O que
fazemos?
O Instituto Votorantim presta assessoria
técnica para as empresas investidas da

Votorantim e desenvolve projetos e
programas que tenham em sua essência a
transformação de realidades e o
empoderamento das comunidades
atendidas.

Atuação junto às empresas investidas
Desafios e oportunidades no campo
social

Empresas

Demandas

Interações

Comunidades

Soluções

“Centro de Soluções Sociais”

Instituto Votorantim

Desenvolve soluções que auxiliam as empresas a endereçar
seus riscos e oportunidades no campo social

•
•
•
•
•

Estratégia
Gestão
Avaliação

Funding

Parcerias

O programa
Apoio à Gestão Pública
Apoia o desenvolvimento territorial local por meio da atuação na modernização da
gestão pública e no ordenamento territorial, articulando parcerias e recursos e
formando gestores públicos.
O programa possui duas frentes de atuação:

Na frente de Modernização, apoia as
Prefeituras a terem processos e
ferramentas de gestão modernizados,
com economicidade, eficácia,
efetividade e transparência.

Na frente de Ordenamento
Territorial, apoia as Prefeituras na
promoção e indução do
desenvolvimento territorial planejado,
integrado, equilibrado, sustentável e
participativo.

IMPACTOS
QUE BUSCAMOS

RESULTADOS
QUE PERSEGUIMOS

PROCESSOS QUE
APOIAMOS

AMPLIAR A AUTONOMIA dos municípios com a
qualificação da gestão das prefeituras

Promoção do EQUILÍBRIO DAS RECEITAS E
DESPESAS da gestão pública municipal, efetivação dos
PLANOS MUNICIPAIS de ordenamento territorial e
CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

FORTALECIMENTO DA CULTURA DE GESTÃO da
administração municipal, do PLANEJAMENTO e execução
de políticas públicas de ordenamento territorial.

Atuação em 2018
Município: 2
Municípios: 3

(Maragojipe e Curral Novo do Piauí)

(Fortaleza de Minas, Santana
da Boa Vista e Vazante)

Projeto: 2

Projetos: 4

13
Municípios

17

Municípios: 2

Municípios: 2

(Alumínio e Muriaé)

(Três Lagoas e Aparecida do Taboado)

Projetos: 4

Projetos: 3

Projetos

6
Empresas

Municípios: 3
(Juquiá, Miracatu e Tapiraí)

Projetos: 4

Municípios: 4
(Itaú de Minas, Nobres, Sobral e Xambioá)

Projetos: 4

Case 1
Plano de Turismo Integrado Regional
Reservas Votorantim
Juquiá, Miracatu e Tapiraí

Reservas Votorantim
Empresa criada para gerir os ativos
ambientais da Votorantim S.A.
Sob sua responsabilidade está a
administração do Legado das Águas, maior
reserva privada de Mata Atlântica do País,
localizada no Vale do Ribeira entre os
municípios de Juquiá, Tapiraí e Miracatu (SP),
com 31 mil hectares e o Legado Verdes do
Cerrado, Reserva Particular de
Desenvolvimento Sustentável, com 32 mil
hectares, localizado em Niquelândia, no

estado de Goiás.

O Legado das Águas
História
Em 2012, esse território, raro e em estágio avançado de conservação, foi institucionalizado como
Legado das Águas, por meio de uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo. Desde então,
a Votorantim firmou um protocolo, onde se compromete a proteger a área que forma o Legado das
Águas. Entre os termos firmados no acordo, está a proposta de gestão compartilhada, facilitando os
avanços em estudos científicos, educação ambiental, uso público, proteção de espécies ameaçadas
de extinção e desenvolvimento socioeconômico da região.

DESENVOLVIMENTO LOCAL
Desde 2014, o Legado das Águas formalizou parcerias com as prefeituras de Juquiá, Miracatu e
Tapiraí, por meio do Instituto Votorantim, para desenvolver um trabalho conjunto destinado ao

desenvolvimento econômico local e à conservação da mata e da bacia do Rio Juquiá, onde está
localizado.

Contexto dos Municípios

Cachoeira do Chá - Tapiraí

Mirante Serra do Manecão - Miracatu

Tapiraí

Miracatu

Juquiá

Localiza-se na Região Metropolitana
de Sorocaba, na Mesorregião Macro
Metropolitana Paulista e
na Microrregião de Piedade,
também possui território na região
do Vale do Ribeira.

Localizado na Microrregião de
Registro e na Mesorregião do Litoral
Sul Paulista, juntamente
com Juquitiba, EmbuGuaçu, Itapecerica da Serra,
localizado na Serra do Cafezal.

Localiza-se na Região Metropolitana
de Sorocaba, na Mesorregião Macro
Metropolitana Paulista e
na Microrregião de Piedade,
também possui território na região
do Vale do Ribeira.

Região Administrativa: Sorocaba
Área: 755,1 km²
População: 8.047 hab (2015)
PIB: 72.365 mil reais
PIB per capita: R$ 9.028

Região Administrativa: Registro
Área: 1 000,736 km²
População: 8.047 hab (2015)
PIB: 389.150 mil reais
PIB per capita: R$ 18.895

Rio Assungui - Juquiá

Região Administrativa: Registro
Área: 821 km²
População: 19 446 hab (2014)
PIB: 213.109 mil reais
PIB per capita: R$ 11.059

Metodologia: identificação de projetos
2017
ESTUDOS PRÉVIOS (Socioeconômicos, Oferta
Turística, Demanda Turística, Estruturas
Municipais de Turismo, Comunicação

ANÁLISE SWOT (Pontos fortes e pontos
fracos, Oportunidades e Ameaças)

DIAGNÓSTICO

VISÃO DE FUTURO

PRINCÍPIOS

PROGRAMA A

PROJETO A1
PROJETO A2

OBJETIVOS
PROGRAMA B

PROJETO B1
PROJETO B2

ESTRATÉGIAS
PROJETO C1
PROGRAMA C
PROJETO C2

Diagnóstico
O diagnóstico teve cinco focos de atuação:
• Promoção do Turismo
• Infraestrutura
• Produto Turístico
• Institucional
Pensando os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças (análise SWOT)
Pontos Fortes
•
•

Presença do Legado das Águas – Reserva
Votorantim investindo com regularidade no setor
de turismo.
Proximidade com os principais polos emissores
de turista do estado de São Paulo (Ex. Socorro).

Pontos Fracos
•
•
•

•

Ausência de coleta e sistematização de
informações sobre a demanda turística para o
planejamento adequado da atividade.
Baixa efetividade da comunicação e dos
equipamentos ligados à divulgação do turismo
nos municípios.
Demanda potencial desconhece os municípios e
seus principais atrativos.
Ausência de uma identidade promocional para a
região e para cada município que sirva de apelo
concorrencial.

Oportunidades
•

•

Os atributos da região estão
preponderantemente ligados à beleza
paisagística, às condições ambientais e à
qualidade de vida.
Existência de demanda real, local e regional, que
utiliza os recursos naturais dos municípios, com
potencial para serem ampliadas para outras
regiões do estado de São Paulo.

Ameaças
Existência de algumas ocorrências policiais
referentes às lesões corporais, homicídios e roubo a
banco, posicionando-se acima da média de sua
macrorregião de Santos, da Secretaria de Segurança
Pública.

Desenvolvimento do Turismo Regional
Focos
Turista
Meio Ambiente e Sustentabilidade

População Receptora
Planejamento e Gestão

Empreendimentos

Princípios
Segurança nas atividades, acessibilidade e excelência no
tratamento

Promoção da biodiversidade local
Respeito aos costumes e tradições, melhoria na qualidade de
vida local, fomento às opções de lazer nas comunidades locais
e antecipação de impactos negativos nas comunidades locais.
Participação social na tomada de decisões, sinergia entre os
municípios, transparência na comunicação e modernização
da gestão do turismo
Desenvolvimento local, retorno econômico sobre o
investimento e integração turística regional

Objetivos e Estratégias
OBJETIVO GERAL


Estabelecimento e consolidação dos municípios como uma região de referência na preservação da biodiversidade, na
oferta de atrativos naturais para atividades variadas e eventos culturais tradicionais.
Objetivos específicos

Estratégias

Estruturar e incentivar uma instância de governança que reúna Juquiá, Miracatu e Tapiraí,
Aprimorar a gestão e a promoção, tanto pública envolvendo representantes do poder público e da iniciativa privada para desenvolver o turismo
regional.
quanto privada, das atividades turísticas em
Juquiá, Miracatu e Tapiraí, por meio de
instrumentos e processos que proporcionem
Promover o turismo de Juquiá, Miracatu, Tapiraí e da região em conjunto com o Legado das Águas
insumos para o planejamento, monitoramento
– Reserva Votorantim, tanto em eventos programados como em materiais impressos e virtuais.
e reavaliação do setor turístico.
Estruturar recursos naturais e culturais e
serviços turísticos de maneira que se tornem
atrativos equipados para proporcionar conforto
e segurança
para o turista e visitante, gerando experiências
memoráveis.

Consolidar, no curto prazo, ao menos um atrativo turístico, com acesso, estruturas de apoio e
instrumentos de gestão adequados. Em longo prazo, priorizar atrativos naturais e culturais de alta
hierarquia.
Em médio e longo prazos, articular roteiros turísticos que contemplem Juquiá, Miracatu e Tapiraí
com diversas durações (um, dois ou três dias) e que integrem a SP-79 e a BR-116, priorizando a
demanda da capital.

Objetivos e Estratégias
Objetivos específicos

Ampliar e profissionalizar a oferta de serviços e
equipamentos e produtos turísticos no médio e
longo prazos para garantir a melhoria contínua do
atendimento de um fluxo turístico sustentável e o
incremento das oportunidades de trabalho
e renda para a população local.

Estratégias
Aproveitar a oferta de serviços turísticos mais especializada e desenvolvida (hospedagem,
alimentação e outros) em cada município para atrair turistas, buscando a qualificação dos
serviços oferecidos.
Incorporar a variedade de produtos típicos locais de gastronomia e artesanato para venda em
pontos comerciais da região por meio da articulação do trade turístico com as associações e
cooperativas de produtores locais de maneira a fomentar o desenvolvimento econômico
local.

Promover a educação da população em geral para o turismo, incluindo a valorização e
divulgação interna dos recursos e atrativos culturais e naturais, facilitando o acesso a
Garantir o engajamento dos atores sociais em prol do atrativos, serviços e equipamentos.
desenvolvimento sustentável e contínuo do turismo,
com vistas à transparência e participação social.
Integrar e articular os empreendedores e operadores dos segmentos turísticos já existentes

(turismo de aventura, ecoturismo) relacionados com a preservação ambiental no
desenvolvimento sustentável do setor na região.

Programas
O plano define 05 focos prioritários: turistas; meio ambiente e sustentabilidade; população receptora,
planejamento e gestão; e empreendimentos. As estratégias de atuação se desdobram nos seguintes
programas:
 fortalecimento institucional
 monitoramento do turismo
 promoção do turismo
 eventos, qualificação dos atrativos turísticos
 acessibilidade aos atrativos
 qualificação dos equipamentos e serviços turísticos
 desenvolvimento da população local
 conscientização ambiental e para o turismo
 valorização do turismo na natureza

Resultados
Além do plano integrado, a iniciativa também proporcionou o aperfeiçoamento das estratégias locais,
com a revisão e elaboração dos planos municipais de Turismo (PMT) de Juquiá e Miracatu, uma
prioridade definida com as prefeituras. Os PMT possibilitaram que Juquiá e Miracatu pleiteassem junto à
Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo o título de Município de Interesse Turístico (MIT) –
Tapiraí já possuía o título. Ambas candidaturas foram aprovadas e agora, como Municípios de Interesse
Turístico, Juquiá e Miracatu terão acesso a recursos estaduais para infraestrutura turística, com
impacto positivo no cronograma dos projetos.

Case 2
Sobral de Futuro
Três Lagoas Sustentável
Votorantim Cimentos e Fibria

Do que estamos falando?
São duas experiências em cidades brasileiras cujo objetivo era
construir uma visão de futuro com perspectivas de 20 a 30 anos, de
forma participativa com a sociedade.
Resultados Esperados:
FOTO

o Ter planos estratégicos de longo prazo que pudessem ser
desdobrados em planos de gestão quadrienal, com orçamento,
ações e indicadores de monitoramento a partir das prioridades
mapeadas.
o Estabelecer governanças participativas para acompanhamento e
interação com o poder público.

Atores e parceiros envolvidos:
BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico
e Social), BID (Banco Interamericano de
Desenvolvimento), Instituto Arapyaú, Fibria,
Votorantim Cimentos, Poder Público Municipal e
Sociedade civil

Contexto de Sobral (CE)

o 205.529 habitantes (2017)
o 1º lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB
– 8,8) nos anos iniciais (2015)
FOTO
o 75% da população com esgotamento
sanitário adequado (2010)
o 24,8% da população ocupada (2015)
o Polo de Universidades Públicas
o Está entre as 6 cidades com melhores perspectivas para

investimento estrangeiro
o Polo em prestação de serviços aos municípios do entorno
o Possui migração acelerada e crescimento desordenado
Fonte: IBGE Cidades

Como foi o processo?
Sensibilização
• Divulgação sobre o projeto
• Coleta de percepções e desejos
da população
• Mapeamento de atores locais

Diagnóstico
• Reuniões territoriais e
Formação de grupos focais
• Coleta e análise de dados
• Qualificação das informações

Planejamento
• Validação dos dados coletados
• Priorização
• Elaboração de ação e
indicadores

Processo de Apropriação do projeto pelo Grupo Gestor

DETALLE
Apresentação a lideranças locais | Formação de Comitês temáticos | Criação de um Grupo Gestor
FOTO
Comunicação
Plano de Comunicação | Site e mídias sociais | Divulgação de notícias como ponto de partida

PLANO SOBRAL DE FUTURO
3 eixos estratégicos: Transformação socioeconômica | Sustentabilidade ambiental | Requalificação urbana

Engajamento e resultados
Plano dividido por eixos estratégicos

+ de 50 encontros

2.000

lideranças envolvidas

+ 30 entidades locais representativas
Mobilização de Universidades e Escolas

45 mil

internautas com interações nas mídias sociais

Desenvolvimento de um plano de governo para 4 anos pautado no plano
estratégico
Formação e manutenção de um grupo gestor

O que observamos na construção de capacidades dos envolvidos nestes dois casos?
Grupo Gestor

Transparência e acesso a
informações

Envolvimento de vários bairros na construção da agenda e
com mecanismos de devolutiva previsto.

Processo e competências

A estratégia de construir com a população geral os sonhos e
desejos, favoreceu a definição de prioridades e deu
legimitidade ao processo.

Capacidades

Cidade tem histórico de construção coletiva de agendas
locais, mas demandam engajamento e mobilização continua.

Governança

Estruturação de governança de forma mais robusta deveria
ter sido foco da intervenção desde o início, para construir a
capacidade local de seguir com o processo sem uma
intervenção externa.

Quais os desafios na construção e formação das capacidades locais?
• Definição clara de papéis e responsabilidades –>> Garantir convergência e percepção de ganha-ganha.
• Envolvimento de setores representativos e abrangência do território–>> Deve se ter um olhar constante para a diversidade e
representatividade para não haver concentração sempre das mesmas pessoas e olhar do território.

• Atuar desde o início com uma visão estruturada de governança –>> Cuidar da formação dos participantes, dos processos envolvidos e do
FOTO
tempo de maturidade
para condução autônoma.
• A cultura de participação e controle social ainda é recente –>> Criar espaços, formas e rotina para essas interações.
• Comunicação e linguagem –>> Necessidade de aproximação do universo de gestão pública a realidade popular e usar as mídias sociais como
ferramenta.
• Processo de saída –>> As estratégias de sustentabilidade na formação de um grupo gestor devem ser pensadas desde o início para não criar
dependência.

Frentes de Atuação
2017
Frente

Objetivo

Resultados
Atingidos

Planejamento Governamental

Fortalecimento do Grupo Gestor

Apoiar a prefeitura na elaboração de um Plano Plurianual PPA
2018-2021 consistente, participativo, estratégico e transparente,
tanto na construção técnica dos programas, ações, metas,
indicadores e orçamento, quanto na organização, realização e
sistematização das audiências públicas e na apresentação ao
Legislativo e demais atores locais relevantes, tendo por orientador
o Plano Sobral de Futuro.

Retomar com o Grupo a discussão sobre o seu processo de
formalização, auxiliando-o na definição do seu modelo de governança e;
definir, com o Grupo, uma agenda e um plano de trabalho com
objetivos claros de suas atividades futuras.

 PPA 2018-2021 aprovado como lei na Câmara Municipal
 Plano de Metas da Gestão 2017-2020 elaborado de forma
participativa, cm mobilização via redes sociais:
• 14 audiências territoriais e temáticas
• + de 4 mil participantes aproximadamente 3,6 mil
contribuições
• + Participação por consulta pública online

 Plano de Ação do Grupo Gestor Sobral de Futuro - 2017/2018
 Grupo gestor ao longo do processo desse projeto definiu um
modelo de governança e comitês temáticos de trabalho

30 metas do Sobral de Futuro: 37 ações previstas no
PPA atendendo 19 metas, direta ou indiretamente.

11.580 SEGUIDORES
11.841 LIKES

6.328 SEGUIDORES

Realização de Oficina com Grupo Gestor (nov./2016)
Diminuição de grupos representativos
Grupo definição de ações e
sistema de governança interna

Baixo envolvimento e protagonismo na
construção do PPA 2018-2021

Frentes de Atuação
2018
Frente

Objetivo

Planejamento Governamental
Promover o processo de monitoramento das metas da administração pública do município de Sobral
estabelecidas no PPA (2018‐2021) e Programa de Metas (2017‐2020) aprovados e transformados em lei até
o final de 2017, por meio do fortalecimento dos conselhos e da formalização de uma rotina de
monitoramento entre Prefeitura e Sociedade Civil

Resultados  Construção e formalização de uma rotina de monitoramento das metas (Prefeitura e Conselhos)
Esperados  Ter o status do avanço das metas estabelecidas ao final de 2018
Linhas
de
Atuação

Monitoramento – ações Sobral de Futuro
endereçadas no PPA e Plano de Metas
Fortalecimento dos conselhos
(outros espaços de participação envolvidos com o Sobral de Futuro)

*Processo de Co-criação – comunidade e GG
(Identificação de projeto que possa ser desenvolvido, entre os temas
prioritários do SF, juntamente com comunidade local)
* Possibilidade a ser estudada ao longo do projeto

Parceiro Técnico: Instituto Polis

