessoas em determinados momentos, expondo 

fatores que não são usuais ou não representam o atendimento padrão efetivamente 

prestado ou desejado.  

Considerando que a “amostra” da avaliação do cliente oculto é extremamente limitada 

(restrita apenas a um “retrato” instantâneo de um profissional específico naquele 

momento – dia e horário) o resultado pode representar uma percepção distorcida que 

não considera o atendimento usual do equipamento ou daquele profissional avaliado. 

A técnica também apresenta certa tendência a simplificar a análise em função de 

aspectos mais objetivos e fatuais, desprezando aspectos complexos e subjetivos. 

Nesse caso, políticas de motivação, treinamentos e outros processos de gestão 
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podem ser desprezados da análise em função de problemas fundamentalmente 

internos do profissional responsável pelo atendimento. 

Outra fragilidade dessa abordagem é a necessidade de confiar na memória 

(potencialmente falível) do responsável pela análise (Furnival, 2012). Há certa 

dependência das capacidades cognitivas do cliente oculto. Além da memória, é 

importante nivelar bem as expectativas do cliente e contextualizá-las frente às 

experiências anteriores e sua capacidade de comparação com outras experiências 

similares. 

Por fim, não é possível desconsiderar o aspecto subjetivo da avaliação, afinal todo o 

processo é resultado de uma percepção pessoal, na qual o cliente “participa” do 

processo produtivo como um ser afetado pelo ambiente e pelas emoções, na mesma 

medida que esses aspectos podem afetar o profissional avaliado. 

Nesse sentido, além de um alinhamento preliminar e preparação específica para 

despersonalizar a análise, foi construído um instrumento de avaliação fundamentado 

totalmente em fatores objetivos mensuráveis. 

 

2.1.3. ABORDAGEM PERSONALIZADA 

 

A metodologia de abordagem, registro, sistematização e análise dos resultados do 

“Cliente Oculto” foi construída especificamente para esse projeto a partir da adaptação 

de experiências similares em outros destinos. Além da equipe de coordenação e 

consultoria do projeto, essa atividade contou com a participação de um consultor de 

avaliação não identificado, com muita experiência em viagens e no desenvolvimento 

de cursos e consultorias técnicas em turismo com foco na qualificação do capital 

humano e aprimoramento de produtos e serviços. 

Os equipamentos foram analisados de forma integral, considerando todos os pontos 

de interação existentes com o turista potencial (e real), o que inclui uma análise das 

informações online, o processo de reserva, o próprio atendimento durante o consumo 

e o pós-venda. 

No âmbito do projeto, todo o processo de desenvolvimento metodológico foi 

acompanhado pela equipe de coordenação formada pelo Governo do Estado do Rio 

Grande do Norte por meio da SETUR/RN e SEPLAN/RN, que analisaram e validaram 

todo o processo descrito na Figura 2: 
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Figura 2: Processo de construção metodológica da atividade de Cliente Oculto 

 

Fonte: IABS, 2017. 

 

SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos que foram visitados foram selecionados a partir de três consultas 

preliminares: 

• Análise dos inventários turísticos existentes no território; 

• Mapeamento de equipamentos e atrativos realizado na visita preliminar de 

reconhecimento; 

• Planejamento de viagens realizado pelo consultor.  

O planejamento de viagens consiste em uma das etapas do trabalho de cliente oculto 

ao considerarmos que o turista potencial, antes de definir sua viagem, realiza pesquisa 

sobre o destino em canais de informações turísticas (agências de viagem, sites de 

busca, sites de viagem e redes sociais). Além desses canais, durante a própria visita 

de campo, o consultor teve a liberdade de visitar outros empreendimentos que 

pudessem ser identificados como relevantes para a atividade turística do território, 

bem como questionar às pessoas da própria comunidade sobre a existência de 

passeios, atrativos, condução, alimentação e hospedagem disponíveis no território. 
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ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

A análise de cada equipamento turístico foi feita em função de um roteiro de análise 

objetivo, construído a partir de 10 eixos previstos na proposta técnica: 

1. Comunicação; 
2. Divulgação; 
3. Atendimento/ Apresentação; 
4. Práticas Sustentáveis; 
5. Acessibilidade; 
6. Preço; 
7. Ambientação; 
8. Conforto/ Bem Estar; 
9. Higiene; 
10. Segurança 

Os critérios de avaliação de cada eixo foram elaborados em função do que foi 

apresentado e validado na proposta técnica: 

• Comunicação: Avalia a forma e o meio com que o empreendimento interage 
com seu público consumidor. Antes mesmo da pesquisa em campo, são 
verificados os sites de internet, as informações disponibilizadas, os canais de 
comunicação (e-mail, telefones, Skype, MSN, whatsapp, etc.), logomarca e 
comunicação visual, com o intuito de verificar a qualidade da comunicação 
existente.  

• Divulgação: envolve os canais de comercialização utilizados, incluindo sites 
de internet, folheteria, outdoor, redes sociais, entre outros.  

• Atendimento/ Apresentação: O tratamento que o empreendimento dá ao seu 
cliente durante todo o processo, desde o que se define por pré-venda (contato 
inicial do cliente com a empresa) ao pós-venda. Objetivamente nesse item são 
avaliados o tempo de atendimento, precisão no atendimento das demandas e 
funcionalidade dos serviços correlatos (wi-fi, tomadas, aceitação de cartão). 

• Práticas Sustentáveis: todas as ações de sustentabilidade adotadas pelos 
empreendimentos. Como exemplo, podem ser citadas separação de resíduos 
sólidos, registro e consumo consciente de água e energia, utilização de fontes 
alternativas de energia, geração de empregos na comunidade, utilização de 
materiais de baixo impacto ambiental, inclusão produtiva e comércio justo. Este 
item demonstra a preocupação e o envolvimento do empreendimento em 
práticas que buscam atenuar o impacto gerado ao meio ambiente.  

• Acessibilidade: ações que o empreendimento adota para tornar o serviço 
acessível a pessoas portadoras de deficiência ou com necessidades especiais 
como crianças, idosos e obesos. Nesse item é avaliado a adaptação da 
estrutura física e outros elementos como espaçamento entre os móveis, 
disponibilidade de informações sobre as restrições e formatos alternativos de 
comunicação em Braile e/ou Libras. 
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• Preço: análise da relação custo x benefício. Observação crítica se os serviços 
oferecidos são condizentes com os valores praticados em mercados similares 
da região e comparativo com outras regiões do Brasil. 

• Ambientação: nível de adequação do ambiente para torná-lo acolhedor e 
confortável aos clientes. Esse item avalia apresentação dos serviços, 
apresentação da equipe (vestuário), elementos de decoração e sua integração 
com a proposta do empreendimento. 

• Conforto/ Bem Estar: estado de conservação dos equipamentos, móveis e 
utensílios, bem como a disponibilidade de serviços adicionais que asseguram 
conforto e comodidade.  

• Higiene: limpeza das instalações, equipamentos, utensílios e equipe de 
atendimento, incluindo uma análise de boas práticas de manipulação dos 
alimentos e percepção dos clientes em relação a esse quesito. 

• Segurança: análise da estrutura disponível e nível de segurança oferecido aos 
turistas em relação a possíveis emergências. Nesse item é avaliado o estado 
de conservação das estruturas, disponibilidade de equipamentos de 
emergências, informações de emergência e sinalização. 

Cada um desses eixos foi dividido em itens específicos com pontuação criteriosa e 
objetiva, que varia entre 1 – Péssimo  e 5 – Excelente. Essa pontuação permitiu a 
consolidação das pontuações individualizadas e o estabelecimento de médias para o 
território, o que auxilia na construção do mapa de carências e permite uma 
visualização facilitadas dos principais pontos a serem trabalhados de forma coletiva 
pelo destino e de forma individual pelos empreendedores. 

 

DEFINIÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO 

Na primeira quinzena de Julho de 2017, os empreendimentos foram avaliados a 
distância, com coleta de informações sobre o processo de reserva das hospedagens e 
a imagem online dos equipamentos. Essas informações foram fundamentais para o 
processo, uma vez que a expectativa gerada no turista, antes do contato efetivo, 
constitui em uma etapa importante para avaliação da qualidade da experiência.  

Entre os dias 17 e 25 de julho de 2017, foi realizado o trabalho de campo, consumindo 
de forma anônima os serviços de hospedagem, alimentação e condução em atrativos. 
Houve consumo efetivo em todos os equipamentos de alimentação selecionados. Em 
relação a hospedagem, alguns equipamentos não tinham disponibilidade no período 
da pesquisa, em função de um evento esportivo de aventura que ocorreu na região. 
Apesar dessa dificuldade, foram realizadas visitas técnicas no formato de operador de 
viagens interessado no equipamento. Essa abordagem permitiu conhecer a estrutura 
das áreas comuns e dos quartos, o que consiste em um “consumo potencial” do 
serviço para a avaliação do equipamento. 
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Os equipamentos foram visitados sem agenda fixa pré-definida, conferindo mais 

liberdade, impessoalidade e “leveza” no tratamento com cada equipamento, tornando 

a abordagem mais próxima de um turista real, interessado em conhecer o que o 

destino “tem a oferecer”. Ao final de cada dia, as observações de cada visita foram 

sistematizadas nos roteiros individualizados, minimizando o risco de “falha de 

memória” apresentado como possível desvantagem no capitulo anterior. 

Todas as avaliações foram posteriormente sistematizadas em ferramenta “Google 

Forms” compartilhando a informação na “nuvem”, evitando sua perda e facilitando a 

análise das informações para composição das notas. 

 

2.2 MAPA DE CARÊNCIAS 

O Mapa de carências é o resultado sistematizado da análise dos documentos 

existentes de diagnóstico e planejamento do destino, integrado à percepção do cliente 

oculto e da análise técnica dos atrativos. Nesse sentido, foram considerados o plano 

de ação, plano de investimentos, as notas dos equipamentos, a experiência da 

condução e o nível de desenvolvimento dos atrativos naturais. 

As ações previstas nos trabalhos anteriores foram analisadas com olhar direcionado 

às carências identificadas no território. Aa ações mais pertinentes e urgentes para a 

melhoria da experiência turística nos três municípios alvo do projeto foram filtradas e 

selecionadas para compor as propostas de atuação no território. Além da análise dos 

documentos, os resultados da avaliação dos equipamentos foram exportados da 

plataforma “Google Forms” para planilhas eletrônicas “Excel”, permitindo o cálculo 

facilitado das médias e a consolidação final das notas do destino.  

Cada equipamento teve sua avaliação organizada em formato de relatório técnico, 

contendo apresentação gráfica das notas. Esse relatório será a base estrutural para 

identificar forças e fraquezas dos empreendimentos e apoiar a construção de planos 

de ações individuais por parte dos empresários. 

 

2.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

A análise dos equipamentos utilizou o seguinte roteiro de análise, que foi devidamente 

validado pela equipe de coordenação do projeto : 
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Parceiro Executor:  

Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	Fica,	Serra	
de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras	

 

Mapa	de	Carências	-	Equipamentos	 Cliente Oculto 
Fotografar, sempre que possível 

Equipamento:       Data: 

Responsável/ Atendido por:    Município:  
	

OBS:	Algumas	avaliações	são	subjetivas	e	estão	sujeitas	a	análise	do	pesquisador.	Manter	coerência	
nas	respostas	entre	diferentes	equipamentos	

	
As	respostas	obedecem	uma	escala	de	pontuação	entre	1	e	5:	

(1	 Péssimo)	 (2	 Insuficiente)	 (3	 suficiente)	 (4	 Bom)	 (5	 Excelente)	
	

1 - Comunicação 
	
a.	Informação	Online	

1	–	Nenhuma	presença	online	
2	–	Apenas	um	canal	de	comunicação	online	
3	–	Dois	canais	de	comunicação	online		 	 	 (				)	Não	Aplica	
4	–	Três	canais	de	comunicação	online	
5	–	Quatro	ou	mais	canais	de	comunicação	online	

	
b.	Tempo	de	resposta	na	Reserva	(via	e-mail	ou	portal	de	reservas	próprio)	

1	–	Sem	resposta	(em	até	24	horas)	
2	–	Resposta	em	até	24	horas	
3	–	Resposta	em	até	12	horas	 	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
4	–	Resposta	em	até	6	horas	
5	–	Confirmação	imediata	online	
	

c.	Clareza	na	política	de	reservas	e	cancelamento	
1	–	Sem	política	definida	
2	–	Apenas	informações	de	prazo	e	dados	de	pagamento	 	 (				)	Não	Aplica	
3	–	Prazos	de	pagamento,	dados	de	pagamento	e	política	de	alterações	e	cancelamentos	de	reserva	definida	
4	–	Informações	claras	Prazos	de	pagamento,	dados	de	pagamento	e	política	de	alterações	e	cancelamentos	de	

reserva	definidas	e	períodos	de	alta	estação	e	feriados	
5	–	Informações	claras	de	Prazos	de	pagamento,	dados	de	pagamento	,	política	de	alterações	e	cancelamentos	de	

reserva	definidas	e	períodos	de	alta	estação	e	feriados,	tarifas	(net/balcão),	política	de	crianças,	serviços	não	
inclusos,	condições	de	reserva	

	
d.	Comunicação	Visual	

1	–	Sem	identidade	visual	(cores,	logomarca)	
2	–	Logomarca	existente,	mas	incompatível	com	a	proposta	do	empreendimento	e	seu	público	desejado	
3	–	Logomarca	ou	padrão	visual	elaborados	
4	–	Logomarca	e	padrão	visual	esteticamente	atrativos,	mas	sem	identidade	marcante	ou	conexão	com	a	

proposta	do	equipamento	e	do	destino	
5	–	Logomarca,	padrão	visual	e	comunicação	atrativas	e	conectadas	com	a	identidade	do	destino	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	
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2 – Divulgação 
	
a.	Diversidade	dos	Canais	de	divulgação	
Pontuação:			 1	–	Nenhuma	proposta	de	comunicação	
	 	 2	–	Apenas	uma	forma	de	divulgação	(folheto	ou	cartão	de	visitas)	
	 	 3	–	Presença	em	redes	sociais		 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	 	 4	–	Redes	sociais	e	site	próprio	
	 	 5	–	Todos	os	anteriores,	mais	sinalização	Local/	Regional	e/ou	parcerias	com	outros	atores	locais	
	
b.	Qualidade	da	Comunicação	em	redes	sociais	

1	–	Sem	perfil	
2	–	Sem	postagens	ha	mais	de	três	meses	
3	–	Postagens	esporádicas	ou	conteúdo	inadequado	 	 (				)	Não	Aplica	
4	–	Postagens	frequentes,	com	conteúdo	a	ser	aprimorado	
5	–	Postagens	regulares	(diárias	ou	semanais)	com	conteúdo	adequado	e	pertinente	à	proposta	do	equipamento	

	
c.	Qualidade	da	Comunicação	tradicional/	Fachada	

1	–	Equipamento	sem	fachada,	sem	folheteria	ou	cartão	de	visitas	
2	–	Material	de	divulgação	precário	e	pouco	atrativo	 	 (				)	Não	Aplica	
3	–	Fachada	identificada	e/ou	algum	material	de	divulgação	
4	–	Material	de	promoção/	divulgação	em	canais	efetivos,	mas	com	necessidade	de	aprimoramento	na	qualidade	

do	padrão	visual	e	harmonia	entre	os	elementos	que	comunicam	o	equipamento	
5	–	Fachada	atrativa,	decoração	adequada	e	material	de	comunicação	adicional	em	harmonia	com	o	padrão	de	

comunicação	visual	do	equipamento	
	
d.	Eficiência	da	divulgação	utilizada	

1	–	Sem	comunicação	efetiva	
2	–	Divulgação	local,	pouco	efetiva	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
3	–	Divulgação	ampla,	sem	direcionamento	ou	foco	específico	
4	–	Divulgação	direcionada	a	um	determinado	público	desejado,	mas	com	nítidas	possibilidades	de	melhoria	e/ou	

em	desacordo	com	a	proposta	de	posicionamento	do	destino	
5	–	Divulgação	efetiva,	direcionada	a	um	determinado	público	desejado	e	compatível	com	a	proposta	de	

posicionamento	do	destino	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

	

3 – Atendimento/ Apresentação 
	
a.	Tempo	no	primeiro	atendimento	(Abordagem:	check-in,	oferecimento	de	cardápio)	

1	–	Mais	de	25	minutos	
2	–	Entre	15	e	25	minutos	
3	–	Entre	10	e	15	minutos	 	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
4	–	Entre	3	e	10	minutos	
5	–	Até	3	minutos	
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b.	Qualidade	do	atendimento		
1	–	Atendimento	despreparado,	com	rispidez	e	falta	de	precisão	nas	informações	
2	–	Atendimento	despreparado.	Nítida	falta	de	conhecimento,	pouco	interesse	nas	solicitações	do	cliente	
3	–	Atendimento	educado	e	atencioso,	mas	sem	segurança	ou	precisão	nas	informações	
4	–	Atendimento	cortês	e	preciso	nas	informações,	mas	com	necessidade	de	aprimoramento	para	considerar	a	

máxima	satisfação	do	cliente	
5	–	Atendimento	cortês,	profissional,	preciso	nas	informações	e	demonstrando	claro	interesse	em	solucionar	as	

solicitações	dos	clientes.	Obs:	considerar	nesse	item	o	oferecimento	de	produtos	e	serviços	adicionais:	água,	
café,	sobremesa,	passeios	turísticos)	

	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	
c.	Apresentação	

1	–	Equipamento	sem	nenhum	elemento	de	identificação	(uniformes,	cardápio,	material,	sinalização)	
2	–	Uso	limitado	de	elementos	visuais	para	apresentação	do	equipamento	
3	–	Padrão	visual	existente,	mas	pouco	coeso	(Falta	de	preocupação	estética	e/ou	falta	de	harmonia	entre	os	

elementos	da	comunicação	visual)	
4	–	Equipe	uniformizada	e	padrão	visual	adequado,	mas	com	possibilidades	de	atualização	e/ou	manutenção		
5	–	Equipe	uniformizada,	com	boa	apresentação.	Cardápios	e	sinalização	interna	com	padrão	visual	atrativo	e	em	

harmonia	com	outros	elementos	de	decoração	do	ambiente	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
d.	Tempo	no	fechamento	(Check-out,	pagamento	da	conta)	

1	–	Mais	de	25	minutos	
2	–	Entre	15	e	25	minutos	
3	–	Entre	10	e	15	minutos	 	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
4	–	Entre	3	e	10	minutos	
5	–	Até	3	minutos	

	
e.	Possui	estrutura	para	feedback?	Reclamações/	sugestões?	

1	–	Não	possui	
2	–	Registro	informal	com	o	proprietário	ou	com	o	responsável	
3	–	Possui	estrutura	para	registro,	apenas	sob	solicitação	
4	–	Estrutura	disponível	e	claramente	identificada	em	local	visível	(balcão	de	check-out,	quarto	do	meio	de	

hospedagem	ou	caixa	de	pagamento)	
5	–	Estrutura	disponível,	claramente	identificada,	incluindo	convite	para	deixar	sugestões/	reclamações	após	

consumo	(por	e-mail	ou	verbalmente)	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
f.	Meios	de	pagamento	

1	–	Apenas	em	dinheiro	e	não	tem	troco	disponível	
2	–	Apenas	em	dinheiro,	com	troco	disponível	
3	–	Apenas	em	dinheiro,	com	troco	disponível	e	oferece	outras	opções	para	não	perder	o	cliente	(indica	onde	é	o	

caixa	mais	próximo,	convida	a	realizar	uma	transferência	online	para	conta	corrente,	etc.)	
4	–	Aceita	cartões	(apenas	débito	ou	com	limitações:	apenas	algumas	bandeiras)	
5	–	Aceita	todos	os	cartões	de	crédito/	débito	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	
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4 – Práticas Sustentáveis 
	
a.	Práticas	ambientais	

1.				Nenhuma	prática	visível	
2.			Adota	ações	isoladas	para	economia	de	água	e	energia	(apaga	as	luzes	dos	ambientes	que	não	estão	sendo	

utilizados,	reutiliza	água	da	lavanderia	ou	outra	água	para	outro	uso)	
3.			Adota	alguma	ação	sistemática	para	economia	de	água	e	energia	ou	reaproveitamento	do	lixo	(Sensores	de	

presença,	descargas	de	dois	acionadores,	lâmpadas	econômicas,	arejadores	em	torneiras	e	chuveiros,	
construção	que	valoriza	a	ventilação	natural,	avisos	e	informativos	para	economia	de	água	e	energia,	
separação	de	resíduos)	

4.			Adota	três	ou	mais		medidas	de	economia	de	água,	energia	ou	reaproveitamento	do	lixo	(Sensores	de	
presença,	descargas	de	dois	acionadores,	lâmpadas	econômicas,	arejadores	em	torneiras	e	chuveiros,	
construção	que	valoriza	a	ventilação	natural,	avisos	e	informativos	para	economia	de	água	e	energia,	
separação	de	resíduos)	

5.			Adota	três	ou	mais		medidas	de	economia	de	água,	energia	ou	reaproveitamento	do	lixo	(Sensores	de	
presença,	descargas	de	dois	acionadores,	lâmpadas	econômicas,	arejadores	em	torneiras	e	chuveiros,	
construção	que	valoriza	a	ventilação	natural,	avisos	e	informativos	para	economia	de	água	e	energia,	
separação	de	resíduos)	e	ainda	possui	estrutura	para	coleta	e	reaproveitamento	da	água	da	chuva,	cogeração	
de	energia	(eólica	e/ou	solar)	e	promove	reciclagem	e/ou	compostagem	dos	resíduos	

(				)	Não	Aplica	
	
b.	Práticas	sociais	

1.			Nenhuma	prática	visível	
2.			Cria	oportunidades	de	emprego	para	trabalhadores	das	comunidades	locais	
3.			Promove	iniciativas	para	o	conhecimento,	valorização,	preservação	e	promoção	da	cultura	local	entre	os	seus	

clientes	e	colaboradores	
4.			Promove	a	integração	entre	os	clientes,	comunidade	e	natureza,	adotando	elementos	locais	na	ambientação	

do	espaço	
5.			Contrata	fornecedores	locais,	adota	elementos	da	cultura	local	e	ainda	valoriza	esses	elementos	na	

interpretação	do	ambiente,	com	informações	sobre	a	cultura	local	disponíveis	e	acessíveis	aos	turistas/	
clientes	

(				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

	

5 – Acessibilidade 
	
a.	Acessibilidade	da	infraestrutura	

1	–	Totalmente	inacessível	a	pessoas	com	qualquer	limitação	(crianças,	idosos	e	pessoas	com	deficiência)	
2	–	Adaptações	precárias	e	insuficientes	(rampas	muito	íngremes,	estrutura	precária	para	crianças)	
3	–	Adaptação	parcial.	Pelo	menos	dois	dos	itens	a	seguir:	(rampas	adequadas,	banheiros	adaptados,	banheiros	

infantis,	estrutura	para	crianças,	cardápio	em	Braile,	corrimões	seguros)	
4	–	Adaptações	avançadas.	Pelo	menos	quatro	dos	itens	a	seguir:	(rampas	adequadas,	banheiros	adaptados,	

banheiros	infantis,	estrutura	para	crianças,	cardápio	em	Braile,	corrimões	seguros)	
5	–	Estrutura	adaptada:	rampas	adequadas,	espaçamento	entre	os	móveis,	banheiros	adaptados,	estrutura	para	

crianças,	cardápio	em	Braile	ou	com	letras	maiores,	corrimões	seguros	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
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b.	Sinalização	e	informação	(banheiros,	área	de	crianças,	áreas	de	uso	coletivo,	lazer,	etc.)	

1	–	Sem	informações	ou	sinalização	interna	
2	–	Sinalização	precária,	confusa	ou	com	pouca	visibilidade	
3	–	Sinalização	existente,	mas	com	necessidade	de	melhoria,	atualização	e	ampliação	para	todos	os	ambientes	
4	–	Sinalização	clara	e	eficiente.	Todos	os	ambientes	identificados.	
5	–	Sinalização	clara	e	eficiente	em	pelo	menos	dois	idiomas.	Todos	os	ambientes	identificados.	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

	

6 – Preço 
	
a.	Preço	objetivo	–	em	R$	(H	–	Hotel	–	valor	da	diária	por	noite	no	fim	de	semana;	R	–	Restaurante	–	
valor	médio	de	um	prato	por	pessoa).	Item	não	será	adotado	na	avaliação.	Apenas	para	montar	um	
mapa	dos	valores	

a.	(			)	 H	–	Até	R$	60,00	
R	–	Até	R$	10,00	

b.	(			)		 H	–	61,00	a	100,00	
R	–		10,01	a		20,00	

c.	(			)		 H	–	101,00	a	180,00	
R	–			20,01	a				30,00	

d.	(			)	 H	–	181,00	a	300,00	
R	–			30,01	a				50,00	

e.	(			)	 H	–Acima	de	R$	300,00	
R	–	Acima	de	R$	50,01	

	
b.	Percepção	Custo	x	Benefício	–	considerar	estrutura	de	custos,	localização,	serviço	oferecido.	(valorar	
em	uma	escala	de	1	a	5)	

1	–	Valor	extremamente	elevado	em	relação	ao	serviço	e	estrutura	que	oferece	–	Péssimo	
2	–	Valor	elevado	em	relação	ao	serviço	e	estrutura	que	oferece	–	Insatisfatório	
3	–	Valor	elevado,	mas	aceitável	em	relação	ao	serviço	e	estrutura	que	oferece	e	em	comparação	com	outros	

equipamentos	similares	
4	–	Valor	compatível	com	o	serviço	e	estrutura	que	oferece	-	Adequado	
5	–	Valor	totalmente	compatível	com	o	serviço	e	estrutura	que	oferece.	Boa	aplicação	do	dinheiro,	com	

sentimento	de	“vale	a	pena”	e	desejo	de	retornar.	Sensação	de	custo	benefício	está	relacionada	a	superação	
das	expectativas	e	máxima	satisfação,	principalmente	em	comparação	com	outros	equipamentos	similares		

	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	
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7 - Ambientação 
	
a.	Atratividade	do	ambiente	

1	–	Equipamento	em	estado	precário	de	conservação,	com	nítido	desgaste	pelo	tempo	e	falta	de	capricho	
2	–	Equipamento	com	necessidade	de	reforma	e	atualização	
3	–	Ambiente	do	equipamento	em	desacordo	com	sua	proposta	e	necessidade	de	melhorias	
4	–	Ambiente	atrativo	e	acolhedor.	
5	–	Ambiente	atrativo,	acolhedor	e	convidativo.	Clara	preocupação	com	os	detalhes	e	harmonia	com	a	proposta	

de	posicionamento	do	destino.		
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
b.	Aspectos	construtivos	

1	–	Construção	idealizada	para	outro	fim	com	ajustes	e	adaptações	precárias	para	o	uso	atual:	Ambientes	
apertados	e	com	elementos	que	prejudicam	a	operação	comercial	do	equipamento	-	Péssimo.	

2	–	Espaço	suficiente,	mas	com	adaptações	que	não	contribuem	com	a	operação	comercial	do	equipamento	–	
Insatisfatório	

3	–	Adaptação	parcialmente	dimensionada	para	a	operação	comercial	do	equipamento,	com	nítidas	
possibilidades	de	melhoria	e	ajustes	

4	–	Construção	bem	adaptada	ou	construída	para	o	uso	atual,	sem	elementos	que	prejudicam	a	operação	
comercial	do	equipamento.	-	Adequada	

5	–	Construção	específica	para	o	uso	atual	ou	perfeitamente	adaptada	para	operação	comercial	do	equipamento.	
Aspectos	construtivos	visivelmente	sólidos	e	em	harmonia	com	a	arquitetura	local	e	com	o	posicionamento	
do	destino		

	 	 	 	 				)	Não	Aplica(	
	
c.	Decoração	

1	–	Sem	decoração	apresentando	estrutura	precária	
2	–	Ambiente	com	estrutura	precária,	mas	com	esforço	de	adotar	elementos	de	decoração,	ainda	que	

desconexos	
3	–	Ambiente	com	elementos	de	decoração	atrativos,	mas	sem	harmonia	ou	conexão	entre	eles	
4	–	Decoração	integrada	e	acolhedora	
5	–	Decoração	integrada	e	acolhedora,	que	utiliza	e	valoriza	elementos	locais.	(considerar	o	mise-en-place	no	

caso	dos	restaurantes)	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
d.	Sonorização	

1	–	Som	inadequado.	Estilo	musical	e	volume	desconfortáveis	
2	–	Sem	som	ambiente	e	com	ruídos	de	conversas	desconfortáveis	
3	–	Som	ambiente	adequado,	mas	com	elementos	que	comprometem	sua	qualidade	(qualidade	da	reprodução,	

músicas	repetitivas	e	monótonas)	
4	–	Som	ambiente	em	tom	adequado,	mas	com	possibilidades	de	ajustes	
5	–	Som	ambiente	em	estilo	neutro	ou	músicas	regionais	(dependendo	da	proposta	do	equipamento)	em	tom	

adequado	e	que	permite	compreensão	das	conversas	sem	gritos.	(Pode	ser	ao	vivo	ou	eletrônico)		
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
e.	Conforto	térmico	

1	–	Ventilação	precária.	Temperatura	intolerável	
2	–	Ventilação	precária	perceptível	em	um	uso	mais	prolongado	do	equipamento	
3	–	Temperatura	agradável,	mas	dependente	do	clima	externo	e	sem	estrutura	para	adequação	a	mudanças	

climáticas	
4	–	Temperatura	agradável	e	adaptável	a	apenas	ao	clima	mais	frequente	(Frio	ou	calor)	
5	–	Temperatura	agradável	e	com	estrutura	para	adaptar	a	mudanças	climáticas	(frio	ou	calor)		
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
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f.	Iluminação	

1	–	Iluminação	precária.	Localização,	potência,	cor	e	dimensionamento	inadequados	
2	–	Iluminação	inadequada	apesar	de	visíveis	esforços	para	melhorar	o	ambiente	
3	–	Iluminação	suficiente	para	o	ambiente,	mas	com	necessidades	de	ajustes	para	assegurar	ambiente	

aconchegante	
4	–	Iluminação	adequada	em	localização	e/ou	quantidade,	mas	pequenas	possibilidades	de	ajustes	para	

assegurar	máximo	conforto	do	ambiente	
5	–	Iluminação	efetiva	e	aconchegante.	(inclui	luzes	de	leitura	para	meios	de	hospedagem	e	lâmpadas	em	tons	

que	contribuem	com	o	conforto	do	ambiente).		
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
g.	Mobiliário	(Cadeiras,	mesas,	camas)	

1	–	Mobiliário	precário,	comprometendo	a	segurança	física	dos	clientes	
2	–	Mobiliário	em	estado	de	conservação	precário	ou	com	graves	defeitos	
3	–	Mobiliário	razoável,	condizentes	com	o	ambiente	e	com	pequenos	defeitos	visíveis	(trincas,	rachaduras)	
4	–	Mobiliário	seguro	e	confortável	com	pequenos	defeitos	(trincas)	
5	–	Mobiliário	seguro	e	confortável	sem	defeitos	aparentes	e	adequados	a	proposta	do	equipamento.		
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
h.	Tecidos	e	utensílios	(Estado	de	conservação	e	qualidade	das	cobertura	de	mesas,	louças,	talheres,	
lençóis	e	cobertas)	

1	–	Material	precário,	comprometendo	a	segurança	e	o	conforto	dos	clientes	
2	–	Material	em	estado	de	conservação	precário	ou	com	graves	defeitos	
3	–	Material	condizente	com	o	ambiente	e	defeitos	visíveis	(trincas,	rachaduras,	manchas)	
4	–	Material	seguro	e	confortável	com	pequenos	defeitos	(trincas,	manchas)	
5	–	Material	seguro	e	sem	defeitos.	Louças	e	talheres	sem	manchas	ou	trincas.	Toalhas	de	mesas	e/ou	jogos	

americanos	limpos	e	sem	manchas.	Lençóis	e	cobertas	limpos,	sem	manchas	ou	furos	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

	

8 – Bem Estar 
	
a.	Estado	de	conservação	do	equipamento	

1	–	Conservação	precária,	com	diversos	equipamentos	ou	facilidades	sem	funcionar	(Ar	condicionado,	
ventiladores,	torneiras,	chuveiros,	lixeiras	de	pedal,	espelhos	ou	vidros	quebrados,	lâmpadas	queimadas)	

2	–	Conservação	precária,	com	alguns	equipamentos	ou	facilidades	sem	funcionar	(Ar	condicionado,	ventiladores,	
torneiras,	chuveiros,	lixeiras	de	pedal,	espelhos	ou	vidros	quebrados,	lâmpadas	queimadas)	

3	–	Conservação	aceitável	com	pequenos	defeitos	em	equipamentos	que	não	comprometem	a	segurança	e	a	fiel	
execução	dos	serviços	

4	–	Conservação	adequada,	sem	defeitos	que	comprometam	a	experiência	de	consumo	
5	–	Conservação	excelente.	Todas	as	facilidades	funcionando	normalmente	e	facilidades	extras	que	superam	as	

expectativas	dos	clientes	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
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Parceiro Executor:  

	
	
b.	Serviços	adicionais	que	asseguram	bem	estar	

1	–	Equipamento	precário,	sem	internet,	sem	tomadas	para	carregar	aparelhos	eletrônicos,	iluminação	precária	
(considerar	também	secador	de	cabelos	no	caso	dos	meios	de	hospedagem)	

2	–	Equipamento	oferece	wi-fi,	com	baixa	qualidade	e/	ou	velocidade	na	conexão,	mas	não	oferece	facilidades	
adicionais	(secador	de	cabelos,	tomadas	em	quantidades	suficientes	para	carregar	aparelhos	eletrônicos)	

3	–	Equipamento	oferece	wi-fi	com	qualidade	e/ou	velocidade	aceitáveis	para	navegação	simplificada	e	oferece	
ainda	alguma	conveniência	adicional	(secador	de	cabelos,	tomadas,	ammenities)	

4	–	Equipamento	oferece	wi-fi	com	boa	qualidade	e	velocidade	para	downloads	e	ainda	dispõe	de	tomadas	no	
salão	e	nos	quartos	para	carregar	aparelhos	eletrônicos,	secador	de	cabelos,	ammenities	e	enxaguante	bucal	
nos	banheiros,	etc.	

5	–	Equipamento	demonstra	clara	preocupação	com	o	bem	estar	do	cliente.	Oferece	wi-fi	com	conexão	rápida	e	
estável	e	ainda	facilidades	extras	(tomadas	no	salão	e	nos	quartos	para	carregar	aparelhos	eletrônicos,	
secador	de	cabelos,	enxaguante	bucal	nos	banheiros,	ammenities,	etc.)	

	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

	

9 – Higiene 
	
a.	Limpeza	do	Ambiente	

1	–	Ambiente	sujo,	empoeirado	com	nítida	falta	de	limpeza	frequente	
2	–	Ambiente	sujo,	com	limpeza	parcial	(apenas	piso	ou	mesas).	Prateleiras	e	artigos	de	decoração	empoeirados	

e/ou	com	teias	de	aranha	
3	–	Ambiente	parcialmente	limpo.	Visível	limpeza	do	equipamento,	mas	falta	de	preocupação	com	a	limpeza	

durante	a	operação	do	empreendimento	
4	–	Ambiente	limpo.	Pisos	e	mesas	com	limpeza	frequente	e	contínua	
5	–	Ambiente	extremamente	limpo.	Pisos,	mesas,	artigos	de	decoração	e	outros	elementos	livres	de	poeira	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
	
b.	Limpeza	dos	banheiros	

1	–	Banheiros	completamente	sujos,	com	odores	desagradáveis	e	falta	de	elementos	básicos	de	higiene	(papel	
higiênico,	sabão	líquido,	papel	toalha,	etc.)	

2	–	Banheiros	parcialmente	sujos	com	falta	de	algum	elemento	de	higiene	(papel	higiênico,	sabão	líquido,	papel	
toalha,	etc.)	

3	–	Banheiros	limpos,	mas	com	necessidade	de	manutenção	ou	limpeza	mais	frequente	e	revisão	dos	elementos	
de	higiene	(papel	higiênico,	sabão	líquido,	papel	toalha,	etc.)	

4	–	Banheiros	limpos	e	com	todos	os	elementos	básicos	de	higiene	disponíveis	(papel	higiênico,	sabão	líquido,	
papel	toalha,	etc.)	

5	–	Banheiros	impecavelmente	limpos	e	com	aroma	agradável.	Todos	elementos	básicos	de	higiene	disponíveis	
(papel	higiênico,	sabão	líquido,	papel	toalha,	etc.)	e	elementos	extras	(enxaguante	bucal,	fio	dental,	
ammenities)	

	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
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Parceiro Executor:  

	
c.	Limpeza	dos	utensílios	

1	–	Lençóis,	colchas,	toalhas,	louças,	talheres	e	utensílios	visivelmente	sujos	
2	–	Lençóis,	colchas,	talheres	e	louças	limpos.	Toalhas	de	mesa	outros	utensílios	de	uso	comum	sujos	
3	–	Lençóis,	colchas,	toalhas,	louças,	talheres	e	utensílios	limpos,	mas	com	desgaste	de	uso	e	ou	manchas	
4	–	Lençóis,	colchas,	toalhas,	louças,	talheres	e	utensílios	limpos	
5	–	Lençóis,	colchas,	toalhas,	louças,	talheres	e	utensílios	impecavelmente	limpos	e	bem	acondicionados	para	

evitar	contaminação	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	

	
d.	Higiene	da	equipe	(equipamentos	de	alimentação	–	considerar	manipulação	dos	alimentos)	

1	–	Equipe	sem	equipamentos	de	segurança	(toucas	e	luvas)	e	visível	comprometimento	da	higiene	(unhas	
grandes	e	sujas,	cabelo	solto,	roupas	manchadas	e	desgastadas)	

2	–	Equipe	sem	equipamentos	de	segurança	alimentar	(toucas	e	luvas)	e	algum	elemento	que	possa	
comprometer	a	higiene:	cabelos	soltos,	falta	de	higiene	frequente	das	mãos,	uniformes	e	roupas	sujas.	

3	–	Equipe	sem	equipamentos	de	segurança	alimentar	(toucas	e	luvas),	mas	com	visível	preocupação	com	a	
higiene	–	cabelos	presos,	unhas	bem	cortadas,	mãos	limpas	e	uniformes	ou	roupas	limpas	

4	–	Equipe	com	equipamentos	de	segurança	alimentar	(toucas	e	luvas)	e	uniformes	limpos	
5	–	Equipe	impecável.	Uniformes	e	roupas	limpas,	utilização	adequada	dos	equipamentos	de	segurança	alimentar	

(toucas	e	luvas)	e	nítida	preocupação	com	a	higiene	no	trato	com	os	clientes	e	manipulação	dos	alimentos	
	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

	

10 - Segurança 
	
a.	Segurança	do	ambiente	

1	–	Ambiente	com	elementos	de	risco	de	incêndio	(cozinha	ou	construção	em	material	inflamável)	e	falta	de	
equipamentos	de	combate	a	incêndio	

2	–	Visível	falta	de	equipamentos	de	combate	a	incêndio	ou	inadequada	sinalização	dos	extintores	
3	–	Extintores	de	incêndio	sinalizados	e	dentro	do	prazo	de	validade	
4	–	Ambiente	com	rota	de	fuga	sinalizada	e	acessível,	extintores	sinalizados	e	luzes	de	emergência	
5	–	Ambiente	com	elevada	preocupação	com	segurança	dos	clientes.	Ambiente	com	rota	de	fuga	sinalizada	e	

acessível,	extintores	sinalizados	e	luzes	de	emergência.	Pisos	antiderrapantes,	sinalização	de	pisos	molhados	
ou	escorregadios.	

	 	 	 	 (				)	Não	Aplica	
	

Comentários:	_____________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	

________________________________________________________________________________________________	
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3 – RESULTADOS 

A análise individualizada de cada visita gerou um relatório qualitativo para cada 

equipamento. Esse relatório é o instrumento base para a construção de planos de 

ações práticos que possam proporcionar melhoria nos equipamentos e no destino. 

Com o objetivo de facilitar a visualização dessas informações qualitativas, os 

resultados foram transformados em números - notas que variam entre 1 – péssimo e 5 

– excelente. Essa pontuação torna a análise mais objetiva e facilita uma comparação 

competitiva de cada equipamento. 

Importante ressaltar que as informações de cada empreendimento são absolutamente 

confidenciais e não há qualquer intenção de promover competição entre eles. O 

objetivo final é o desenvolvimento do destino, enquanto rede cooperada de empresas, 

pessoas e instituições públicas.  

A proposta de análise competitiva está relacionada a capacidade de cada 

equipamento aceitar o desafio de promover melhoria contínua, mantendo a 

criatividade e o esforço de inovação. Nesse sentido, a comparação é realizada com a 

situação anterior do próprio equipamento, ou seja, as notas refletem a realidade do 

empreendimento em determinado momento e permitem comparação com o momento 

futuro desejado. 

Em relação a pontuação geral do destino, a nota apresentada é o resultado das 

médias simples das notas de cada eixo. As notas dos eixos, por sua vez, são médias 

simples dos itens avaliados em cada equipamento. 

Apesar de cada eixo ter uma importância relativa diferente para cada cliente, não foi 

possível estabelecer critérios objetivos para ponderações dos resultados. Cada turista 

valoriza mais um aspecto específico, influenciado pelo ambiente atual e pelo histórico 

de experiências de viagens. Além disso, exercícios de ponderação não promoveram 

alterações significativas na pontuação geral do destino ou nas pontuações finais de 

cada equipamento. Por esse motivo, as notas são resultados de médias simples, o 

que exige uma análise mais específica e qualitativa de cada empreendimento. 

 

3.1 EQUIPAMENTOS AVALIADOS 

No período das visitas do cliente oculto, foram avaliados 22 equipamentos conforme 

apresentado na Tabela 1: 



 
 

25 

Tabela 1: Lista de empreendimentos visitados no Cliente Oculto 

Nº Município Empreendimento Atendente 

1 Passa e Fica Panificadora Paris Jacira/ Ari 

2 Passa e Fica Pousada Princesa do Agreste Sra. Uédna 

3 Passa e Fica Pousada Recanto do Nordeste Rose 

4 Passa e Fica Pousada Fulô da Pedra Anica e Gil 

5 Passa e Fica O Museu Borboleta Sr. Borboleta 

6 Passe e Fica Lá no Sitio Restaurante Dona Edite 

7 Passa e Fica Pousada e Restaurante 
Manaím Leonice Miguel 

8 Passa e Fica Pousada e Rest. Pedra da 
Boca Dona Cecilia 

9 Serra de São Bento Café Serrano Adriana Crisanto 

10 Serra de São Bento Pousada Mato Grosso Dona Suely 

11 Serra de São Bento Restaurante Pedra do Sapo  

12 Serra de São Bento Pousada Villas da Serra Carol e Bruno 

13 Serra de São Bento Pousada Vale Encantado Severino Albino 

14 Monte das Gameleiras Restaurante Galinha da Serra  

15 Monte das Gameleiras Restaurante e Pousada Por do 
Sol Valmir Albino 

16 Monte das Gameleiras Chalés Lajedo da Serra Gerônimo Gomes 

17 Monte das Gameleiras Chalé da Serra Zé Carlos 

18 Monte das Gameleiras Encantos da Serra Fernando Albino  

19 Monte das Gameleiras Pousada Pedra Grande Alberto 

20 Monte das Gameleiras Pousada Lá na Roça Dona Lúcia 

21 Monte das Gameleiras Restaurante Delícias da Josy Josélia Melo 

22 Monte das Gameleiras Viveiro do Alemão Alex 

Fonte: IABS, 2017. 
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3.2 RESULTADOS CONSOLIDADOS 

 

A nota global do destino é 2,83, resultado da média simples dos resultados de cada 

eixo, apresentada na Figura 3: 

Figura 3: Nota geral consolidada do destino, por eixo 

 

Fonte: IABS, 2017. 

Importante ressaltar que, apesar do eixo higiene ter recebido a média de nota mais 

elevada entre os equipamentos, o eixo Atendimento/ Apresentação só não obteve a 

melhor nota em função dos “Meios de Pagamento”, que é um dos itens que compõe 

esse eixo e sua nota baixa acabou influenciando a média do eixo. A melhor avaliação 

Nota média dos equipamentos
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isolada foi do item atendimento, com destaque para a cortesia e o interesse dos 

atendentes em assegurar máximo bem estar aos clientes.  

Em uma análise qualitativa da percepção geral dos avaliadores, a qualidade do 

atendimento também foi avaliada muito positivamente em um contexto geral, 

independente das análises individualizadas dos equipamentos. 

 

3.2.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Considerando essa matriz como base para análise geral e as percepções qualitativas 

das viagens realizadas, é possível afirmar que o destino como um todo apresenta uma 

nota global um pouco abaixo de 3 (três), o que é considerado apenas suficiente. Trata-

se de um destino em estágio inicial de desenvolvimento, com alguns equipamentos 

estruturados e atrativos muito relevantes, capazes de induzir fluxo turístico 

substancial.  

O acesso aos municípios por via terrestre pode ser considerado “bom, uma vez que 

conta com vias pavimentadas, em bom estado de conservação e a uma distância de 

cerca de 3 horas de dois aeroportos com operação regular. Já a sinalização viária e 

turística foi apontada como inexistente ou precária, prejudicando a orientação para a 

chegada segura no destino. 

Em relação ao atendimento de emergência em saúde, os municípios mantêm posto de 

saúde com atendimento 24 horas por dia e equipe de atendimento para suporte em 

casos de emergências. 

Uma das principais fragilidades identificadas no destino é a falta de terminais 

eletrônicos para saques de dinheiro. Além da falta de terminais eletrônicos, foram 

frequentes os relatos de correspondentes bancários e comerciantes que não 

conseguem atender às necessidades da comunidade por falta de dinheiro em 

circulação nos municípios. Essa falha é agravada por uma baixa aceitação dos cartões 

como forma de pagamento, exigindo que os turistas cheguem à região com dinheiro 

em espécie, ou que se disponham a se deslocar algumas dezenas de quilômetros 

para realizar um saque. 

Em relação aos equipamentos turísticos, a maioria absoluta apresenta deficiências 

que comprometem a fidelização de clientes mais exigentes e a consolidação da 

imagem da região enquanto destino turístico diferenciado e inovador. Em geral, os 

empreendimentos não se destacam pelo profissionalismo da gestão, pela 
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padronização ou pela diferenciação de seus serviços. Além disso, há clara 

necessidade de estruturação de produtos mais completos que extrapolem a 

hospedagem e agreguem mais valor na exploração dos atrativos naturais. 

Por outro lado, o atendimento merece destaque. A atenção dedicada aos clientes foi 

percebida como algo natural, que expõe um prazer autêntico em receber e confere 

charme e acolhimento ao destino. Os recursos naturais e culturais são diversificados e 

permitem inúmeras possibilidades de novos roteiros, apontando para um potencial 

crescimento da atividade.  

Existem oportunidades de melhorias em todos os aspectos que compõem a 

experiência turística, principalmente nos eixos “Práticas Sustentáveis”, 

“Acessibilidade”, “Segurança” e “Divulgação”, cujas notas foram consideradas 

insuficientes. O destino como um todo não obteve nenhuma nota “Bom” ou 

“Excelente”. Apesar do destaque para o atendimento humano, alguns fatores de 

gestão (muitas vezes de simples solução) comprometeram a nota dos 

empreendimentos e, consequentemente, a nota do destino. 

Muitas das deficiências observadas podem ser consideradas simples, com grandes 

possibilidades de solução a partir de treinamentos, compartilhamento de 

conhecimento e troca de experiência entre os gestores. Outro fator importante para a 

melhoria dos serviços é o maior conhecimento prático da atividade turística, ou seja, 

experiência de viagens. 

Esse cenário é especialmente fértil para a atividade de Assistência Técnica, na qual os 

empreendedores receberão devolutivas e apoio para construção dos planos de ação. 

Por esse motivo, todos os empreendimentos visitados pelo consultor na etapa de 

cliente oculto foram selecionados para receberem, no mínimo, duas horas de 

assistência técnica individual. 

 

3.3 RESULTADOS DOS EMPREENDIMENTOS INDIVIDUALIZADOS 

Os relatórios completos de cada avaliação estão disponíveis como anexo da entrega e 

os empreendimentos terão acesso no momento da assistência técnica. A versão 

resumida dos resultados foi sistematizada em um informe de uma página para apoiar 

o empreendedor em sua gestão e facilitar a Assistência Técnica. 
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Figura 4: Modelos de informe resumido dos resultados do cliente oculto para 
equipamentos turísticos 

 

Fonte: IABS, 2017. 

	

	
	

Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	Villas	da	Serra	
Data	da	visita:		23	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Carol	e	Bruno		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 4.75	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 4.50	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 4.80	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 3.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 3.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

5.00	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 4.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.25	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 4.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 4.14	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Em	geral,	o	equipamento	foi	muito	bem	
avaliado,	com	possibilidades	de	
melhorias	no	eixo	acessibilidade.		

Em	relação	as	práticas	ambientais	e	
sociais	é	necessário	uma	avaliação	mais	
detalhada.	As	práticas	eventualmente	
existentes	não	são	claramente	
comunicadas	aos	hóspedes	e	turistas.	

1	Péssimo	 2	Insuficiente	 						3	Suficiente	 				4	Bom	 			5	Excelente	

0,00	

1,00	

2,00	

3,00	

4,00	

5,00	
Comunicação	

Divulgação	

Atendimento	/
Apresentação	

Práfcas	
Sustentáveis	

Accessibilidade	Ambientação	

Bem	Estar	

Higiene	

Segurança	

NOTA	MÉDIA	 NOTA	MÉDIA	GLOBAL	
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3.4 ATRATIVOS TURÍSTICOS NATURAIS 

O estudo dos atrativos complementa o diagnóstico realizado anteriormente, avaliando 

o traçado existente das trilhas e indicando, quando necessário, novas possibilidades 

de acessos mais adequados, confortáveis e seguros para os visitantes e para o meio 

ambiente.  Outro fator considerado foi a necessidade de conexão de novos recursos e 

atrativos que possam complementar a oferta atual do destino, por meio de parcerias 

entre os proprietários das terras onde estão os atrativos e os condutores locais. 

Desta forma foram realizadas 13 visitas técnicas a atrativos da região, sendo quatro 

em Passa e Fica, 5 em Serra de São Bento e 4 em Monte das Gameleiras. Nas visitas 

a esses locais, outros atrativos complementares localizados na proximidade também 

foram avaliados, como apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2: Atrativos naturais visitados 

Passa e Fica Serra de São Bento Monte das Gameleiras 

Mirante Alto de Terra da 
Timbaúba 

Pedra do Cruzeiro / Alto 
da União 

Pedra da Mesa e do Navio 

Serra dos Cocos (Mirante do 
Jacaré e Lajedo da 
Paisagem) 

Tanque do General / 
Pedra do Empurrão 

Pedra da Pintada 

Pedra do Oratório Pedra da Trouxa  Pedra da Caridade 

Lajedo Por do Sol Pedra da Mata Pedra de São Pedro 

 Tanque do Boi  

Fonte: IABS, 2017. 

Durante as visitas, foram avaliadas as condições do traçado, buscando caracterizar o 

melhor acesso e indicar intervenções e dispositivos que possam conter processos 

erosivos, auxiliar a drenagem da água, bem como melhorar a sinalização interna 

indicativa e sinalização externa de acesso. Essas propostas respeitam técnicas 

sustentáveis de construção e manejo de trilhas.  

Outro ponto importante deste levantamento, está relacionado à análise dos condutores 

locais: apresentação, oratória, técnicas de condução e procedimentos de segurança 

baseando-se nas normas técnicas existentes para o turismo de aventura. 
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3.4.1. PASSA E FICA 

Os atrativos turísticos naturais identificados estão listados na tabela e mapa abaixo. 

Tabela 3: Atrativos Naturais identificados em Passa e Fica 

Atrativo 

Mirante Alto de Terra da Timbaúba 

Serra dos Cocos (Mirante do Jacaré e Lajedo da Paisagem) 

Pedra do Oratório 

Lajedo Por do Sol 

Fonte: IABS, 2017. 

Mapa 1: Atrativos Naturais de Passa e Fica 
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Atrativo: Mirante Alto de Terra da Timbaúba 

Descrição do atrativo: Trata-se de um mirante construido e inaugurado em 

setembro de 2010 com recursos públicos do Estado e da Prefeitura. Seu nome tem 

origem no nome do antigo sítio que havia no local. O mirante foi construído na parte 

mais alta da propriedade. 

Também conhecido por mirante das sete cidades, do local é possível avistar os 

municípios de lagoa Danta, Nova Cruz, Dona Ines, Tacima, Araruna, Serra de São 

Bento e Campestre, além da Serra dos Cocos e a Pedra do Jacaré. 

Infraestrutura: No mirante existe uma loja de souvenires e artesanatos locais, dois 

bares, sendo um denominado Passa e o outro Fica, sanitários masculino e feminino, 

iluminação pública, jardins, estacionametno amplo incluindo vagas para onibus, 

sistema de monitoramento por câmera, além bancos e local amplo para avistamento 

da paisagem. 

Usos: As pessoas procuram o local para beber e degustar aperitivos dos bares, pois 

os mesmos oferem programação musical o que acaba sendo atraente para o público 

local além de turistas, pois os condutores ofertam em seus roteiros este atrativo para 

finalizarem seus passeios, em alguns casos. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso é pela rodovia RN-269, com pavimentação 

asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento, seguido de uma viela também 

calçada em paralelepipedo. O acesso está em ótimo estado de conservação porém a 

sinalização é precária. Só há uma placa na esquina da Rodovia com a viela.  

Análise da trilha de acesso ao atrativo: Neste atrativo não há trilha de acesso pois 

o veículo chega até o local. 

Fotos do atrativo: 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Propostas de melhoria:  

• Implantação de sinalização indicativa de acesso ao mirante, pois só há uma 
placa. Existe um projeto da SETUR para sinalização turistica de toda a região. 
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Atrativo: Serra dos Cocos – Lajedo da Paisagem e Pedra do Jacaré 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

1.650m 1h20 minutos 187m 361m 174 m 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: Trata-se de uma trilha que leva a dois atrativos, no caso 
mirantes, sendo a Pedra do Jacaré e o Lajedo da Paisagem. 

Todo o acesso até os atrativos encontra-se na propriedade de Pedro Augusto Lisboa. 
Em 2012 provocado pelo Condutor Humberto, o proprietário decidiu abrir a trilha à 
visitação para beneficio dos condutores. O mesmo não faz cobrança para o acesso. 

A Pedra do Jacaré é o primeiro atrativo a ser acessado pela trilha e trata-se de um 
lajeado em  formato de rampa onde os visitantes podem ter uma vista ampla de 
Passa e Fica e todo o seu horizonte voltado para oeste. O local apresenta sinais de 
vandalismo como diversas pichações nas pedras, lixo e sinais de fogueira.  

O piso em formato de lajeado da Pedra do Jacaré onde os visitantes se aglomeram 
para avistar a paisagem, possui aproximadamente 30m². Considerando que uma 
pessoa requer geralmente 2m² para mover-se livremente em mirantes naturais, 
segundo o Roteiro Metodológico para Manejo de Impactos da Visitação com enfoque 
na experiência do visitante e na proteção dos recuros naturais, o local comporta 15 
pessoas, aproximadamente. Pelo fato do lajeado ser em formato de rampa, em local 
ingreme com piso desnivelado sobre rocha, contendo abismos em suas duas laterias 
bem como na parte frontal, recomenda-se que este número, por motivos de 
segurança, reduza pela metade, sendo sete pessoas simultaneamente. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Já o Lajedo da Paisagem, que encontra-se ao final da trilha, está mais preservado e, 
dele, avista-se todo o horizonte do Parque Estadual da Pedra da Boca, parte sul.  
Oferecendo uma vista impressionante de todo o complexo rochoso do Parque 
Estadual o mirante, como o próprio nome diz, está sobre um lajeado em rocha 
granítica, quase plana, apresentando um leve desnível em formato de rampa à frente, 
o que gera conforto para descansar após a subida que permaneceu desde o início da 
trilha até este mirante. O local é agradável para contemplar a paisagem, favorece 
sentar para fazer algum lanche ou apoiar mochila e pertences. Favorece a fotografia 
pois tem-se uma vista espetacular com pouco risco de quedas da própria altura pelo 
fato do piso ser menos irregular.  

O mirante Lajedo da Paisagem apresenta aproximadamente 28m². Considerando a 
mesma metodologia citada anteriormente, o local comporta, aproximadamente, 14 
pessoas simultaneamente, de maneira confortável e relativamente segura. Seguindo 
este número, espera-se minimizar impactos negativos ao ambiente como: acúmulo de 
lixo, vandalismo, pisoteio deserdenado sobre vegetação, dentre outros. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Infraestrutura: Não há. 

Usos: Segundo o condutor o local é bastante utilizado por moradores locais  que 
procuram o mirante para beber, usar drogas, contemplar a paisagem, buscar paz e 
sossego. Há também o uso turístico através dos condutores que levam seus grupos 
para realizar o passeio. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 com 
pavimentação asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento. O acesso está 
em ótimo estado de conservação porém não há sinalização.  

Análise da trilha de acesso ao atrativo: A trilha é a mesma para acesso aos dois 
atrativos e, praticamente durante todo o percurso, está em aclive, pois sobe-se a 
Serra dos Cocos para chegar aos dois mirantes. A trilha apresenta no geral boas 
condições devido ao pouco uso e acompanha durante praticamente todo o caminho 
uma cerca de arame farpado de divisa interna da propriedade. Praticamente 
caminha-se em uma espécie de aceiro. Porém a trilha começa a formar sulcos em 
seu traçado, ou seja, está iniciando um processo erosivo que vai afundando o leito da 
trilha formando estas canaletas o que faz, consequentemente, que os visitantes 
naturalmente comecem a desviar destes sulcos, pois é desconfortável e inseguro 
caminhar pisando em um leito de trilha assim, e acabam abrindo a trilha em suas 
laterais. Este processo se não tratado tende a ampliar cada vez mais e a vegetação 
siliar da trilha vai degradando assim como os processo erosivos em seu leito também 
e, após um período avançado, pode-se chegar até a formação de uma vossoroca, 
dependo do grau de uso, fragilidade do solo dentre outros fatores. 

O ideal neste caso é intervir com dispositivos que venham conter estes processos 
erosivos e, ao mesmo tempo, forneçam segurança e conforto para os visitantes. A 
intervenção sugerida aqui é denominada degrau de contenção. Ao implantá-la trata-
se o processo erosivo contendo o sedimento que está descendo através das águas 
das chuvas ou mesmo através do pisoteio e, quando preenchida, se transforma em 
um degrau e, consequentemente, em uma escada tornando-se mais confortável para 
caminhar gerando menor esforço físico e maior segurança para o visitante. 
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Destaca-se, ainda que os degraus precisam ser confortáveis de subir, ou não serão 
usados. Isto significa manter a altura do espelho dentro de razoáveis 15 a 20 cm, e a 
passada longa o suficiente para admitir inteiramente o comprimento de um pé, 25 a 
30 cm. Segundo o Manual Internacional de Construção e Manutenção de Trilhas, 
“Trilhas com 20% de declividade ou mais, são difíceis de manter no curso original, 
sem recorrer a degraus ou superfícies artificialmente resistentes”. Conforme pode-se 
observar no perfil altimétrico da trilha, diversos trechos superam os 20%, 
necessitando, assim, de intervenções. 

 
Perfil altimétrico. 

Abaixo apresenta-se a prancha arquitetonica de exemplo deste dispositivo que é bem 
simples de implantar, possui pouco custo, gera pouco impacto e não é agressivo 
visualmente e, com o tempo, se torna integrado ao ambiente o deixando quase em 
seu estado original, ao contrario de uma intervenção mais robusta como uma escada 
artificial, por exemplo. 

 
Prancha arquitetônica do degrau de contenção. 

   
Modelo de degraus de contenção. 
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Localização das intervenções na trilha:  

 

No ponto 01, sugere-se a confecção e instalação de placa inicial da trilha para 
apresentação das principais informações do percurso e das atividades a serem 
realizadas. Essas informações podem ser extraídas deste relatório como, por 
exemplo a extensão do percurso, tempo aproximado, grau de dificuldade, altitude 
mínima e máxima, inclinação média e perfil altimétrico, ilustrando a quantidade e 
extensão das subidas e descidas. Por fim, pode-se inserir um croqui da trilha e 
informações de segurança com os riscos envolvendo ativades em ambientes naturais 
(animais peçonhentos, tropeços, tempestades, queda/deslizamento de galhos e 
pedras, trombas d’água, dentre outros), bem como equipamentos mínimos 
necessários (calçado fechado e antiderrapante, calça confortável que permita 
movimentos mais flexiveis, mochilha com água, protetor solar, chapeu ou boné, 
óculos de sol e lanches leves). Cabe salientar que a instalação de placas facilita a 
autoguiagem. Desta forma os condutores podem suprir, de forma ainda melhor, este 
tipo de sinalização, realizando um briefing das principais informações a serem 
repassadas aos seus clientes respeitando a norma ABNT n° 15286 de informações 
mínimas preliminares a clientes. 

Ponto 02 sugere-se uma placa indicativa de caminho, devido a bifurcação existente. 
Porém, destaca-se o mesmo caso anterior onde é necessário decidir se a melhor 
estratégia para o destino é sinalizar e correr o risco de facilitar a autoguiagem dos 
turistas, ou não sinalizar e incentiver, cada vez mais, o acompanhamento de 
condutores locais nas trilhas do destino. 

Ponto 03 local de parada do condutor embaixo de um Umbuzeiro com pedras que 
permitem sentar para descansar e sombra. O local permite avistar a Pedra da Boca. 
Quando os condutores estão com grupos maiores, em ônibus ou vans, o percuso vai 
somente até este ponto. Em grupos menores eles seguem o caminho até os dois 
mirantes. Neste local o condutor Humberto faz uma surpresa a seus clientes no 
retorno da trilha colocando uma pessoa (Seu Josué) tocando rabeca e água 
disponível em caixa térmica, além de cocada de coco catolé (espécie presente na 
Serra e que dá o nome “Serra dos Cocos”). Além disso, o condutor fornce ainda 
álcool em gel para higiene das mãos. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Ponto 04 deste ponto até o ponto 07 é necessária a implantação de degraus de 

contenção, pois exatamente neste trecho é onde há a declividade maior e onde estão 

formando os sulcos e iniciando os processos erosivos. 

   

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Ponto 05 Este é o ponto de bifurcação para a Pedra do Jacáré ou Lajedo da 

Paisagem. Porém há uma cerca que tem que ultrapassar causando dificuldades aos 

turistas para seguirem à Pedra do Jacaré. Portanto faz-se necessário a implantação 

de um passa um neste ponto da cerca visando não oferecer riscos de acidentes como 

cortes no arame farpado ou mesmo desconforto aos visitantes. 
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  Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017)         Modelo de passa um 

Deste ponto 05 ao 06 realizar também degraus de contenção, pois a trilha é 

desnivelada, segue o talude porém não há o corte de nivelamento de piso. Com a 

construção dos degraus faz-se o nivelamento da trilha. 

 
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017)  

Ponto 06 este é um trecho pequeno, porém bastante íngreme da trilha. Nesse ponto, 

o condutor amarra uma corda em uma árvore visivelmente frágil e que não inspira 

confiança para esta operação de aventura. Sugere-se a instalação de um ponto de 

ancoragem segurança da atividade. 

 

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Ponto 07 trecho final onde terminam os degraus de contenção desde o ponto 04. 
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Enquadramento visual:  

 

A figura acima demonstra, através das manchas verdes na imagem, as áreas 

passíveis de serem vistas a partir do ponto de localização, no caso o Lajedo da 

Paisagem. Esta aplicação de geoprocessamento calcula estas áreas em um raio de 

até 10km. Isto que dizer que a área de visada pode ser maior, porém, a aplicação 

serve para contribuir para o melhor entendimento do enquadramento visual do 

mirante. 

Propostas de Melhoria:  

• Implantação de degraus de contenção conforme descrito na análise acima nos 
trechos onde a trilha forma sulcos iniciando processos erosivos; 

• Instalação de passa um na cerca onde está a bifurcação da trilha que segue 
para a pedra do Jacaré; 

• Implantação de um ponto de ancoragem no local onde há a amarração de 
corda para apoio na descida para a pedra do jacaré. 
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Atrativo: Lajedo Pôr do Sol e Pedra do Oratório 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: Estes dois atrativos são duas pedras que se encontram 

paralelas e oferem vista para o Parque Estdual Pedra da Boca e estão bem próximas 

a ele. 

O Lajedo Por do Sol é uma lejeado de pedra amplo com trechos planos e outros com 

pequenos desníveis. O local não tem grande apelo turístico ou relevância competitiva 

em relação aos demais atrativos da região. Não há nenhum caráter de aventura para 

acessar este local pois ele está bem próximo à estrada de acesso o que pode ser 

positivo para público com dificuldades motoras e menos atrativo aos demais que 

buscam conhecer os mirantes da região. 

 

 

 

  

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

A Pedra do Oratório, que está muito próxima do Lajedo Por do Sol, trata-se de um 

maciço granitico em formato de bloco que está posicionada bem próximo e em frente 

ao Parque Estadual, conferindo uma vista ampla, principalmente para quem quer 

apreciar de perto o conjunto rochoso que compõe o Parque.  
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Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é utilizado por turistas que visitam a região acompanhados de 
condutores. É um atrativo complementar, principalmente para a Pedra da Boca, já 
que permite uma privilegiada contemplação do Parque. A Pedra do oratório, em 
específico, é utilizada também por esportistas e turistas em atividades comerciais que 
praticam rapel, pois em seu topo existem grampos para ancoragem das cordas, onde 
é realizada a operação de aventura. Quem opera esta atividade é Julio Casteliano 
que trabalho com o Seu Tico. Seu Tico é uma personalidade muito conhecida em 
toda a região por conduzir há muito tempo no Parque Estadual. Além de ter um 
conhecimento profundo ele é também proprietário de um restaurante em frente aos 
atrativos. A operação de rapel é realizado com cordas, cadeirinhas e equipamentos 
específos para tal, porém é preciso estar atento à norma específica para esta 
atividade comercial estabelecida pela ABNT e estar filiado à entidade competente, no 
caso a ABETA, certificando sua ativade na norma e gerando mais segurança para os 
clientes da operação turística. 

   

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela avenida Coronel Lisboa, 

principal via de Passa e Fica e, após a Pousada Pedra da Boca segue até o atrativo 

por via carroçável sem pavimentção que não possui nome. Este é também o principal 

acesso para o Parque Estadual que possui sinalização, mesmo que precária. O 

acesso possui estado de conservação bom mesmo na via sem pavimentação, porém 

não há sinalização específica para os atrativos aqui tratados.  

Análise da trilha de acesso ao atrativo: A trilha que dá acesso ao Lajedo Pôr do 

Sol é feita em meio a um milharal. Apesar de bem curta e plana, a experiência se 

torna desagradável e pouco convidativa, pois transmite uma imagem de “invasão”, 

uma vez que para chegar ao atrativo, os turistas precisam atravessar uma área 

particular de cultivo. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

O caminho para a Pedra do Oratório começa seguindo a mesma estrada de acesso a 
propriedade onde há o cultivo de milho e o veículo passa em frente a uma casinha 
onde reside um casal humilde de agricultores. Contorna-se a casa e segue um 
caminho paralelo à cerca de divisa,  até chegar à Pedra do Oratório. O acesso ao 
platô exige uma escalaminhada, pois é bastante íngrime e oferece risco de acidentes 
graves como escorregões e quedas. Desta forma é preciso realizar uma ancoragem, 
conforme apresentado na foto anteior para que o condutor estenda uma corda para 
amparar, tanto a subida quanto descida, gerando maior segurança para os visitantes. 

 

   

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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É importante destacar que estes dois atrativos são acessados por outros caminhos, 
principalmente a partir de acessos em território paraibano, principalmente devido a 
sua localização próxima a estrada. No entanto, como o foco é o acesso adotado por 
condutores de Passa e Fica, o caminho analisado foi via território do Rio Grande do 
Norte. 

Diante disso, o acesso aos dois atrativos foi repensado, permitindo a sugestão de 
uma nova proposta de acesso, pelo qual não é necessário parar em frente a casa dos 
agricultores ou passar por plantações. 

 

Conforme apresentado na imagem acima, o acesso sugerido começa na mesma 
propriedade, porém, rente a cerca próxima da estrada. Nesse local deverá ser 
implantado um pequeno estacionamento para que os carros não fiquem na estrada, 
que não possui acostamento. A partir do estacionamento, segue-se o mesmo 
caminho anterior onde, a partir do ponto Abrigo / túnel, pode-se ir tanto para o Lajedo 
Pôr do Sol, como para a Pedra do Oratório, sem prejuízo à experiência do visitante. 
Nessa proposta, o caminho ficar mais agradável e evita atravessar plantações. Outro 
elemento que gera nova atrativade é passar por debaixo de um abrigo em rocha que 
forma uma espécie de túnel, tornando a caminhada mais atraente para os turistas. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Enquadramento visual:  

 

A figura acima demonstra, atraves das manchas verdes na imagem, as áreas 

passíveis de serem vistas a partir do ponto de localização, no caso a Pedra do 

Oratório e Lajedo por do Sol. Esta aplicação de geoprocessamento calcula estas 

áreas em um raio de até 10km. Isto que dizer que a área de visada pode ser maior, 

porém, a aplicação serve para contribuir para o melhor entendimento do 

enquadramento visual do mirante. Percebe-se nitidamente as áreas do Parque 

Estadual Pedra da Boca passíveis de serem avistadas a partir dos dois mirantes. 

Propostas de melhoria: 

• Foi proposto uma revisão do traçado da trilha conforme descrito acima e 
sugere-se que os condutores passem a operar este novo caminho; 

• Implantação de um estacionamento no inicio da trilha; 

• Instalação de um ponto de ancoragem para amarração de corda para oferecer 
apoio aos visitantes para acessarem o topo da Pedra do Oratório. 
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3.4.2. SERRA DE SÃO BENTO 

Os atrativos turísticos naturais identificados estão listados na tabela e mapa abaixo. 

Tabela 4: Atrativos naturais identificados em Serra de São Bento 

Atrativo 

Pedra do Cruzeiro / Alto da União 

Pedra da Trouxa 

Tanque do General / Pedra do Empurrão 

Pedra da Mata 

Tanque do Boi 

Fonte: IABS/2017 

Mapa 2: Atrativos Naturais de Serra de São Bento 
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 Atrativo: Pedra do Cruzeiro / Alto da União 

Informações da trilha a partir da Rua Afonso Belmont 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

620m 50min 383 458 75 

Informações da trilha a partir da Sede da Fazenda Vilas da Serra 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

444m  
caminhando 

919m 
em estrada 

50min 
Considerando o 

trecho em estrada 

378 458 80 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: Trata-se de uma trilha que leva a um dos atrativos mais 
representativos no município de Serra de São Bento. A Pedra do Cruzeiro ou Alto da 
União, como também é conhecida, recebeu primeiramente o nome Alto da União pelo 
fato de padres missionários que viviam na região. Já o nome Pedra do Cruzeiro se 
deu a partir da instalação de uma cruz na década de 1960 onde as pessoas da 
região, a partir deste período começaram a pagar suas promessas, tendo sido 
construído ali um pequeno oratório. 

              
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é bastante utilizado por pessoas da própria cidade de Serra de São 

Bento e região para manifestarem sua fé e pagarem suas promessas. Os turistas 

também vão ao local, pois o mesmo oferece uma vista ampla de praticamente 360°, 

podendo-se  avistar o Parque Estadual da Pedra da Boca e outros atrativos como a 

Loca das Almas, Pedra da Trouxa, Pedra da Mata, Pedra do Eco dentre outros. 

 
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela Avenida Fausto Mariano das 

Neves, principal via de Serra de São Bento e, em seguida, vira-se na Rua Afonso 

Belmont até chegar na cerca da propriedade. O “passa um” em arame farpado é 

bastante esteito, o que gera dificuldades para pessoas de maior porte. Não há 

sinalização, mas as vias de acesso estão em bom estado de conservação, incluindo a 

Avenida Afonso Belmont que não é pavimenta. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: A trilha partindo da Avenida Afonso 

Belmont inicia em trecho de solo onde se caminha por 158 m planos até chegar na 

base da Pedra do Cruzeiro onde começa a subida em lajeado de rocha granítica até 

seu platô. Neste trecho caminha-se por 462 m sobre lajeado em pedra. Não é uma 

subida íngreme e o lajeado é bem largo o que gera uma sensação de segurança por 

não estar em contato com abismos. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Enquadramento visual:  

 

A figura acima demonstra, atraves das manchas verdes na imagem, as áreas 

passíveis de serem vistas a partir do ponto de localização, no caso a Pedra do 

Cruzeiro. Esta aplicação de geoprocessamento calcula estas áreas em um raio de até 

10km. Isto que dizer que a área de visada pode ser maior, porém, a aplicação serve 

para contribuir para o melhor entendimento do enquadramento visual do mirante. Na 

imagem é possível perceber a quantidade de lugares passíves de se avistar a partir 

do mirante. Vê-se, ainda, uma vindo do litoral que representa a divisa de Estado do 

Rio Grande do Norte com a Paraíba. 

Propostas de melhoria: 

• Implantação de um estacionamento no inicio da trilha a partir da Avenida 
Afonso Belmont; 

• Ampliar o passa um pois é muito estreito. 
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Atrativo: Pedra da Trouxa 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

340m 30 min 383 407 24m 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: A Pedra da Trouxa é basicamente um grande bloco de 

granito, curiosamente equilibrado no lajeado de pedra. Há uma lenda regional, 

conhecida pelos moradores locais, que conta que em uma sexta-feira santa, uma 

mulher foi ao local lavar roupa, contrariando os bons costumes interioranos que não 

recomenda atividades nesse dia. Ocorre que caiu uma pedra na cabeça da mulher, 

ocasionando sua morte. A trouxa de roupas acabou se transformou no grande bloco 

rochoso que existe hoje. Do local, é possível ter uma vista ampla e bonita da região, 

de onde se pode avistar a Pedra do Cruzeiro, Pedra da Boca, Serra de São Bento, 

Loca das Almas e outros atrativos. 

      
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Infraestrutura: Não há. 



 
 

52 

Usos: O local é pouco frequentado porém, quando visitado, é utilizado por moradores 
locais e turistas para manifestações de fé. Percebe-se ainda sinais de vandalismo 
como pichações, fogueira e lixo. 

     
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela Avenida Fausto Mariano das 
Neves, principal via de Serra de São Bento e, em seguida, vira-se na Rua Afonso 
Belmont até chegar na cerca da propriedade. O “passa um” em arame farpado é 
bastante esteito, o que gera dificuldades para pessoas de maior porte. Não há 
sinalização, mas as vias de acesso estão em bom estado de conservação, incluindo a 
Avenida Afonso Belmont que não é pavimenta.. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: A trilha possui apenas 340m de extensão e 
apresenta um desnível suave não exigindo elevado esforço físico. Caminha-se com 
tranquilidade na trilha em bom estado de conservação, sem necessidade de 
intervenções uma vez que o uso é escasso. Porém se houver aumento da visitação 
no futuro, serão necessárias intervenções para combater processos erosivos devido 
ao pisoteio.  

      
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Propostas de melhoria: 

• Implantação de um estacionamento no inicio da trilha a partir da Avenida 
Afonso Belmont; 

• Ampliar o passa um pois é muito estreito. 
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Atrativo: Tanque do General 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

652m 30 min 356 366 10 

Obs: As informações acima referem-se à nova proposta de traçado apresentada a seguir. 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: O Tanque do General é uma fenda natural existente na rocha 
formando uma espécie de cânion onde, o antigo proprietário da terra, um General do 
Exército Brasileiro, daí o nome do atrativo, construiu uma barreira artificial na parte 
mais baixa da fenda para armazenar água da chuva devido a seca. Com o passar do 
tempo a terra foi sendo vendida e hoje é propriedade do Seu Zé Delmiro. 

Seu Zé Delmiro instalou uma porta na parte superior da fenda para que os visitantes 
que acessam sua propriedade não entrem no reservatório, pois a água é utilizada em 
sua propriedade. Ele expos que gostaria de obter recursos financeiros através do 
turismo mas não sabe ainda como. Em conversa com o mesmo e o condutor local 
que acompanhou a visita técnica foi colocada uma proposta para que os condutores 
repassem uma pequena taxa do valor cobrado de seus clientes para o proprietário da 
terra. Assim o proprietário poderia oferecer produtos aos visitantes agregando valor à 
visitação, como água e quitandas que podem ser produzidas na roça, haja vista que 
trata-se de uma propriedade que cria gado, planta milho, fava dentre outras culturas. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é visitado basicamente por turistas levados por condutores locais. A 

frequência de visitação ainda não é grande. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela Avenida Fausto Mariano das 

Neves, princival via de Serra de São Bento e, em seguida,  vira-se na Rua Afonso 

Belmont até chegar na propriedade que possui porteira mas não fica trancada. Não 

há sinalização mas as vias de acesso estão em bom estado de conservação incluindo 

a Avenida Afonso Belmont que não é pavimenta. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: A atual trilha possui apenas 148 m de 

extensão, o carro para dentro da propriedade logo após a porteira, daí passa em 

meio a algumas casas e abre-se uma tronqueira para poder acessar o caminho que 

leva até o Tanque do General. Este acesso está com pouco uso, pois a vegetação 

está praticamente o fechando. A experiência não é agradável pois há bastante 

interferencia ao se passar pelas casas em meio a intimidade de quem mora no local e 

há presença de cachorros que ficam latindo para os visitantes. Estas casas onde a 

trilha se inicia está em outra propriedade, do Senhor Gilvan, porém o mesmo não 

mora no local e só tem seus funcionários que residem e trabalham na terra com 

cultivo de palma, fava, gado dentre outras culturas. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Diante disso sugere-se a seguir uma nova proposta de traçado para a trilha buscando 

conciliar novas formas do proprietario juntamente com os condutores obterem novas 

alternativas de renda e, consequentemente, fornecer novos serviços que poderão 

agregar valor à experiência turística no atrativo natural. 

 

A sugestão, confome imagem acima, propõe que a trilha se inicie na sede da 

propriedade do Seu Zé Delmiro, no ponto 01. Neste local há amplo espaço para 

estacionamento de veículo e, os condutores ao chegarem com seus clientes podem 

deixar combinado com o Seu Zé Delmiro anteriormente para deixar preparado 

produtos a serem vendidos da região como artesanatos, doces e quitandas, água, 

café dentre outros.  
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

A trilha segue em curva de nível, respeitando naturalmente técnicas sustentáveis 

para construção e manejo de trilha, possui inclinação agradável sem exigir grande 

esforço físico até ao ponto 02 que é um ambiente interessante e bastante agradável 

debaixo de mangueiras e um cajueiro. Trata-se de uma área ampla, plana, 

sombreada localizada no sopé do Tanque do General ideal para fazer um ponto de 

parada com bancos e realizar atividades lúdicas e interpretativas com os grupos de 

turistas. 

     

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

O ponto 03 liga a área citada acima ao início da subida no lajeado do Tanque do 

General. A subida na pedra é dificultada por um pequeno desnível que demanda uma 

pequena escada, que pode ser construida em madeira e com poucos degraus, 

escorando-se na propria rocha. Essa intervenção proporcionará uma experiência 

mais agradável e segura. As medidas recomendadas são de aproximadamente 6 m 

de comprimento por 1,45 m de largura, com espelho de 15 cm e área de pisada de 30 

cm. É importante acrescentar corrimão nos dois lados da escada pensando no 

retorno, pois será uma descida da pedra. O corrimão dois lados auxilia pessoas 

destras e canhotas.  
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Modelo de escada. 

A trilha segue subindo o lajeado de pedra. Já no próprio Tanque do General, o 
caminho é tranquilo e a paisagem atraente. É possível ver de um lado, o cânion do 
tanque e do outro, a vista para Serra de São Bento e seus maciços rochosos. 

Após o Tanque do General chega-se ao ponto onde a antiga trilha terminava. A 
recomendação atual é seguir um pouco mais no caminho que chega a uma 
tronqueira na cerca, divisa da propriedade do Seu Zé Deliro com Senhor Gilva. 
Caminha-se um pouco nesta estrada que oferece uma bela vista para o horizonte e 
pode-se observar o Parque Estadual de um ângulo diferente, até chegar em uma 
pequena trilha que acompanha a curva de nível e dá acesso a um mirante conhecido 
como Pedra do Empurrão. Nesta pequeno trecho de trilha sugere-se a implantação 
de degraus de contenção até chegar ao lajeado de pedra (ponto 05) devido ao 
desnível existente e fase inicial de processos erosivos com formação de sulcos. 

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

O nome Pedra do Empurrão é devido ao bloco de granito equilibrado em um lajeado 
de pedra que permite aos visitantes tirar fotos “empurrando” a pedra. Do mirante 
pode-se observar os municípios de Passe e Fica e Nova Cruz, além dos atrativos:  
Parque Estadual, Santuário, Rio Calabouço, Pedra do Carneiro, Lajedo Pôr do Sol, 
Pedra do Oratório e Pedra do Lagarto. A caminhada se encerra neste mirante. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Abaixo apresenta-se a prancha arquitetônica de exemplo para implantação dos 
degraus de contenção. Esses degraus são de simples implantação, possuem pouco 
custo, geram pouco impacto e não são agressivos visualmente. Com o tempo, se  
integram ao ambiente, deixando-o quase em seu estado original, ao contrario de uma 
intervenção mais robusta como uma escada artificial, por exemplo. 

 
Prancha arquitetônica do degrau de contenção. 

          
Modelo de degraus de contenção. 
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Enquadramento visual:  

 
A figura acima demonstra, através das manchas verdes, as áreas passíveis de serem 
vistas a partir do ponto de localização, no caso a Pedra do Empurrão. Esta aplicação 
de geoprocessamento calcula estas áreas em um raio de até 10km. Isto que dizer 
que a área de visada pode ser maior, porém, a aplicação serve para contribuir para o 
melhor entendimento do enquadramento visual do mirante. 

Propostas de melhoria: 

• Neste atrativo foi reavaliado o traçado e feita uma nova proposta na qual 
recomenda-se que os condutores passem a operá-la; 

• Implantar estacionamento no inicio da trilha no local indicado acima; 

• Fomentar acordo entre o proprietário da terra e os condutores para que haja 
parceria visando agregar valor ao processo de visitação neste atrativo 
conforme descrito anteriormente; 

• Implantar no ponto 02 local de parada com bancos para atividades lúdicas e 
interpretação ambiental; 

• Implantar escada no ponto 03 para acesso ao lajeado de pedra; 

• Implantar passa um no ponto 04; 

• Implantar os degraus de contenção nos trechos estabelecidos acima; 
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Atrativo: Pedra da Mata 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

440 m  50 min 355 m  403 m 47 m 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: A Pedra da Mata é um mirante natural disposto de um 

lajeado de pedra com três pontos de visada, sendo o principal com vista para a parte 

sul (onde é possível observar o Parque Estadual Pedra da Boca e o município de 

Passa e Fica). Os outros dois pontos de visada  são voltados para a parte noroeste e 

pode-se avistar a Pedra das Bromélias, Pedra do Cruzeiro, Paredão das Avencas, 

Sede da Fazenda, condomínio e Pousada Vilas da Serra. 

Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é visitado basicamente por hóspedes da Pousada Vilas da Serra. A 

visita as áreas naturais existentes dentro da propriedade (Tanque do Boi e Pedra da 

Mata) é agendada na recepção da pousada e há cobrança de uma taxa. A condução 

é realizada por um funcionário da área de manutenção e jardinagem, sem 

capacitação específica. A gerência informou que os passeios podem ser realizados 

também por turistas que não estão hospedados na Vilas da Serra, mediante 

agendamento e pagamento da taxa na recepção. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 com 

pavimentação asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento. O acesso está 

em ótimo estado de conservação. Há sinalização para a Pousada e não para o 

atrativo natural em específico. 
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Análise da trilha de acesso ao atrativo: Não há uma trilha para acessar este 

atrativo e sim uma estrada carroçável não pavimentada que se inica a partir da sede 

da Fazenda Vilas da Serra, local onde os proprietários da Pousada de mesmo nome 

utilizam para momentos de lazer e descanso. A sede da fazenda está às margens da 

rodovia RN-269 bem em frente ao acesso para a Pousada e ao Condomínio Vilas da 

Serra. 

Geralmente os turistas vão a pé, mas pode-se chegar de carro tranquilamente até o 

mirante, desde que autorizado pela Pousada. 

Como descrito anteriormente, o mirante possui três pontos de visada para 

contemplação da paisagem. O primeiro é logo na chegada, praticamente onde se 

estaciona o carro e os outros dois necessitam uma pequena caminhada no platô, 

passando por uma cobertura vegetal que oferece um sobreamento. Ao se caminhar 

em meio a um pequeno fragmento de mata no alto do mirante, tem-se uma sensação 

de atravessar um túnel de árvores, o que contribui com a experiência dos visitantes. 

No terceiro ponto de visada, o condutor, funcionário da pousada, fixa uma corda em 

um ponto de ancoragem no alto da pedra para auxiliar o acesso dos visitantes ao 

último ponto, que é mais alto que os demais. A corda é utilizada somente para 

pessoas com alguma dificuldade ou sensação de desequilibrio e segundo o condutor, 

muitas pessoas não a utilizam. 

   

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Enquadramento visual:  

 

A figura acima demonstra, através das manchas verdes na imagem, as áreas 

passíveis de serem vistas a partir do ponto de localização, no caso a Pedra da Mata. 

Esta aplicação de geoprocessamento calcula estas áreas em um raio de até 10km. 

Isto que dizer que a área de visada pode ser maior, porém, a aplicação serve para 

contribuir para o melhor entendimento do enquadramento visual do mirante. 

Propostas de melhoria: 

• Recomenda-se que os funcionários da Pousada Villas da Serra passem por 

capacitação específica para condução de visitantes em ambientes naturais. 
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Atrativo: Tanque do Boi 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

1570 m 60 min 340 m 390 m 50 m 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: O Tanque do Boi já foi um importante reservatório de água, 
bastante utilizado em épocas de estiagem. Trata-se de de uma formação rochosa que 
formou, com o tempo, uma espécie de canion capaz de armezar água, a partir do 
desgaste natural provocado pela erosão hidréulica. Conta-se na região, que neste 
local surgiu o município de Serra de São Bento. Segundo antigo relato, havia um 
Coronel na região conhecido por Pires que possuia um boi que fugia em toda época 
de seca e só voltava no inverno. Era notável que vinha de um lugar onde podia se 
alimentar com fartura pois sempre chegava gordo e o resto do gado da fazenda 
sempre estava magro. Em um determinado ano, o coronel mandou seus vaqueiros 
seguirem o rastro do animal e, segundo suas pegadas, o encontraram nos arredores 
de um tanque que poderia abastecer uma fazenda com água doce. Ao tomar 
conhecimento dos fatos, o coronel, com visão empreendedora, adquiriu a área para 
criar gado e plantar algodão e daí surgiu o povoado, segundo a estória. 

 
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é visitado basicamente por hóspedes da Pousada Vilas da Serra onde 
se pode realizar o agendamento e pagamento de uma taxa na recepção, é 
disponibilizado um funcionário da área de manutenção e jardinagem sem capacitação 
específica que realiza a condução nos atrativos naturais existentes (Tanque do Boi e 
Pedra da Mata) dentro da propriedade da Pousada. A gerência da Pousada alega 
que turistas que não estiverem hospedados na Vilas da Serra também podem efetuar 
os passeios bastando realizar o agendamento e pagamento na recepção. 

       
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 com 
pavimentação asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento. O acesso está 
em ótimo estado de conservação. Há sinalização para a Pousada, apenas, e não 
para o atrativo natural em específico. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: Não há uma trilha para acessar este 
atrativo e sim uma estrada carroçável sendo, uma parte calçada, pois passa por 
dentro da área do condomínio residencial, e outra não pavimentada, esta última 
também utilizada para passeios a cavalo que a Pousada oferece. 

            
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Propostas de melhoria: 

• Recomenda-se que os funcionários da Pousada Villas da Serra passem por 

capacitação específica para condução de visitantes em ambientes naturais. 
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3.4.3. MONTE DAS GAMELEIRAS 

Os atrativos turísticos naturais identificados estão listados na tabela e mapa abaixo. 

Tabela 5: Atrativos Naturais de Monte das Gameleiras 

Atrativo 

Pedra da Mesa e do Navio 

Pedra da Pintada 

Pedra da Caridade 

Pedra de São Pedro 

Pedra da Macambira 

Fonte: IABS/2017 

Mapa 3: Atrativos naturais de Monte das Gameleiras 
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Atrativo: Pedra da Mesa e Pedra do Navio 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

2540 m 2 horas 450 m 544 m 94 m 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: Trata-se de uma trilha que leva a dois atrativos, no caso 

mirantes, sendo a Pedra da Mesa e Pedra do Navio. 

A Pedra da Mesa é o primeiro atrativo a ser acessado pela trilha e trata-se de um 

lajeado formando um grande platô, daí o nome de mesa. No local os visitantes 

podem ter uma vista ampla para oeste podendo-se avistar Araruna, Serra de São 

Bento, Serra dos Macacos, Pedra do Navio, Pedra do Mocó, Pedra da Caridade, 

Pedra da Rebeca, Pedra do Cruzeiro (Capela Ns. Sra. da Saúde), Tangará e, em dias 

limpos, até o litoral.    
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Já a Pedra do Navio, que está mais a frente seguindo a trilha, trata-se de um grande 
bloco em granito. Só se pode notar a forma  do navio quando é observada no sentido 
de norte para sul. Como Monte das Gameleiras e a trilha de acesso ao atrativo estão 
a oeste, não é possível entender o nome do atrativo. Este é um ponto decepcionante 
para o turista que chega na base da pedra, pois não é possível entender ou enxergar 
qualquer semelhança a um navio. Ao ser questionado, o condutor explicou que só é  
possível enxergar o navio quando se pega uma estrada rural saindo de Monte das 
Gameleiras. A falta de alinhamento da expectativa antes do passeio e falta de 
preparação prévia frustra a experiência e prejudica a qualidade da condução. 
Importante salientar que as informações não foram repassadas em nenhum momento 
mesmo após o condutor ter sido orientado a realizar a visita da mesma forma que 
realiza para um turista regular.  

No sopé da rocha denominada Pedra do Navio, o condutor explica que a mesma se 
chama Pedra da Galinha e existem vias de escalada recentemente instaladas pelo 
Julio Casteliano que trabalha com o Seu Tico (condutor da região do Parque Estadual 
Pedra da Boca) e que vem desenvolvendo práticas verticais em operações 
comerciais e esportivas na região. As atividades não apresentam certificação nas 
normas técnicas da ABNT para esportes de aventura e os operadores não são 
filiados à entidade responsável representativa, ABETA. 

   
  Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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A trilha segue até seu ponto final, em uma pedra denominada Dedo da Moça. Trata-
se de um bloco de rocha estreito e bastante íngreme, cuja ponta apresenta forma 
semelhante a um dedo. O condutor chega a atender ônibus com grupos de 45 
pessoas simultaneamente. Estes grupos fazem este passeio e são levados até este 
atrativo com a possibilidade de subir na pedra para fotos, selfies e contemplação da 
paisagem.  Porém, para subir é preciso realizar uma escalada e o local é estreito. 
Cabem apenas duas pessoas, se considerarmos que cada pessoa ocupa 2m². Há 
ventos fortes e não há locais para se apoiar seguramente o que gera uma grande 
sensação de insegurança e torna a atividade bastante arriscada. Além disso, a 
atratividade cênica não é tão relevante, já que a paisagem da Pedra da Mesa é 
bastante semelhante e apresenta muito mais segurança na operação. A atratividade 
principal é o desafio de realizar o registro e postar nas redes sociais e o condutor 
apresenta a atração como sendo o ponto alto do passeio.  

Diante disso, recomenda-se a restrição da visitação na Pedra Dedo de Moça, haja 
vista a quantidade e qualidade de atrativos na região. Outros atrativos podem ser 
melhor explorados, com mais valor à experiência dos turistas e sem exposição a 
riscos desnecessários como acidentes e até morte. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é utilizado por turistas que são levados por receptivos regionais que 

utilizam os condutores para operar localmente ou mesmo excursões que são 

comercializadas nos grandes centros próximos, como Natal, por exemplo e contratam 

os condutores locais para a operção. 

Segundo o condutor já houveram casos de aglomerar até 4 onibus para realizar este 

passeio. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 com 

pavimentação asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento e Monte das 

Gameleiras. O acesso está em ótimo estado de conservação porém não há 

sinalização. Os turistas hospedados nas pousadas próximas tambem fazem este 

passeio e já chegaram, no passado, a acesso a trilha da Pedra da Mesa de 

quadriciclo. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: A trilha se inicia no Portal de entrada da 

Cidade e há uma cerca com tronqueira que foi fechada pelo cuidador da terra, 

Senhor Eduardo por ordem do proprietário, Senhor Luiz, devido ao uso desordenado 

das pessoas que abriam a tronqueira e as deixavam aberta ao irem embora para 

suas pousadas. Com isso o gado saia para a rodovia. Atualmente é necessário 

passar por cima ou por baixo da cerca para inicar a trilha.  

     

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Segue-se uma solução simples para este caso que a instalação de um passa um 

(Ponto 01) na cerca evitando o desconforto dos turistas, risco de cortes no arame 

farpado e acidentes com pessoas com dificuldades motoras, sem contar o dano na 

experiência do visitante ao iniciar um passeio desta forma e a impressão negativa 

que consequentemente os turistas levam para seus locais de origem. 
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Modelo de passa um 

A diante a trilha começa a formar sulcos em seu traçado (Ponto 02 a 03), ou seja, 

está iniciando um processo erosivo que vai afundando o leito da trilha formando estas 

canaletas o que faz, consequentemente, que os visitantes naturalmente comecem a 

desviar destes sulcos, pois é desconfortável e inseguro caminhar pisando em um leito 

de trilha assim, e acabam abrindo a trilha em suas laterais. Este processo se não 

tratado tende a ampliar cada vez mais e a vegetação siliar da trilha vai degradando 

assim como os processo erosivos em seu leito também e, após um período 

avançado, pode-se chegar até a formação de uma vossoroca, dependo do grau de 

uso, fragilidade do solo dentre outros fatores. 

 
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

O ideal neste caso é intervir com dispositivos que venham conter estes processos 

erosivos e, ao mesmo tempo, forneçam segurança e conforto para os visitantes. A 

intervenção sugerida aqui é denominada degrau de contenção. Ao implantá-la trata-

se o processo erosivo contendo o sedimento que está descendo através das águas 

das chuvas ou mesmo através do pisoteio e, quando preenchida, se transforma em 

um degrau e, consequentemente, em uma escada tornando-se mais confortável para 

caminhar gerando menor esforço físico e maior segurança para o visitante. 
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Destaca-se, ainda que os degraus precisam ser confortáveis de subir, ou não serão 

usados. Isto significa manter a altura do espelho dentro de razoáveis 15 a 20 cm, e a 

passada longa o suficiente para admitir inteiramente o comprimento de um pé, 25 a 

30 cm. Segundo o Manual Internacional de Construção e Manutenção de Trilhas, 

“Trilhas com 20% de declividade ou mais, são difíceis de manter no curso original, 

sem recorrer a degraus ou superfícies artificialmente resistentes”.  

Abaixo apresenta-se a prancha arquitetonica de exemplo deste dispositivo que é bem 

simples de implantar, possui pouco custo, gera pouco impacto e não é agressivo 

visualmente e, com o tempo, se torna integrado ao ambiente o deixando quase em 

seu estado original, ao contrario de uma intervenção mais robusta como uma escada 

artificial, por exemplo. 

 

Prancha arquitetônica do degrau de contenção. 

   

Modelo de degraus de contenção. 
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Adiante na trilha chega-se ao sopé do maciço da Pedra da Mesa, onde se sobe por 

uma rampa com inclinação suave em lajeado até seu platô. Da Pedra da Mesa o 

retorno é pelo mesmo caminho com uma bifurcação para a Pedra do Navio, logo 

após a descida da rampa em lajeado e o retorno para a trilha em solo. É uma descida 

de aproximadamente 640m que necessita de degraus de contenção entre os pontos 

04 e 05 e 06 e 07. 

   
 

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Na localização referente ao ponto 08, trata-se de um trecho que forma uma espécie 

de corredor com vegetação de espinhos em ambos os lados da trilha e há, ainda, 

Urtiga, espécie vegetal que causa muita coceira ao entrar em contato com a pele. 

Desta forma recomenda-se que seja feita a poda no corredor da trilha. 

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Entre os pontos 09 a 10 e 12 a 13 recomenda-se novamente os degraus de 

conteção pelo mesmo caso antecedente, formação de sulcos e processos erosivos 

existentes, alguns em estágios mais avançados e outros menos. 

   

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

 

No ponto 11 recomenda-se realizar um ponto de descanço com bancos embaixo de 

uma Imburana, espécie nativa da Caatinga, pois este local está exatamente ao final 

de uma longa subida. 

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Já no ponto 14, trata-se do final da trilha, fazendo seu desfecho na sede da 

propidade do Senhor Luiz, mas quem reside e toma conta da terra é o Senhor 

Eduardo. Nesse local é recomendada a parceria entre o condutor, o proprietário e o 

cuidador da terra, no sentido de combinar a oferta de serviços acessórios como: 

venda de água, sucos naturais, produtos artesanais da roça, quitandas e até mesmo 

refeições. O local é agradável, amplo, arejado e há uma mesa grande abaixo de uma 

árvore. Essa trilha é mais cansativa que as outras existentes na região, portanto a 

oferta de serviços extras agrega valor à experiência, aumenta a satisfação do cliente 

e ainda gera novas alternativas de renda. 

   

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Propostas de melhoria: 

• Implantar passa um no inicio da trilha; 

• Implantar estacionamento no início da trilha; 

• Implantar degraus de conteção nos trechos indicados acima; 

• Implantar ponto de descanço no local indicado acima; 

• Fomentar acordo entre o proprietário da terra e os condutores para que haja 
parceria visando agregar valor ao processo de visitação neste atrativo 
conforme descrito anteriormente; 

• Realizar exploração mais segura do atrativo Dedo de moça, limitando o 
acesso às áreas mais arriscadas. 
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Atrativo: Pedra de São Pedro 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

910 m 1 hora 452 m  488 m 36 m 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: Trata-se de uma trilha que leva a um platô sobre lajeado de 
rocha granítica que funciona como mirante. A área do platô é grande, relativamente 
plana, com desniveis em seu piso, mas confortável para caminhar e explorar a vista.  

Há um tanque que funciona como reservatório de água que é conhecido na região 
por Tanque das Parideiras (ponto 02). Segundo o relato do condutor este nome se 
deve pelo fato das fazendas da região em épocas de seca extrema as vacas eram 
transportadas para esta pedra que oferecia água em abundancia e, em alguns casos, 
algumas vacas acabavam parindo seus filhotes.  

Há também uma ruína de uma casa (ponto 02) neste platô onde morava um sujeito 
que era o tomador de conta da propriedade conhecida como Sítio Cercado Grande. 
Este sujeito fabricava rabeca, instrumento musical parecido com o violino. Todo final 
de tarde ele se dirigia para a Pedra de São Pedro e tocava seu instrumento enquanto 
bebia cachaça.  
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    Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
 

Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é utilizado por turistas que são levados por receptivos regionais que 

utilizam os condutores para operar localmente ou mesmo excursões que são 

comercializadas nos grandes centros próximos, como Natal, por exemplo, e 

contratam os condutores locais para a operção. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 com 

pavimentação asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento e Monte das 

Gameleiras. A rodovia passa por dento da área urbana de Monte das Gameleiras e 

segue sem pavimentação, passando pelo atrativo aqui destacado. O acesso está em 

ótimo estado de conservação, porém não há sinalização. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: A trilha se inicia na estrada sem 

calçamento onde é difícil estacionar um veículo, pois praticamente não há espaço. No 

ponto 01, sugere-se a implantação de um espaço para estacionar veículos com 

segurança, próximo à porteira de entrada da propriedade. Nesse sentido é importante 

estabelecer uma parceria com o proprietário, o que pode evitar acidentes de transito 

e contribuir para o conforte e segurança do turista.  

   
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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A trilha está em bom estado de conservação pois segue em curva de nível o que 

contribui para a não formação de processos erosivos. Dos 910 metros de extensão, 

440 estão em solo seguindo a curva de nível do talude. O restante caminha-se por 

lajeado de pedra. Com um ganho de elevação de apenas 36 metros, a trilha 

apresenta pouca inclinação, o que gera pouco esforço físico para realizá-la fazendo 

com que seja confortável o passeio para os turistas. 

   

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Propostas de melhoria: 

• Implantar estacionamento no início da trilha; 
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Atrativo: Pedra da Caridade e Tanque da Agripina 

Vista de planta: 

 
Obs: foi utilizada esta imagem do Google, pois a imagem de satélite disponível no software de 
geoprocessamento ArcGis está com nuvens obstruindo a visão deste atrativo. 

Descrição do atrativo: Trata-se de um atrativo natural localizado na área urbana de 
Monte das Gameleiras que serve como mirante para contemplação da paisagem 
onde pode-se avistar do platô em rocha parte de Monte das Gameleiras, Portal da 
cidade, Pedra da Mesa, Pedra do Navio, Pedra do Mocó, Pedra da Pintada dentre 
outros elementos. 

   
    Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é utilizado por turistas que são levados por receptivos regionais que 
utilizam os condutores para operar localmente ou mesmo excursões que são 
comercializadas nos grandes centros próximos, como Natal, por exemplo, e 
contratam os condutores locais para a operção. 
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Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 com 

pavimentação asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento e Monte das 

Gameleiras. A rodovia passa por dento da área urbana de Monte das Gameleiras 

chegando até o atrativo. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: Neste caso não se trata de uma trilha se 

caminha sobre um lajeado de pedra todo o tempo. O lajeado é bastante amplo e, em 

geral, plano, tendo alguns desníveis que podem oferecer dificuldades ao se caminhar 

podendo ter que apoiar com as mãos, por exemplo, para algumas pessoas com maior 

dificuldade. O caminho é curto, com apenas 354 metros de extensão. 

Porém este atual traçado é acessado por uma rua residencial e passa-se em meio às 

casas para chegar ao lajeado.  

 

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Como ao lado no mesmo complexo rochoso há um tanque denominado de Tanque 

da Agripina e, a chegada no local é bem mais agradável pois há um amplo gramado, 

diversas árvores favorecendo uma área de pique-nique, além do tanque, 

propriamente dito, com água que traz mais uma sensação boa à experiência, sugere-

se a mudança da chegada à Pedra da Caridade para, ao invés de ser pela viela/rua 

de cima, ser por esta área publica que serve para o abastecimento de caminhões 

pipa para fornecimento de água para comunidades carentes.  
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Sugere-se aqui uma parceria com a Prefeitura municipal permitindo os condutores 

utilizarem a área e trazerem seus grupos para a Pedra da Caridade acessando pela 

área do tanque da Agripina. 

Propostas de melhoria: 

• Foi feita uma reavaliação do traçado e proposto uma nova forma de acessar 
conforme detalhado acima e recomenda-se que os condutores passem a 
operar a trilha seguindo a nova proposta; 

• Fomentar acordo entre a Prefeitura, proprietária da terra e os condutores para 
que haja parceria visando agregar valor ao processo de visitação deste 
atrativo, conforme descrito anteriormente. 
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Atrativo: Pedra da Pintada 

Descrição do atrativo: A Pedra da Pintada é um sitio arqueológico com pinturas 
rupestres feitas na parede de um abrigo em rocha. Sabe-se através das pessoas da 
região que o sitio não foi estudado e não é registrado junto aos órgãos competentes 
como o IPHAN, por exemplo. A interpretação que o condutor repassa a seus clientes 
é que as pinturas foram feitas pelos índios e conta uma história que o painel 
representa uma rota de caça onde se tem pegadas de macacos e há uma 
encruzilhada e logo acima há um olho que tudo vê e faz relação destes desenhos 
com a realidade de hoje e diz que este olho que se parece com um sol representa a 
Pedra do Cruzeiro / Capela Nossa Senhora da Saúde e as rotas de caça representam 
as estradas de Monte das Gameleiras. 

O local está sendo pouco visitado pois os condutores não estão incluindo em seus 
passeios este atrativo. 

Desta forma é preciso que seja feito um estudo por especialista da área de 
arqueologica para verificar de qual época são as pinturas, a qual grupo ou povo que 
viveu na região a fez e o que representam os desenhos, para aí sim repassar uma 
informação aos turistas. Este estudo deve contemplar também medidas de proteção 
do sitio para a visitação pública, como um deck suspenso com guarda-corpo, por 
exemplo. 

    

    
    Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é utilizado por turistas que são levados por receptivos regionais que 

utilizam os condutores para operar localmente ou mesmo excursões que são 

comercializadas nos grandes centros próximos, como Natal, por exemplo, e 

contratam os condutores locais para a operção. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 com 

pavimentação asfáltica que liga Passa e Fica à Serra de São Bento e Monte das 

Gameleiras. A rodovia passa por dento da área urbana de Monte das Gameleiras e, 

após, segue sem pavimentação passando pelo atrativo aqui destacado. O acesso 

está em bom estado de conservação porém não há sinalização. 

Análise da trilha de acesso ao atrativo: Neste caso não chega ser uma trilha e sim 

um pequeno caminho de apenas 260 metros de extensão partindo diretamente da 

rodovia. Só há um pequeno desnível quando se entra na trilha, saindo da rodovia, 

uma pequena descida que os condutores instalaram pedras formando degraus para 

auxiliar os visitantes no acesso. Em seguida o caminho se torna plano até o paredão 

do abrigo com as pinturas rupestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 
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Após estudo feito por especilista em arqueologia sobre este sítio arqueológico 

sugere-se a elaboração de um projeto arquitetônico para a implantação de uma 

estrutura suspensa (deck) poucos centímetros acima do solo e de um guarda-corpo 

neste deck para evitar o toque das mãos na parede e, consequentemente nas 

pinturas. Sabe-se que com o tempo esta ação antrópica danifica as pinturas. Cabe 

destacar que estas intervenções só podem ser projetadas e implantadas após estudo 

realizado por especialista. Esta infraestrutura contribui para a proteção do sitio 

arqueológico bem como resulta em maior conforto e segurança para os turistas 

visitarem apreciarem as pinturas.  

 
Exemplo de estrutura suspensa com sinalização interpretativa de sitio arqueológico 

com pintura rupestre. 

Propostas de melhoria: 

• Recomenda-se que seja realizado estudo por especialista no sitio 
arqueológico visando contextualizar o período das pinturas, o grupo no qual 
viveu nesta região neste periodo e a interpretação das figuras desenhadas 
nas paredes do abrigo; 

• Sugere-se após a realização do estudo a implantação de um deck com 
guarda-corpo com objetivo de manter a intergridade do sitio arqueológico bem 
como a segurança das pessoas; 

• Implantar sinalização interpretativa com informações do sitio arqueológico 
interpretando as figuras pintadas nas paredes do sitio visando repassar 
informações corretas aos visitantes. 
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Atrativo: Pedra da Macambira 

EXTENSÃO: TEMPO 
MÉDIO: 

ALTITUDE 
MÍNIMA: 

ALTITUDE 
MÁXIMA: 

GANHO DE 
ELEVAÇÃO: 

2.140m 1 hora 320m 470m 150m 

Obs: As informações acima referem-se à nova proposta de traçado apresentada a seguir. 

Vista de planta: 

 

Descrição do atrativo: A Pedra da Macambira é um bloco rochoso em granito 
localizado na divisa do Estado do Rio Grande do Norte com a Paraíba. Apesar da 
análise prelliminar ter considerado o atrativo no estado do Rio Grande do Norte, a 
geolocalização comproveou que o bloco encontra-se no Estado da Paraíba. 
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Do local é possível avistar a parte sudoeste de Monte das Gameleiras e Araruna 
cotemplando os seguintes elementos da paisagem:  Pedra do Magalhães, Pedra da 
Canastra, Povoado de Macambira, Magalhaes e Araruna, assentamento Serra Bonita 
(Agrovila), dentre outros. 

No alto da Pedra da Macambira há um cruzeiro onde, desde 1909, as pessoas da 
região vão manifestar sua fé agradecendo ou pedindo ajuda espiritual. Antigos 
moradores narram a historia de uma antiga família do povoado de Macambira que fez 
uma promessa de construir e instalar essa cruz no alto da pedra agradecendo a cura 
de um familiar. 

O nome Macambira vem da espécie vegetal da Caatinga que tem o mesmo nome. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Infraestrutura: Não há. 

Usos: O local é visitado basicamente por turistas levados por condutores locais para 

contemplação da paisagem. A frequência de visitação ainda não é grande. É visitado 

também por moradores locais que utlizam para manifestação de fé. 

Análise do acesso rodoviário: O acesso se dá pela rodovia RN-269 pavimentada 

em asfalto em ótimo estado de conservação porém sem sinalização. Pouco antes de 

chegar ao portal da cidade de Monte das Gameleiras, pega-se uma estrada não 

pavimentada, em bom estado de conservação até chegar ao povoado de macambira 

onde está localizado o atrativo. 
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Análise da trilha de acesso ao atrativo: A atual trilha possui 1.112 m de extensão, 

a partir da tronqueira que dá acesso à propriedado do senhor João de Deus. O 

caminho inicia-se em meio a uma plantação, em terreno plano, seguindo de um longo 

trecho de subida em solo degradado e escorregadio. Náo é possível considerar o 

caminho como uma trilha propriamente dita, pois propicia insegurança para caminhar 

e a todo momento há o risco de escorregar, cair ou esbarrar em espinhos da 

vegetação. Além disso, sulcos erosivos estão presentes durante o percurso. 

Praticamente todo o caminho é bastante íngreme. Pouco depois da metade da 

subida, há uma cerca que divide as propriedades de João de Deus e do Seu Manoel. 

Esta cerca está em um local ingreme e para ultrapassá-la é difícil e complicado, pois 

não há local para segurar ou apoiar e pode-se machucar caindo ou ferindo na cerca 

de arame farpado. Além de insegura, esse traçado não proporciona uma experiência 

agradável para se chegar ao topo da pedra. 
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Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Diante disso, sugere-se uma nova proposta de traçado para a trilha, por um percurso 

mais seguro, que exige menos esforço físico e respeita as bouas práticas para 

construção e manejo de trilhas, seguindo as curvas de nível da montanha. Esse novo 

traçado evita processos erosivos e torna a trilha mais agradável e segura. Buscou-se 

também, novas formas de renda para o proprietario e para os condutores, por meio 

da oferta de serviços que agregam valor à experiência turística no atrativo. 
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A figura acima demonstra o traçado atual em vermelho e a nova proposta, em verde. 

Abaixo apresenta-se a vista de planta do novo traçado proposto com seus pontos. 

 

A sugestão, confome imagem acima, propõe que a trilha se inicie na propriedade do 

Seu Manoel, no ponto 01. Neste local há amplo espaço para estacionamento de 

veículos e os condutores podem combinar com antecedência para que o Seu Manoel 

esteja preparado para servir e comercializar produtos da região aos clientes. 

Artesanatos, doces e quitandas, água, sucos e café podem incrementar a qualidade 

da experiência.  
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Iniciando a trilha a partir da casa do Seu Manoel chega-se a um poço artesiano da 
propriedade onde se tem uma Algaroba (espécie de árvore) (ponto 02). Este é um 
bom local para realizar a primeira parada do grupo, propor alongamento e explicar um 
pouco sobre o povo local, a convivencia com o semiárido, suas dificuldades e 
curiosidades. Deve-se também prestar informações sobre a trilha, o caminho a ser 
percorrido, os cuidados a serem tomados e os riscos existentes. 

    

Deste ponto em diante inicia-se a subida para a Pedra da Macambira. No caminho 
existem quatro pontos que chamam a atenção e podem servir de pontos de 
interpretação. São os pontos 03, 04, 05 e 06. O ponto 03, um pouco afastado da 
trilha, trata-se de um altar feito no bloco rochoso onde se tem uma gameleira 
frondosa. Segundo o Seu Manoel, o proprietário anterior da terra (que era seu tio) 
teve um sonho que, se ele fizesse uma cacimba no pé desta pedra, começaria a 
jorrar água. Segundo a estória, o local ofereceu água por muitos anos, não só para a 
propriedade, como para o povo da região. Desta forma foi feito o altar de Nossa 
Senhora de Fátima em 1979. 
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A seguir chega-se a um imponente Umbuzeiro (ponto 04), espécie do semiárido 

nordestino conhecida como a árvore sagrada do sertão, devido a suas raízes que 

podem armazenar até mil litros de água, além de oferecer sombra e aconchego. 

 
Após o Umbuzeiro, chega-se a um local aberto onde pode ser considerado uma 

praça (ponto 05) composta por um paisagismo natural de diversas espécies de 

cactos da caatinga sendo interessante para a interpretação do bioma. 
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Seguindo adiante, entra-se em mata sombreada e passe-se por um local cercado por 

afloramentos rochosos interessantes, também, para realizar uma parada e explicar 

um pouco sobre a geologia da região (ponto 06). 

    

Após trecho de subida em meio à mata chega-se a um local ideal para realizar uma 

parada para respirar e recuperar o folego (ponto 07). O local possui diversas pedras 

onde se pode sentar, apoiar mochilas, tomar água e fazer um lanche, se for o caso. 
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Deste ponto em diante o percurso se torna menos íngreme, pois já está caminhando, 

praticamente, no topo da rocha. 

Destaca-se que este é um percurso que ainda não é realizado por turistas e somente 

os proporietários o utilizam. Desta forma, faz-se necessária sua limpeza, nivelamento 

do piso e implantação de alguns degraus de contenção em trechos mais íngremes. 

   

    
Fonte: Acervo IABS. Fotos: Benito Drummond (2017) 

Abaixo apresenta-se a prancha arquitetônica de exemplo para implantação dos 
degraus de contenção. Esses degraus são de simples implantação, possuem pouco 
custo, geram pouco impacto e não são agressivos visualmente. Com o tempo, se  
integram ao ambiente, deixando-o quase em seu estado original, ao contrario de uma 
intervenção mais robusta como uma escada artificial, por exemplo. 
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Prancha arquitetônica do degrau de contenção. 

    
Modelo de degraus de contenção. 

Propostas de melhoria: 

• Neste atrativo foi reavaliado o traçado e feita uma nova proposta na qual 
recomenda-se que os condutores passem a operá-la; 

• Fomentar acordo entre o proprietário da terra e os condutores para que haja 
parceria, visando agregar valor ao processo de visitação; 

• Utilizar os pontos sugeridos de interpretação e ponto de descanso e parada; 

• Realizar a limpeza, capina e poda da trilha em seu piso e corredor visando o 
trafego confortével e seguro dos turistas; 

• Implantar degraus de conteção nos trechos mais íngremes da trilha. 
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3.5 RESUMO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÕES 

As propostas de intervenções estão descritas de maneira detalhada, com imagens, 

propostas visuais, projetos, croquis e mapas na análise dos atrativos. A seguir é 

apresentado uma listagem simplificada dessas intervenções para facilitar a análise 

dessas informações:. 

3.5.1. PASSA E FICA 

1. Implantação de sinalização indicativa de acesso ao mirante Alto de Terra da 

Timbaúba; 

2. Limitação do número de pessoas com acesso simultâneo à Pedra do Jacaré e 

Lajedo da Paisagem; 

3. Implantação de degrau de contenção de erosão na trilha da Serra dos Cocos; 

4. Instalação de passa um na trilha para a Pedra do Jacaré; 

5. Implantação de ponto de ancoragem para apoio na descida para a Pedra do 

Jacaré; 

6. Instalação de sinalização indicativa nas trilhas da Serra dos Cocos; 

7. Revisão do traçado da trilha para a Pedra do Oratório; 

8. Implantação de estacionamento no início da trilha para Pedra do Oratório; 

9. Implantação de ponto de ancoragem para acesso ao topo da pedra do oratório. 

 

3.5.2. SERRA DE SÃO BENTO 

1. Implantação de estacionamento no início da trilha para a Pedra do Cruzeiro/ 

Alto da União; 

2. Ampliação do Passa um da trilha para a Pedra do Cruzeiro; 

3. Revisão de traçado e nova proposta de operação da Trilha do Tanque do 

General; 

4. Implantação de estacionamento no início da trilha do Tanque do General; 

5. Realização de parceria entre proprietário do atrativo e condutores para melhor 

exploração do Tanque do General; 

6. Implantação de parada para descanso e atividades lúdicas no Tanque do 

General; 

7. Implantação de escada de acesso ao Lajeado de Pedra; 

8. Implantação de Passa um na trilha do Tanque do General; 

9. Implantação de degraus de contenção na trilha para o Tanque do General. 
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3.5.3. MONTE DAS GAMELEIRAS 

1. Instalação de Passa um no acesso a Pedra da Mesa e Pedra do Navio; 

2. Implantação de estacionamento no início da trilha para Pedra do Navio; 

3. Instalação de degraus de contenção em trechos específicos da trilha de acesso 

a Pedra do Navio; 

4. Implantação de ponto de descanso na trilha da Pedra do Navio; 

5. Realização de parceria entre proprietário do atrativo e condutores para melhor 

exploração da Pedra do Navio; 

6. Limitação do acesso turístico à Pedra Dedo de Moça, considerando o fomento 

a melhor uso de outros atrativos mais próximos e com maior valor turístico; 

7. Implantação de estacionamento no início da trilha para Pedra de São Pedro; 

8. Revisão de traçado e nova proposta de operação da Trilha de acesso à Pedra 

da Caridade; 

9. Aproximação da prefeitura, proprietário do atrativo e condutores para  possível 

parceria e melhor exploração da Pedra da Caridade; 

10. Realização de estudo arqueológico para melhor interpretação de pinturas 

rupestres na Pedra da Pintada; 

11. Implantação de deck com guarda-corpo para preservação e segurança na 

exploração turística da Pedra da Pintada; 

12. Implantação de sinalização interpretativa na Pedra da Pintada. 

13. Revisão do traçado e nova proposta de operação da trilha de acesso à Pedra 

da Macambira; 

14. Realização de acordo entre o proprietário das terras do entorno da Pedra da 

Macambira e os condutores para agregar valor ao processo de visitação; 

15. Implementar pontos de interpretação e descanso na trilha de acesso à Pedra 

da Macambira; 

16. Realizar a limpeza, capina e poda da trilha da Pedra da Macambira; 

17. Implantação de degraus de contenção nos trechos mais íngremes da trilha da 

Pedra da Macambira 
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3.6. ANÁLISE DA CONDUÇÃO DOS VISITANTES 

Os condutores de maneira geral, nos três municípios, possuem muita força de vontade 

e são pessoas motivadas e tem orgulho do que fazem e tem certo que é uma 

alternativa interessante de renda, porém nenhum deles utiliza desta atividade como 

fonte de renda principal, ainda. Todos possuem alguma capacitação para condução de 

turistas. 

Percebeu-se que em Passa e Fica o Condutor Humberto trabalha há vários anos 

conduzindo visitantes em sua região e já possui um mercado frequente. Ele possui 

folheteria própria, cartão de visitas, página no Facebook dentre outras formas de 

promoção de seu trabalho e interação com o mercado. Este condutor sempre procura 

agregar algum valor na experiência de seus clientes nos passeios oferecidos como, 

por exemplo, inclui em seus pacotes doces feitos na região, músicos com temas e 

instrumentos regionais ao final de uma trilha, por exemplo, procura se relacionar com 

os proprietários das terras onde estão os atrativos naturais dentre outras ações. 

Em Serra de São Bento ainda não há um condutor em plena atividade, pois os que se 

capacitaram são jovens e ainda estão estudando ou tem emprego de segunda a sexta 

e nunca conduziram ou tiveram pouquíssimas experiências de condução. Percebe-se 

uma postura defensiva de querer induzir que o poder público deva apoiá-los 

fornecendo meios com que consigam clientes, por exemplo. 

Em Monte das Gameleiras os condutores já possuem mais experiência e estão em 

atividade constante, mas não tem tanta experiência como no caso do condutor de 

Passa e Fica. Há também uma postura de querer induzir que a Prefeitura poderia 

ceder uniformes para os condutores e demais equipamentos, por exemplo. Percebeu-

se, ainda, que os condutores de Monte das Gameleiras não procuram se relacionar 

com os proprietários das terras onde conduzem e poderiam procurar estabelecer 

parcerias e agregar valor através de serviços para seus clientes como, por exemplo a 

venda de alimentos e bebias ao final de uma trilha. Tem ainda o fato de conduzirem 

em locais onde se tem que acessar a trilha pulando uma cerca.  

Outro fator que chama a atenção é a apresentação visual nos trajes, calçados, bolsas 

e equipamentos. Em alguns casos o condutor se quer levou água para ele beber e, 

ainda por cima, aceitou a água de seu “cliente”. As vezes não levaram mochila com 

algum equipamento como uma lanterna, kit de primeiros socorros dentre outros. 

Chama a atenção, também, o conteúdo das informações apresentado para os clientes. 

Muitos sabem reconhecer as espécies vegetais, apresentam curiosidades, mas desde 
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que provocados. Ainda falta o conhecimento principalmente geológico que é o 

principal patrimônio deste destino. Não é feito um briefing preparando o grupo antes 

dos passeios, informando, por exemplo, o que será visitado, o grau de dificuldade, 

tempo de duração dentre outras informações. 

Obviamente trata-se de pessoas humildes que veem no turismo uma alternativa de 

renda e precisam de ajuda para iniciarem neste mercado seja para promoverem seus 

serviços buscando clientes, seja com técnicas de condução aprimorando e 

profissionalizando ainda mais seus serviços prestados bem como na interpretação do 

ambiente visitado, passando informações de confiança que irão agregar valor na 

experiência vivida no destino. 

Diante disso foi feita uma reunião com o Professor e Doutor em Geologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Marcos Nascimento, buscando 

entender sua área de atuação e como ele e sua equipe poderiam colaborar com os 

condutores turísticos do destino. Sabe-se de seu trabalho na região do Seridó 

capacitando condutores de turismo e que também atua pelo Senac no curso “Técnicas 

de guiamento em geoturismo”. Desta forma o professor informou que tem um curso 

formatado para condutores de turismo específico para destinos com elementos 

geoturísticos e se colocou aberto e interessado com o destino para realizar uma 

parceria para capacitar os condutores locais. 

 

 

4 - EQUIPAMENTOS SELECIONADOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Todos os equipamentos que foram analisados durante a visita do Cliente Oculto 

receberão Assistência Técnica individualizada de, no mínimo, 2 horas, em função da 

relevância do equipamento para a realidade turística da região e do tempo necessário 

para finalização do plano de ação de cada empreendimento. A lista dos 

empreendimentos analisados foi apresentada na Tabela 1 apresentada anteriormente 

e o anexo I apresenta o informe resumo dos resultados dos 22 empreendimentos 

visitados. 
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5 – MAPA DE CARÊNCIAS 

O mapa de carências reúne as principais deficiências identificadas no destino, a partir 

da análise de diferentes diagnósticos: 

• Fontes Secundárias – análise de diagnósticos e dos planos de ação e de 

investimentos existentes para o estado do Rio Grande do Norte, para a região 

e para cada município; 

• Análise Preliminar – resultado da primeira visita de avaliação crítica do destino; 

• Cliente Oculto – resultado da visita não identificada ao território 

• Análise de atrativos – resultado da visita técnica e análise detalhada dos 

fatores turísticos e ambientais dos atrativos. 

Esse mapa é apresentado, considerando quatro focos de intervenção principais: 

• Território – são carências que envolvem múltiplos atores e prejudicam a 

atividade turística em geral, independente do perfil do turista ou do tipo de 

equipamento envolvido. A solução para essas carências envolve parceria entre 

diferentes instituições e requer a participação do setor público; 

• Empreendimentos turísticos – são carências internas de uma parte significativa 

de empresas analisadas e sua solução depende fundamentalmente do 

interesse de cada empresário; 

• Atrativos Turísticos – são carências dos atrativos naturais analisados e exige 

participação dos proprietários de atrativos para melhoria do ambiente turístico; 

• Condutores – são deficiências no processo de condução turística que podem 

ser resolvidos com a qualificação dos condutores. 

As carências apresentadas são resultados de análises múltiplas e consideram apenas 

os fatores que comprometem o desenvolvimento turístico do destino como um todo. 

Deficiências pontuais que foram identificadas no cliente oculto serão apresentadas 

individualmente a cada empreendimento, na etapa de assistência técnica e devem 

compor os planos de ação personalizados. A construção dos planos de ação será de 

responsabilidade dos administradores de cada empreendimento e será feita em 

conjunto com a assessoria técnica de especialistas que apoiam a seleção e 

priorização das carências, de acordo com a realidade de cada equipamento. 

A Matriz a seguir representa o conjunto de carências identificadas, de forma geral, no 

destino: 
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MAPA DE CARÊNCIAS DO TERRITÓRIO 
Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Território 

Ausência de atrativos turísticos históricos 
e culturais. 

A concentração de atrativos naturais limita 
o perfil de turistas interessados no destino 
e aumenta a pressão ambiental sobre os 
atrativos existentes 

Promover identificação e registro do patrimônio 
histórico cultural e imaterial  

Estimular universidades e outros órgãos a realizar 
estudos e diagnósticos relacionados ao patrimônio 
histórico, bem como o acompanhamento do 
processo de registro e tombamento, municipal, 
estadual e/ou federal. 

Fontes secundárias, 
Análise preliminar; 
Cliente Oculto 

Território 

Insuficiência de material promocional da 
região, com apresentação dos atrativos e 
equipamentos; 

A falta de material transmite insegurança 
aos turistas e limita as possibilidades de 
promoção do destino 

Elaboração de material de divulgação unificado 
para promoção da região 

Realizar banco de imagens e promover construção 
participativa de material promocional com 
participação de representantes dos municípios 
envolvidos Análise preliminar 

Território 

Ausência de um mapa turístico integrado 
da região 

O mapa integrado consolida informações 
de toda a oferta do território e facilita a 
escolha dos turistas 

Elaborar um mapa turístico com equipamentos, 
atrativos e informações úteis sobre a região 

Contratar serviço de design para consolidar as 
informações do inventário (atrativos e 
equipamentos) em um mapa lúdico Cliente Oculto 

Território 

Falta de um perfil oficial do destino nas 
redes sociais 

O turista potencial não tem um canal 
oficial para estabelecer contato e receber 
informações do destino 

Criar e manter um perfil oficial do destino nas 
redes sociais Análise preliminar 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Território 
Falta de sinalização de acesso rodoviário 
aos municípios 

Implantar sinalização rodoviária com nome dos 
municípios e atrativos principais a partir de Natal e 
João Pessoa 

Análise preliminar; 
Cliente Oculto 

Território 
Falta de sinalização turística da região ou 
dos principais atrativos 

Implantar projeto de sinalização turística do 
território 

Análise preliminar;  
Cliente Oculto; 
Fontes Secundárias 

Território 

Ineficiência da estrutura bancária para 
saques e acesso ao sistema bancário 

Alguns municípios não possuem nenhum 
caixa eletrônico, o que obriga o turista a 
viajar alguns quilômetros para sacar 
dinheiro. 

Estímulo a abertura de instituições financeiras e 
implantação de caixa eletrônico nos municípios 

Formalizar solicitação de caixas às instituições 
financeiras e estabelecer parcerias com 
equipamentos turísticos locais para oferecer 
segurança aos caixas 

Análise preliminar;  
Cliente Oculto 

Território 

Baixa qualificação da mão de obra para 
prestação de serviços em geral 

Apesar da simpatia e boa vontade, há 
carências técnicas na mão de obra local. 

Realização de cursos de formação profissional em 
temas amplos (administrativo, atendimento) 

Cursos nas áreas de governança, manipulação de 
alimentos, atendimento, gestão administrativa, 
informática, idiomas são necessários para 
melhorar a qualidade da oferta. 

Fontes secundárias, 
Análise preliminar; 
Cliente Oculto 

Território 

Sazonalidade da demanda que está 
concentrada nos finais de semana e 
feriado 

A sazonalidade concentra a pressão 
ambiental nos atrativos e reduz as 
possibilidades de trabalho para a 
comunidade. 

Diversificação de eventos indutores de fluxo e 
integração de roteiros no território aos produtos 
comercializados aos turistas de Natal e João 
Pessoa 

Inserir a pauta de eventos nas reuniões de 
governança para promoção de eventos culturais e 
empresariais durante todo o ano Fontes Secundárias 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Território 

Confusão na identidade do destino: 
Roteiro de charme, Paraíso do Agreste. 

Não há consenso sobre o nome ou a 
marca da região. Isso permite a utilização 
de mais de um nome o que pode gerar 
confusão para o turista 

Criar marca turística única para a região 

Propor modelo participativo de escolha de nome e 
marca, valorizando elementos locais e iconografia 
regional 

Fontes Secundárias; 
Análise preliminar 

Território 
Ameaça de um predomínio de turismo de 
2a residência 

Fortalecer regulamentação de uso e ocupação do 
solo e estimular investimentos em 
empreendimentos de hospedagem 

Elaboração e revisão de Plano Diretor para definir 
critérios construtivos 

Criar incentivos fiscais e estimular financiamento 
de equipamentos turísticos Análise preliminar 

Território 

Falta de um plano diretor ou plano de 
ordenamento da ocupação do solo. Risco 
de construções que agridam a paisagem e 
uma ocupação desordenada do espaço 
pode gerar graves impactos sociais e 
ambientais 

Fortalecer regulamentação de uso e ocupação do 
solo; 

Elaboração e revisão de Plano Diretor para definir 
critérios construtivos 

Análise preliminar;  
Cliente Oculto 

Território 

Riscos de aumento da criminalidade 

Violência não é atualmente considerada 
um problema do destino, mas há um 
sentimento que a falta de investimentos 
em segurança pode permitir o aumento da 
criminalidade 

Investir em medidas preventivas de segurança, 
aumentando a presença policial, antes que a 
criminalidade se torne um problema grave na 
região 

Reforma e construção de estruturas de segurança 

Aumento do efetivo policial ostensivo e 
investigativo 

Análise preliminar;  
Cliente Oculto 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Território; 
Empreendimentos 
turísticos 

Amadorismo na operação de trilhas e 
outras atividades turísticas 

Condutores não estabelecem parcerias 
com os proprietários dos atrativos 

Os turistas recebem poucas informações 
sobre a geologia, fauna e flora local  

Capacitação para operação de atividades 
turísticas em ambientes naturais 

Realizar parcerias com Universidade e 
Senac para oferta de cursos sobre a geologia 
local, biologia e profissionalismo na operação 
turística 

Análise preliminar;  
Cliente Oculto 

Empreendimentos 
turísticos 

Falta de certificação nas atividades de 
turismo de aventura 

Operação amadora oferece riscos aos 
turistas o que pode prejudicar a imagem 
de todo o destino em caso de acidentes 

Consultorias em Normas de Certificação em 
Turismo de Aventura 

Realizar parceria com a ABETA (Associação 
Brasileira das Empresas de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura) para oferta de cursos 
sobre as normas da ABNT sobre turismo de 
aventura 

Aproximar empresários e proprietários de 
atrativos da ABETA para implementação das 
normas ABNT de Turismo de Aventura, com 
o objetivo de oferecer mais segurança aos 
turistas na operação das atividades de 
aventura Cliente Oculto 

Empreendimentos 
turísticos 

Falha na comunicação visual dos 
equipamentos turísticos 

Consultorias para melhoria da comunicação 
visual dos equipamentos (marca, uniforme, 
cardápio, fachada, sinalização interna) 

Apresentar exemplos de sucesso aos 
empresários 

Realizar sensibilização para estimular a 
busca por inovação e melhorias na área de 
comunicação visual Cliente Oculto 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Empreendimentos 
turísticos 

Empreendimentos pouco atrativos e com 
pouca harmonia e/ou atratividade na 
apresentação e na decoração 

Consultorias de design de ambientes para 
melhoria do layout e da apresentação dos 
empreendimentos 

Apresentar exemplos de sucesso aos 
empresários 

Aproximar empresários locais do Sebrae e 
oferecer consultorias em função do 
diagnóstico realizado Cliente Oculto 

Empreendimentos 
turísticos 

Limitação dos serviços adicionais (wifi, 
ammenities e outras facilidades para os 
clientes) 

Sensibilização dos equipamentos para oferta 
de serviços adicionais e diferenciação 
competitiva 

Incluir oferta de serviços complementares em 
planos de ações a serem elaborados a partir 
de assistência técnica individual com os 
equipamentos turísticos Cliente Oculto 

Empreendimentos 
turísticos 

Baixa utilização de tecnologias e práticas 
ambientalmente sustentáveis 

A maior parte dos equipamentos não 
utiliza fontes alternativas de energias e 
não adota ações para redução dos 
impactos ambientais 

Cursos e consultorias relacionadas a ações 
de sustentabilidade em empreendimentos 
turísticos 

Implantação de fontes alternativas de energia 

Melhoria na gestão dos resíduos sólidos 

Implantação de tecnologias para redução do 
consumo de água 

Reaproveitamento e reciclagem de material 

Utilização de embalagens econômicas e 
redução do volume de lixo gerado 

Análise preliminar, 
Cliente Oculto 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Empreendimentos 
turísticos 

Ausência de ações e práticas para 
sustentabilidade social 

Cursos e consultorias relacionadas a ações 
de sustentabilidade em empreendimentos 
turísticos 

Estímulo a contratação de mão de obra local. 
Treinamento de pessoas do território 

Utilização de produtos locais na decoração e 
na alimentação 

Análise preliminar, 
Cliente Oculto 

Empreendimentos 
turísticos 

Falta de acessibilidade nos equipamentos 
turísticos 

Adequação da infraestrutura para 
atendimento a pessoas com deficiência e 
investimento em medidas de acessibilidade 

Reformas das estruturas (rampas, banheiros) 

Elaboração de cardápios em Braile 

Treinamento em Libras Cliente Oculto 

Empreendimentos 
turísticos 

Falta de atendimento a legislação 
sanitária 

Riscos de contaminação de alimentos em 
equipamentos de hospedagem e 
alimentação 

Realização de cursos e consultorias de boas 
práticas de manipulação de alimentos 

Implantação de estruturas higiênicas (telas 
nas janelas, utensílios em aço inox) 

Desenho do fluxo de manipulação de 
alimentos 

Adoção de luvas, toucas e avental Cliente Oculto 

Empreendimentos 
turísticos 

Limitação nas formas de pagamento 
aceita por parte dos empreendimentos 
turísticos 

Maior aceitação de cartões por parte dos 
empreendimentos turísticos 

Realização de acordos com instituição 
financeira para oferta de máquinetas Cliente Oculto 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Empreendimentos 
turísticos 

Empresários com pouca experiência em 
viagens e pouca vivência no mercado 
turístico 

Equipamentos sem muitos elementos de 
inovação 

Falta de atendimento a exigências 
comuns por parte dos turistas 

Promover missões e viagens de exploração 
de outros destinos 

Realizar ações de benchmarking 

Realizar palestras com empreendedores de 
outros destinos Análise preliminar 

Equipamentos de 
hospedagem 

Políticas de reservas e cancelamento 
inexistentes ou falhas 

Aumento do risco para os turistas e 
empresários 

Possibilidade de perda de receitas em 
momentos de alta demanda 

Qualificação em operação turística 

Aproximar empresários dos atores 
intermediários (operadores e agencias de 
viagem) 

Apresentação de modelos de políticas de 
cancelamento e reservas Cliente Oculto 

Equipamentos e 
Atrativos Turísticos 

Deficiência no posicionamento online dos 
equipamentos e atrativos 

Equipamentos sem perfil online 

Postagens pouco frequentes 

Postagens com conteúdo inadequado 

Seminários e Capacitações sobre 
comunicação online em empreendimentos 
turísticos 

Apresentação de exemplos de postagens 
que geram engajamento e melhoram a 
imagem de equipamentos e destinos 

Cliente Oculto; 
Fontes secundárias 

Equipamentos e 
Atrativos Turísticos 

Ausência de produtos turísticos da região 
sendo comercializados por operadores 
locais e/ou nacionais 

Realização de tours de familiarização com 
agentes e operadores turísticos 

Organização coletiva de empresários para 
convidar agentes/ operadores e jornalistas 

Estruturar roteiro comercial para 
apresentação ao mercado Cliente Oculto 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Atrativos e 
condutores 

Falta de integração entre proprietários de 
atrativos turísticos, empresários do setor 
de turismo e condutores 

Turistas têm uma percepção de destino 
desorganizado, amador e arriscado 

Promover encontros entre proprietários de 
atrativos e condutores 

Realizar mediação profissional dos encontros 
com consultor especializado em gestão de 
atrativos naturais Análise de atrativos 

Condutores 
Turísticos 

Ausência de equipamentos para condução 
segura e para emergências (água, 
primeiros socorros, comunicação) 

Pequenos acidentes e imprevistos nas 
trilhas podem se transformar em 
problemas mais graves 

Qualificação em condução turística em 
ambientes naturais 

Demonstrar a importância do uso de 
equipamentos básicos 

Intensificar sensibilização na prevenção de 
acidentes, evitando colocar os turistas em 
situações de risco 

Cliente Oculto; 
Análise de atrativos 

Condutores 
Turísticos 

Deficiência na interpretação do patrimônio 
histórico e geológico 

Condutores comentam pouco sobre a 
história do local, seus costumes, sua 
vegetação e suas formações rochosas 

Turistas poderiam aprender mais sobre a 
região e sobre os fenômenos naturais 

Capacitação em interpretação turística, 
história local, Geologia, Geoturismo 

Cursos sobre o bioma 

Cursos sobre história local 

Cursos sobre geologia 
Cliente Oculto; 
Fontes secundárias 

Atrativos turísticos 

Falta de sinalização de acesso aos 
atrativos 

Dificuldade para acessar os atrativos 

Turistas correm risco de ficar perdido 

Implantar sinalização de acesso aos 
principais atrativos turísticos 

Realização de projeto de sinalização 

Apresentação de exemplos de placas locais 
para maior engajamento dos proprietários de 
atrativos na sinalização Análise de atrativos 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Atrativos turísticos 
Falta de sinalização interpretativa 
dos atrativos 

Implantar sinalização interpretativa nos atrativos 
valorizando aspectos históricos, geológicos e 
biológicos 

Apresentação de exemplos de placas locais para 
maior engajamento dos proprietários de atrativos na 
sinalização Análise de atrativos 

Atrativos turísticos 

Exploração indevida dos recursos 
naturais, com riscos de 
degradação e de acidentes 

Trilhas com erosão 

Controle de acesso aos atrativos; 

Implantação de tecnologias de contenção de erosão; 

Implantação de pontos de ancoragem; 

Implantação de áreas para estacionamento de 
veículos; Análise de atrativos 

Atrativos turísticos 

Trilhas de difícil acesso e com 
pouca atração visual 

Trechos muito íngremes que não 
oferecem conforto aos turistas 

Revisão e alteração dos traçados das trilhas 

Identificação de novos traçados para realização das 
trilhas 

Implantação de estruturas de apoio em trechos mais 
íngremes 

Implantação de corrimão e outras estruturas de 
segurança Análise de atrativos 

Atrativos turísticos 

Necessidade de atravessar cercas 
no acesso aos atrativos 

Trilhas em plantações e em 
propriedades que não estão 
preparadas para receber turistas 

Realização de parcerias entre proprietários de 
atrativos e condutores; 

Implantação de passa um em áreas com restrição 
de acesso 

Identificação de novos pontos para estacionamento 
e início das trilhas Análise de atrativos 
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Foco de 
intervenção Carência Identificada Proposta de atuação Origem  

Atrativos 
turísticos 

Ausência de áreas de descanso e 
estruturas de mirantes nos atrativos 
naturais 

Desgaste físico nas trilhas prejudica 
a experiência dos turistas 

Maior risco de desidratação, fadiga e 
acidentes 

Implantação de áreas de descanso em trilhas, nos 
pontos já identificados durante o diagnóstico 

Melhor aproveitamento dos pontos de observação e 
mirantes para melhoria da experiência nas trilhas 

Envolvimento dos proprietários de atrativos na atividade 
turística Análise de atrativos 

Atrativos 
turísticos 

Exploração de locais com elevado 
risco de acidentes 

Uso de atrativos sem observar 
critérios de segurança 

Possíveis acidentes podem 
prejudicar a imagem de todo o 
destino 

Limitação de acesso a alguns atrativos e alguns pontos 
de risco 

Permitir a escalada de pontos muito íngremes por um 
número grande de turistas aumenta o risco de acidentes 

Os locais mais arriscados, não oferecem vista 
diferenciada ou paisagens únicas que justifiquem o risco 
aos turistas. Outros atrativos mais seguros apresentam 
atratividade similar, sem oferecer o mesmo risco Análise de atrativos 

Atrativos 
turísticos 

Falta de interpretação do patrimônio 
geológico, arqueológico e histórico 
dos atrativos naturais e culturais 

Possibilidade de diversificar a oferta 
para atrair mais turista ou manter o 
turista por mais tempo 

Realização de estudo geológico e arqueológico para 
interpretação turística do patrimônio 

Realização de treinamento com os condutores locais Análise de atrativos 

Notas: 

1. As propostas de atuação para os equipamentos turísticos serão alvo de pactuação individual durante a primeira etapa de assistência técnica – Planos de Ação; 

2. As propostas de atuação para as carências dos atrativos turísticos estão detalhadas no item 3.4 - Resultados dos Atrativos Turísticos naturais 
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6 - EQUIPE 

O Mapa de carências é o resultado do trabalho de toda a equipe do projeto, com 

contribuições específicas de outros consultores: 

a. Luís Tadeu Assad 

Mini-currículo: Pós Doutorado em Gestão de Conflitos 

Socioambientais (CDS/UnB), Doutor em Desenvolvimento 

Sustentável (CDS/UnB) e Engenheiro de Pesca, M.Sc. 

Coordenou o subtema Gestão de Recursos Pesqueiros da 

Agenda 21 brasileira. É o Diretor Presidente do IABS. 

Responsabilidades na atividade: acompanhamento metodológico. 

 

b. Jannyne Barbosa        

Mini-currículo: Administradora com ênfase em Marketing, 
trabalha em marketing turístico desde 2007 contribuindo 
com o planejamento, aprimoramento do produto, 
promoção e apoio a comercialização de diversos destinos 
turísticos no Brasil. Atua no IABS na gestão de projetos 
estratégicos de desenvolvimento territorial e atualmente é 

a Diretora Técnica do Instituto.   

Responsabilidades na atividade: coordenação técnica, construção dos 
procedimentos metodológicos, contribuição técnica nos elementos de 

marketing, análise e revisão dos resultados. 

 

c. Marcela Pimenta 

Mini-currículo: Mestre em Gestão Turística com foco em 
turismo sustentável pela Universitat de Les Illes Balears – 
Espanha e Bacharel em Turismo. Possui ampla experiência 
em gestão de projetos e atualmente é Coordenadora do 
Núcleo de Turismo e External Liasion Agent da Fundação 

UNWTO Themis no Brasil. 
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Responsabilidades na atividade: acompanhamento técnico dos elementos 
turísticos do mapa de carências, contribuições metodológicas, análise e revisão 

do diagnóstico turístico 

 

d. Patrícia Reis 

Mini-currículo: Mestre em Geografia pelo Programa de 
Tratamento da Informação Espacial da PUC Minas, 
Especialização em Administração e Manejo de Áreas 
Protegidas, graduada em Ciências Biológicas. Coordenadora 
do Núcleo de Meio Ambiente e Áreas Protegidas do IABS.  

Responsabilidades na atividade: levantamento de cenários 
ambientais, construção da metodologia da análise técnica dos atrativos e 

acompanhamento dos resultados. 

 

e. Mauro Coutinho 

Mini-currículo: Mestre em Gestão turística pela 

Universitat de Les Illes Balears – Espanha e Bacharel em 

Turismo pela PUC Minas. Experiência em articulação institucional e gestão de 

projetos, é consultor e integra a equipe do Núcleo de Turismo Sustentável do 

IABS.  

Responsabilidades na atividade: Elaboração dos roteiros de visita, 

sistematização da abordagem e consolidação dos resultados do cliente oculto. 

 

f. Roberta Rodrigues 

Mini-currículo:  Formada em International Business 

(SDSU, EUA), Especialista em Ciências Ambientais 

(UFRJ) e Ecoturismo (SENAC SP).  Participante das 

primeiras discussões sobre certificação de turismo 

sustentável, normas técnicas para meios de hospedagem 

e na comissão de estudo sobre as normas técnicas de 

turismo fora-de-estrada em veículos 4x4 ou 

bugues. Desde 1992 atua como guia e empresária na área de turismo. 



 
 

112 

Responsabilidades na atividade: Construção dos critérios para avaliação da 

operação turística, construção do cenário preliminar para a avaliação de 

campo, análise e revisão dos resultados.  

 

g. Moara Barbosa 

Mini-currículo:  Bacharel em Administração com 
ênfase em Comércio Exterior pela Faculdade de Alagoas 
(FAL) e Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro 
Universitário CESMAC, atua desde 2008 na área de gestão 
administrativa financeira de empresas privadas e com 
projetos voltados a área turística imobiliária. Além de 
trabalhos voltados a área de Arquitetura. Atualmente trabalha como Consultora 

no projeto "Maceió Mais Inclusiva através de Modelos de Economia Circular" 

Responsabilidades na atividade: Consultoria técnica, administrativa e 

financeira. 

 

h. Luiz Del Vigna 

Mini-currículo:  Viajante Profissional, diretor da 
Nomad Brasil, sócio fundador da ABETA – Associação 
Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de 
Aventura e Técnico em Turismo pela Fundação 
Bradesco. Organiza e opera viagens temáticas sobre 
vinhos, café, arte, história, literatura e cultura popular 
brasileira, mescladas ao ecoturismo e turismo de 
aventura. Também desenvolve cursos e consultorias técnicas em turismo com 
foco em qualificação de capital humano, desenvolvimento de produtos e 

aprimoramento de serviços. 

Responsabilidades na atividade: Revisão técnica dos roteiros de pesquisa, 
realização das avaliações não identificadas e consolidação dos resultados. 

 

i. Benito Drummond de Camargo 

Mini-currículo: Especialista em Geoprocessamento 
pela PUC Minas e graduado em Turismo e Hotelaria pela 
FEAD/MG, possui experiência em projetos ligados a 
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Unidades de Conservação como planos de manejo e estruturação da visitação. 

É consultor e integra o Núcleo de Meio Ambiente e Áreas Protegidas do IABS.  

Responsabilidades na atividade: Visita de campo e análise técnica dos 
atrativos. Aproximação dos condutores turísticos e proprietários de atrativos 

privados. Construção das propostas de intervenções dos atrativos. 

 

j. Clàudia Trias Díaz 

Mini-currículo: Bacharel em Turismo e Mestranda em 

Gestão de Patrimônio Cultural pela Universidade de Girona 

(Espanha). Possui experiência no ramo de hotelaria e 

atualmente está realizando um período de práticas 

profissionais no IABS, apoiando o programa ‘Ostras 

depuradas de Alagoas’ e os projetos de turismo.  

Responsabilidades na atividade: Revisão bibliográfica, organização dos 

informes individuais e análise dos resultados. 
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ANEXO I 
Informes individuais dos resultados do Cliente Oculto 



	

	
	

Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

	
AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Restaurante	Pedra	do	Sapo	
Data	da	visita:	22	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

OBSERVAÇÕES:	

Facilidade	 de	 reserva,	 mesmo	 para	
clientes	 que	 não	 estão	 hospedados	 no	
hotel.	 Ambiente	 extraordinário	 e	
serviço	muito	bom.		

Qualidade	dos	alimentos	servidos	não	é	
condizente	 com	 a	 proposta	 do	
equipamento.	 Bolinhos	 de	 bacalhau	
com	interior	ainda	gelado	e	o	bacon	da	
pizza	estava	 rançoso.	 	O	acesso	em	dia	
de	 chuva	 é	 difícil	 e	 prejudica	 a	
experiência.	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	

cancelamento;	Comunicação	visual	
4.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	

tradicional;	Eficiência	
3.00	 2.63	

Atendimento	
/Apresentação	

Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	

4.00	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 N	/	A	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 2.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	
Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	

dos	utensílios	e	tecidos	
4.71	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 N	/	A	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 3.53	 2.83	

1	Péssimo	 2	Insuficiente	 						3	Suficiente	 				4	Bom	 			5	Excelente	

0,00	

1,00	

2,00	

3,00	

4,00	

5,00	
Comunicação	

Divulgação	

Atendimento	/
Apresentação	

Práecas	
Sustentáveis	

Accessibilidade	Ambientação	

Bem	Estar	

Higiene	

Segurança	

NOTA	MÉDIA	 NOTA	MÉDIA	GLOBAL	



	

	

	

Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Restaurante	e	Pousada	‘Por	do	Sol’	
Data	da	visita:	17	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Valmir	Albino	

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	

cancelamento;	Comunicação	visual	
1.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	
1.50	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	

3.00	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.00	 1.69	

Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 2.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	

utensílios	e	tecidos	

3.00	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 2.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.00	 3.67	

Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	

	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.06	 2.83	

	

	 OBSERVAÇÕES:	

Itens	com	melhor	avaliação:	

5	–	Tempo	do	atendimento	

4	–	Limpeza	dos	utensílios	

	

Itens	com	pior	avaliação:	

1	–	Informação	online	

2	–	Meios	de	pagamento	

	

1	Péssimo	 2	Insuficiente	 						3	Suficiente	 				4	Bom	 			5	Excelente	

0,00	

1,00	

2,00	

3,00	

4,00	

5,00	
Comunicação	

Divulgação	

Atendimento	/
Apresentação	

Práfcas	
Sustentáveis	

Accessibilidad
e	

Ambientação	

Bem	Estar	

Higiene	

Segurança	

NOTA	MÉDIA	 NOTA	MÉDIA	GLOBAL	



	

	
	

Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Delícia	da	Josy	
Data	da	visita:	19	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	JosÉlia	Melo	

	
As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 1.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 1.00	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.40	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.00	 1.69	

Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

2.43	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 2.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.00	 3.67	

Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	
	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 1.87	 2.83	

	

	 OBSERVAÇÕES:	

Equipamento	 pequeno	 e	 com	 localização	
central,	 o	 que	 pode	 limitar	 a	 capacidade	 de	
atendimento	ao	turista.	

Itens	com	melhor	avaliação:	

5	–	Tempo	do	atendimento	
4	–	Qualidade	do	atendimento	
	
Itens	com	pior	avaliação:	

1	–	Comunicação/	Apresentação	e	Divulgação	

1	Péssimo	 2	Insuficiente	 						3	Suficiente	 				4	Bom	 			5	Excelente	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS		 	 	 	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Restaurante	Galinha	da	Serra	

Data	da	visita:	20	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	---		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

	

OBSERVAÇÕES:	

Restaurante	 rústico	 e	 estruturado.,	 com	

atendimento	 cortês	 e	 atencioso.	 Comida	

saborosa	 e	 boa	 reputação	 na	 região	 e	 nas	

redes	sociais.	

Por	outro	lado,	o	atendimento	foi	lento.	

1	Péssimo	 2	Insuficiente	 						3	Suficiente	 				4	Bom	 			5	Excelente	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	

cancelamento;	Comunicação	visual	
2.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	

tradicional;	Eficiência	
3.00	 2.63	

Atendimento	
/Apresentação	

Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	

3.00	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 2.00	 1.69	

Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 2.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	
Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	

dos	utensílios	e	tecidos	
3.88	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.50	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.82	 2.83	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS		 	 	 	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	Lá	na	Roça	
Data	da	visita:	19	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Dona	Lúcia		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 3.50	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 2.75	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.00	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.50	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

3.00	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.75	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.61	 2.83	

	

	

OBSERVAÇÕES:	

Os	principais	pontos	 fortes	do	equipamento	 tem	sido	
uma	 boa	 presença	 no	 Booking.com	 e	 em	 outras	
ferramentas	digitais.	Ambiente	interno	bem	cuidado.		

Por	 outro	 lado,	 a	 placa	 de	 identificação	 da	 fachada	
está	 muito	 deteriorada	 e	 causa	 uma	 impressão	 de	
abandono.	 Além	 disso,	 a	 pousada	 mantém	 um	
exemplar	de	macaco	prego	preso,	o	que	pode	afastar	
clientes	 com	 preocupações	 ambientais	 e	 causar	
problemas	 de	 ordem	 legal.	 A	 altura	 das	 camas	 feitas	
em	alvenaria	é	elevada	em	relação	ao	solo.			
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 	 	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Chalés	Lajedo	de	Serra	
Data	da	visita:		20	Julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Geronimo	Gomes	

	
As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 3.25	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 3.25	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.25	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 2.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.50	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

4.75	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.50	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 3.04	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Pousada	 com	projeto	 arquitetônico	 criativo	e	
bem	 construído.	 Atendimento	 gentil	 e	
simpático.		

Não	foi	possível	pernoitar	no	local	por	falta	de	
vagas	 durante	 o	 período	 de	 inspeção,	mas	 a	
impressão	foi	positiva.	

1	Péssimo	 2	Insuficiente	 						3	Suficiente	 				4	Bom	 			5	Excelente	



	

	
	

Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Café	Serrano	
Data	da	visita:		20	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Adriana	Crisanto		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	

cancelamento;	Comunicação	visual	 4.50	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 3.75	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.40	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

3.43	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.75	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.87	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:		

Os	pontos	 positivos	 detectados	 na	 avaliação	 são	
principalmente	 a	 recomendação	 ‘boca	 a	 boca’	
que	 os	 clientes	 fazem	 na	 região.	 Além	 disso,	 a	
ambientação	 tanto	 externa	 como	 interna	 foram	
muito	 bem	 avaliadas.	 Visualmente,	 é	 simples,	
mas	agradável,	acolhedor	e	arrumado.		

Por	 outra	 parte,	 a	 equipe	 não	 usa	 uniformes,	 o	
que	seria	desejável	e	o	banheiro	é	de	uso	comum	da	
família	e	clientes.	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS		 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Chale	da	Serra	
Data	da	visita:	20	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Zé	Carlos		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 2.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 3.00	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.25	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.50	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

4.14	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.50	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.71	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

A	 avaliação	 foi	 prejudicada	 pelo	 fato	 do	
empreendimento	 estar	 em	 obra.	 Observou-se	
um	equipamento	diferenciado,	com	cuidados	na	
decoração	e	ambientação.		

Por	 outro	 lado,	 o	 esforço	 de	 promoção	 é	
restrito.		

1	Péssimo	 2	Insuficiente	 						3	Suficiente	 				4	Bom	 			5	Excelente	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:		Encanto	da	Serra	
Data	da	visita:		20	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Fernando	Albino		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	
3.75	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	
3.00	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	

3.25	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 2.00	 1.69	

Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 3.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	

utensílios	e	tecidos	

3.71	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	

Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 3.00	 2.22	

	 	 	 	

	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 3.19	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Os	 principais	 pontos	 fortes	 detectados	 na	

avaliação	 são	 a	 disponibilidade	 de	

apartamentos	acessíveis.	

Por	outra	parte,	tem	se	observado	poucos	

elementos	naturais,	 tais	 como	plantas	 em	

vasos,	o	que	poderia	dar	ao	ambiente	um	

clima	mais	acolhedor. 
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PROJETO	DE	DINAMIZAÇÃO	E	SUSTENTABILIDADE	DO	TURISMO	NOS	MUNICÍPIOS	DE	

PASSA	E	FICA,	SERRA	DE	SÃO	BENTO	E	MONTE	DAS	GAMELEIRAS/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Lá	no	Sitio	Restaurante	
Data	da	visita:	23	Julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Dona	Edite		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 2.50	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 3.00	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.60	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 2.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.50	 1.72	

Ambientação	

Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	
Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	

utensílios	e	tecidos	
3.71	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.50	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.76	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

O	restaurante	fica	na	zona	rural	e	a	construção	é	um	
grande	 galpão	 bem	 ventilado	 e	 iluminado.	 Abre	
somente	para	almoço.	

Apesar	 da	 nota	 baixa	 no	 item	 “segurança”,	 pela	
ausência	 de	 extintores,	 o	 ambiente	 é	 aberto	 sem	
grandes	 riscos	 de	 incêndios,	 com	 muitas	 rotas	 de	
evacuação	em	caso	de	emergências.	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	

Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	e	Restaurante	Manaím	
Data	da	visita:	22	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Leonice	Miguel		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	

cancelamento;	Comunicação	visual	 2.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 2.50	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.60	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.50	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.50	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

3.38	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.50	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.66	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:		

Pousada	 Familiar	 ainda	 em	 processo	 construtivo.	
Apartamentos	 do	 piso	 térreo	 são	 bem	 equipados	 e	
ventilados.	

O	 projeto	 arquitetônico	 da	 construção	 pode	 ser	
melhor	 desenvolvido.	 Os	 apartamentos	 do	 piso	
superior	 não	 têm	 janelas	 e	 os	 banheiros	 são	 muito	
pequenos.	O	processo	de	 construção	 em	andamento	
prejudica	a	avaliação	e	a	presença	de	material	de	obra	
nos	corredores	(madeira	e	outros),	além	de	prejudicar	
a	 imagem	 do	 equipamento	 é	 também	 um	 fator	 de	
risco.	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	e	Restaurante	‘Pedra	de	Boca’	
Data	da	visita:		25	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Dona	Cecilia		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	
1.67	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	
1.50	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	

Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	
3.25	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.50	 1.69	

Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.50	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	

utensílios	e	tecidos	

2.71	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 N	/	A	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 2.00	 3.67	

Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	

	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.02	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

A	 avaliação	 da	 pousada	 foi	 prejudicada	 pelo	 fato	 de	

estar	lotada,	sem	possibilidade	de	avaliação	das	UH.		

O	 atendimento	 foi	 cordial	 e	 o	 restaurante	 apresenta	

refeições	triviais,	mas	bem	executadas.	

A	ambientação	avaliada,	 foi	apenas	da	área	externa	do	

restaurante.	

Alguns	itens	do	eixo	“Higiene”	não	foram	avaliados	(Não	

aplica)	pela	 impossibilidade	de	visita	das	 instalações.	O	

fato	 do	 local	 ser	 um	 sítio	 e	 está	 sujeito	 a	 presença	 de	

folhas,	 poeira	 e	 insetos	 também	 foi	 considerado	 para	

não	prejudicar	a	avaliação.	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Panificadora	Paris	
Data	da	visita:	20	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Jacira	e	Ari		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 2.50	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 2.75	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 4.00	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.50	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.50	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

2.86	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.33	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.60	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Itens	com	melhor	avaliação:	

5	–	Percepção	custo	x	benefício	
5	–	Tempo	de	atendimento	
5	–	Qualidade	no	atendimento	
	

Itens	com	pior	avaliação:	

1	–	Práticas	ambientais	
1	–	Acessibilidade	da	infraestrutura	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Princesa	do	Agreste	
Data	da	visita:	25	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Sra.	Uédna		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 1.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 1.25	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 2.75	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.50	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

2.43	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 2.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.50	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 1.94	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Itens	com	melhor	avaliação:	

4	–	Tempo	e	qualidade	do	atendimento	
4	–	Conforto	térmico	
4	–	Limpeza	do	ambiente	
	

Itens	com	pior	avaliação:	

1	–	Comunicação/	Divulgação	em	geral	
1	–	Política	de	reservas	e	cancelamento	
1	–	Comunicação	Visual	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	Pedra	Grande	
Data	da	visita:	24	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Alberto		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 4.75	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 4.50	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 4.40	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.50	 1.69	

Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 2.50	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

3.75	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.50	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	

Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 3.00	 2.22	
	 	 	 	

	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 3.54	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Itens	com	melhor	avaliação:	

5	–	Informação	Online	
5	–	Frequência	e	qualidade	das	postagens	
em	redes	sociais	
5	–	Atendimento/	Apresentação	
	

Itens	com	pior	avaliação:	

2	–	Práticas	ambientais/	Sociais	
2	–	Acessibilidade		
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	Mato	Grosso	
Data	da	visita:	17	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Dona	Suely		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	

cancelamento;	Comunicação	visual	 1.67	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 2.00	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.25	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.50	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 2.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

3.57	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.55	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Itens	com	melhor	avaliação:	

5	–	Tempo	do	atendimento	
4	–	Qualidade	do	atendimento	
4	–	Estado	de	conservação	
4	–	Higiene,	em	geral	
	
Itens	com	pior	avaliação:	

1	–	Comunicação	Visual/	Logomarca	
1	–	Diversidade	dos	canais	de	comunicação	
1	–	Práticas	ambientais	
1	–	Acessibilidade	da	infraestrutura	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	do	Recanto	do	Nordeste	
Data	da	visita:	25	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Rose		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	

cancelamento;	Comunicação	visual	 1.33	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 1.25	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 2.75	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

N	/A	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 N	/	A	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 N	/	A	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 N	/	A	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 1.47	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Não	 foi	 possível	 avaliar	 apropriadamente	 o	
equipamento,	 pois	 as	 duas	 vezes	 que	 o	 avaliador	
passou	 para	 a	 realização	 das	 visites,	 o	
estabelecimento	estava	lotado.		
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Viveiro	do	Alemão	

Data	da	visita:	18	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Alex		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	
3.00	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	
2.50	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	

Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	
3.67	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 3.50	 1.69	

Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 2.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	

utensílios	e	tecidos	

4.00	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 N	/	A	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	

Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 N	/	A	 2.22	

	 	 	 	

	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 3.24	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

No	 dia	 da	 visita,	 o	 restaurante	 estava	 fechado	 e	

apenas	a	visita	ao	viveiro	foi	avaliada.	

Itens	com	melhor	avaliação:	

5	–	Tempo	do	atendimento	

4	–	Práticas	ambientais	

4	–	Limpeza	do	ambiente	

	

Itens	com	pior	avaliação:	

1	–	Acessibilidade	

2	–	Meios	de	pagamento	

2	–	Informação	online	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	Vale	Encantado	
Data	da	visita:		18	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Severino	Albino		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 3.25	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 3.00	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.00	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 1.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

2.86	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 2.50	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.40	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Duas	UHs	bem	equipadas	 e	 com	ambiente	 exterior	muito	bem	
cuidado	–	jardim	e	piscina.		

O	tamanho	reduzido	das	UHs	é	um	fator	negativo.	Pia	e	espelhos	
não	ficam	dentro	do	banheiro	que	é	apertado	e	desconfortável	
para	pessoas	com	mais	de	1,7	metro	de	altura	ou	obesos	(vaso	
sanitário	 desconfortável).	 A	 decoração	 apresenta	 falhas	 na	
harmonia	 e	 o	 café	 da	 manhã,	 servido	 em	 outra	 pousada,	 não	
corresponde	ao	esperado,	principalmente	ao	considerar	a	tarifa	
cobrada.		

A	 pousada	 tem	boa	 avaliação	 na	 internet,	mas	 os	 comentários	
observados	não	 correspondem	a	percepção	observada	durante	
a	avaliação.	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	Villas	da	Serra	
Data	da	visita:		23	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Carol	e	Bruno		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 4.75	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 4.50	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 4.80	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 3.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 3.00	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

5.00	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 4.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.25	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 4.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 4.14	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Em	geral,	o	equipamento	foi	muito	bem	
avaliado,	com	possibilidades	de	
melhorias	no	eixo	acessibilidade.		

Em	relação	as	práticas	ambientais	e	
sociais	é	necessário	uma	avaliação	mais	
detalhada.	As	práticas	eventualmente	
existentes	não	são	claramente	
comunicadas	aos	hóspedes	e	turistas.	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	Pousada	Fulô	da	Pedra	
Data	da	visita:		21	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Anica	e	Gil		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 2.33	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 3.75	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 3.00	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 2.50	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 1.50	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

3.88	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 3.00	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 3.75	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 2.00	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.86	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

Itens	com	melhor	avaliação:	

5	–	Decoração	e	atratividade	do	
ambiente	
5	–	Tempo	do	atendimento	
	
Itens	com	pior	avaliação:	

1	–		Sinalização	interna	
2	–	Meios	de	pagamento	
2	–	Acessibilidade	
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Projeto	de	Dinamização	e	Sustentabilidade	do	Turismo	nos	municípios	de	Passa	e	
Fica,	Serra	de	São	Bento	e	Monte	das	Gameleiras/RN	

AVALIAÇÃO	QUALITATIVA	DOS	EQUIPAMENTOS	 	 CLIENTE	OCULTO	

Nome	do	equipamento:	O	Museu	Borboleta	
Data	da	visita:		20	julho	2017	
Responsável	/	Atendido	por:	Sr.	Borboleta		

As	respostes	obedecem	uma	escala	de	pontuação	de	1	a	5:	
	

	

BLOCO	 PARÁMETROS	ANALIZADOS	 NOTA	MÉDIA	
NOTA	MÉDIA	

GLOBAL	

Comunicação	
Informação	online;	Resposta	na	reserva;	Políticas	cancelamento;	

Comunicação	visual	 1.50	 3.13	

Divulgação	
Diversidade	de	canais;	Redes	sociais;	Comunicação	tradicional;	

Eficiência	 1.25	 2.63	

Atendimento	/Apresentação	
Tempos	de	espera	(abordagem	e	fechamento);	Qualidade;	
Apresentação;	Estruturas	de	feedback;	Meios	de	pagamento	 4.50	 3.47	

Práticas	Sustentáveis	 Práticas	ambientais;	Práticas	sociais	 2.00	 1.69	
Acessibilidade	 Infraestrutura;	Sinalização/Informação	 N	/	A	 1.72	

Ambientação	
Atratividade;	Aspetos	arquitetônicos/estruturais;	Decoração;	

Sonorização;	Temperatura;	Iluminação;	Mobiliário;	‘Estado’	dos	
utensílios	e	tecidos	

3.33	 3.60	

Bem	Estar	 Conservação	do	equipamento;	Serviços	adicionais	 N	/	A	 2.98	

Higiene	 Ambiente;	Banheiros;	Utensílios;	Equipe	 4.00	 3.67	
Segurança	 Medidas	contra	incêndios	 N	/	A	 2.22	

	 	 	 	
	 NOTA	MÉDIA	TOTAL:		 2.76	 2.83	

	

OBSERVAÇÕES:	

É	um	equipamento	cultural	informal.	Muitos	itens	da	
avaliação	não	aplicam	pelo	perfil	do	
empreendimento.	

	

Itens	com	melhor	avaliação:	

4	–	Qualidade	do	atendimento	
	
Itens	com	pior	avaliação:	

1	–	Comunicação/	Divulgação	
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