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1 - Análise In-loco  

 Durante o período dos dias 01/11 ao dia 04/11, fomos à Serra - Espírito Santo, para 

compreender o funcionamento na prática e coletarmos percepções acerca da Colônia de Férias 

do Clube dos Oficiais da Polícia Militar - MG, as quais relataremos neste relatório.   

 

1.1 - Análise Infraestrutura  

  Partindo da análise da infraestrutura da Colônia de Férias, nota-se, primeiramente, que 

a Colônia apresenta uma ampla estrutura física nos espaços sociais, oferecendo grande 

comodidade aos hóspedes. Além disto, a área de lazer é localizada em um local afastado em 

relação à área de hospedagem, o que é muito estratégico por minimizar reclamações associadas 

a algum tipo de barulho, que possa haver naquela área. 

Em relação aos apartamentos e casas que hospedam os sócios, há uma estrutura bem 

rústica e obsoleta, no entanto, confortável. Os itens e tamanhos variam dependendo do bloco 

e do apartamento. O sistema de ventilação é ineficiente, os cômodos tendem a ser quentes e 

abafados, sendo uns mais que outros. A maioria dos apartamentos passou por uma reforma 

recente, que incluía troca de piso, teto, pintura, manutenção de janelas e espelho e entre outros, 

todavia, os apartamentos que ainda não passaram por essa reforma apresentam uma 

disparidade nítida, nota-se que estão deteriorados e apresentam uma estrutura muito inferior 

em relação a dos outros.   

Outro ponto notado, é a falta de acessibilidade na maioria das instalações, os quais não 

oferecem comodidade a todos os públicos, como deficientes e idosos, devido a presença de 

escadas e a ausência de corrimãos. Até mesmo os apartamentos com rampas, considerados mais 

acessíveis, não possuem corrimão.  

  

1.1.2 - Limpeza 

No que está relacionado a limpeza da Colônia, há uma vasta distribuição de lixeiras nas 

principais áreas sociais e esta é eficaz, visto que, não há sujidade no local (pelo menos na baixa 

temporada). Quanto a limpeza dos apartamentos e casas, há um sistema de coleta de lixo 

ineficiente, uma vez que, apesar de um funcionário mencionar a necessidade do recolhimento 

do lixo, não houve o recolhimento durante os 4 dias em que estivemos hospedados na Colônia, 

o que ocasionou o acúmulo de resíduos nas lixeiras. Houve também, a ocorrência de poeira em 

lugares isolados, o que não comprometeu a limpeza do local, mas é um ponto a ser considerado.  

 

 

 



 
1.2 - Análise Qualidade Atendimento e Atuação dos Funcionários 

No que diz respeito a qualidade do atendimento e a atuação dos funcionários de modo 

geral, vale a pena ressaltar um ponto forte referente a cordialidade e disposição dos 

funcionários em atender e ajudar os hóspedes. Além disso, todos estavam uniformizados de 

forma padrão, o que também é um ponto positivo. As ressalvas são referentes ao número de 

funcionários que compõem a equipe, aparentemente, na baixa temporada não há necessidade 

de uma equipe composta por 13 pessoas. Possivelmente, devido a ausência de hóspedes, muitos 

dos colaboradores, encontravam-se em desvio de função, realizando atividades que fogem do 

cargo em que foram contratados. 

 

1.2 - Análise Localização       

No que tange a localização da Colônia, existem várias observações. A primeira delas é 

referente à Carapebus, um bairro pouco acessível, que, devido a presença de duas grandes 

siderúrgicas e a ausência de vias de acesso direto e de uma sinalização efetiva indicando o local, 

tende a ser de difícil acesso e pouco desenvolvido. A região em que a Colônia se encontra é 

muito distante da área comercial da cidade de Serra e, para se locomover com comodidade, é 

necessário possuir um carro se quiser e/ou precisar fazer algo na cidade, como ir a algum no 

hospital, farmácia, supermercado, bar e restaurante, entre outros. Vale ressaltar que existem 

poucas opções de lazer nas redondezas, sendo um bar a um quarteirão de distância, além da 

praia, que tem entrada/saída exclusiva por dentro da Colônia, mas é uma praia isolada e 

perigosa, frequentada, em grande parte, por jovens usuários de drogas ilícitas. Em nossa ida ao 

local, notamos que a praia em frente a Colônia não é muito frequentada e fica a maior parte do 

tempo vazia, e também, quando fomos conhecer àquela região, presenciamos pessoas fazendo 

o uso de substâncias ilícitas, o que não é nada atrativo para a Colônia e desconfortável para os 

hóspedes.  

 

1.3 Café da Manhã 

 A inclusão da oferta de café da manhã no serviço de hospedagem é um ponto 

extremamente positivo, uma vez que endossa a comodidade e qualidade do serviço. No que se 

refere ao café da manhã em si, o produto ofertado é compatível com o padrão de qualidade 

geral dos serviços, a variedade também se encontra em nível satisfatório para  a baixa 

temporada. O ponto de melhoria se refere ao fato de não contemplar públicos com restrições 

alimentares, por exemplo veganos e celíacos, o que deve ser um ponto de atenção, 

principalmente, nas altas temporadas.  



 
1.5 - Funcionamento em Geral 

No que corresponde ao funcionamento geral da Colônia de Férias, não existem 

processos padronizados. Não há restrições na escolha do apartamento pelo hóspede, o que 

muitas vezes leva o próprio hóspede a solicitar um apartamento ou casa que lhe agrade mais, o 

que pode onerar mais à Colônia. Ao chegar, o visitante não necessita assinar nenhum termo de 

uso, compromisso e/ou de regras para se alojar, só é preciso identificar-se na portaria e pegar a 

chave do apartamento em que ficará alojado. Em todos os quartos, encontra-se um relatório de 

itens que constam no local, ao deixar a Colônia não existe um procedimento de checkout, no 

qual seja realizado a conferência e auditoria dos itens do quarto, o que impossibilita a cobrança 

dos itens faltosos, propiciando possíveis prejuízos a filial. 

2 - Percepções Cidade  

 A fim de compreender melhor as diretrizes políticas e o estágio de desenvolvimento da 

cidade de Serra, contactamos setores e figuras políticas da prefeitura do município que fossem 

aptos a nos fornecerem informações confiáveis e relevantes. Desse modo, fomos recebidos na 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e no gabinete do Vereador Cabo Porto. Vale ressaltar 

que, apesar de contactarmos a Secretária de Turismo, e os demais gabinetes dos vereadores da 

cidade, apenas as duas entidades supracitadas nos receberam. 

 

2.1 Insumos Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Em reunião na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) de Serra - ES, fomos 

recebidos por José Azevedo e Eliene dos Santos Lima, Secretário e Secretária Executivos da 

SEDEC, que nos receberam em seu escritório para nos explicar melhor sobre os direcionamentos 

da cidade. Foi mencionado sobre o Plano de Desenvolvimento do Município de Serra, onde 

existem ao todo 15 projetos que são os focos de investimento e evolução para o município. O 

foco principal de desenvolvimento para a cidade, de acordo com eles, é em tecnologia e 

logística, pois querem acompanhar o amadurecimento e expansão desta área. O investimento 

em turismo não é  imprescindível para eles, pois não é algo que eles notam uma demanda 

grande e possibilidade imediata de expansão,  o que mais é notado na cidade é, apenas, o 

turismo de negócio, principalmente pela presença das maiores indústrias do Estado na cidade e 

por estarem se tornando um polo de inovação tecnológica e contar com indústrias de base. Além 

disso, há um incentivo fiscal para e-commerce e nota-se que a matriz está transitando de 

indústria para comércio/serviço. 

De acordo com os Secretários, a região que dispõe de mais investimento é o bairro 

Laranjeiras, por ser um polo comercial e por movimentar a economia da cidade. Carapebus, 



 
segundo a análise deles, é uma região de baixo potencial turístico e é prejudicada pelo esgoto e 

pela imagem da região, o que é uma ameaça para a Colônia de Férias. Há alguns projetos nesta 

região, como a criação do Parque de Bicanga e a construção de um calçadão no Balneário de 

Carapebus, no entanto, esta área não é o foco de investimento e não existem muitos projetos 

para ela, como já dito anteriormente. O saneamento básico da região de Carapebus, conforme 

dito pela Secretária, é de 60% e em até 10 anos deve chegar em 100%.  

No entanto, verifica-se, de acordo com eles, que a cidade de Serra tem atraído 

moradores mais qualificados e houve um aumento do padrão de qualidade de vida das pessoas 

da cidade, constatado com a construção de mais dois condomínios de alto padrão, sendo assim, 

nota-se que a cidade e o poder de instrução/aquisição das pessoas como um todo, apesar dos 

problemas, está em evolução. 

 

2.2 Insumos Vereador Cabo Porto 

 Em nossa visita à cidade de Serra, contactamos o Vereador Cabo Porto, que nos recebeu 

em seu gabinete para discutirmos sobre o desenvolvimento e políticas em andamento da cidade. 

O Vereador introduziu a reunião afirmando sobre o crescente número de moradores em Serra - 

ES, o que tem provocado um aumento na construção de condomínios, e sobre o fato de existir 

duas grandes Siderúrgicas: ArcelorMittal e Vale do Rio Doce, que favorecem a cidade com a 

geração de emprego e promove um centro de recreação para jovens.  

 Segundo o Vereador, a cidade de Serra tem crescido significativamente nos últimos 

anos, no entanto, a pobreza e violência ainda se configuram como os principais desafios no 

desenvolvimento da cidade. O saneamento básico não é uma realidade em todo o município, e 

o alto índice de criminalidade representa um estigma muito negativo, sendo um dificultador na 

promoção de atividades turísticas na cidade.  

 No que tange o turismo, o Vereador Cabo Porto afirmou que as regiões de Jacaraípe e 

Manguinhos concentram o maior número de turistas, e que o potencial da cidade é pouco 

explorado nesse quesito, atividades e lugares como o agroturismo, as trilhas do Mestre Álvaro 

e a Lagoa Juara não são evidenciadas. Muito da dificuldade em explorar melhor as atividades 

turísticas se refere, primeiramente, ao estigma negativo atribuído ao estado do Espírito Santo 

referente à violência e, em segundo lugar, a falta de infraestrutura da cidade de Serra.  

Por fim, em relação ao distrito de Carapina, e mais especificamente à Carapebus, o 

Vereador afirmou que o principal ponto de atenção dessa região é referente à dificuldade de 

acesso, dado que existem poucas vias de acesso e que sofrem com a presença de veículos de 

carga que prejudicam, ainda mais, a acessibilidade do local. Além da sinalização ainda ser pouco 



 
efetiva. Outro ponto levantado é a alta incidência de poluição advindo das siderúrgicas, fazendo 

com que a população local sofra com o chamado “pó preto”.  

 

3 - Dados Secundários 

 Esta etapa do projeto visa apresentar dados socioeconômicos da Região Metropolitana 

de Vitória, com um enfoque maior na cidade de Serra, referentes ao potencial turístico da 

região, entre outras informações secundárias que sejam importantes para mostrar as mudanças 

na região e como isso interfere na Colônia de Férias. 

 

3.1 - Diretrizes Políticas da Região Metropolitana da Grande Vitória  

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado referente a Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), realizado pelo Instituto Jones dos Santos Neves o 

desenvolvimento econômico foi considerado um tema prioritário a ser tratado por ser a base 

que possibilitará a concretização das ações estabelecidas para todas as áreas. As propostas para 

esta temática apontam para: a diversificação econômica com foco na economia criativa e na 

inovação; a modernização da infraestrutura portuária, rodoviária e ferroviária; o 

desenvolvimento socioeconômico da população metropolitana, com especial atenção aos mais 

vulneráveis; o fortalecimento de uma rede de centralidades que considere as vocações e as 

potencialidades locais; a necessidade de transição energética metropolitana em direção a uma 

economia de baixo carbono; a aproximação entre o poder público, as universidades e a iniciativa 

privada, com foco na dinamização econômica e na tecnologia; o incentivo à economia solidária; 

a segurança alimentar da Região Metropolitana da Grande Vitória, incentivando a agricultura 

orgânica e agroecológica; e a estruturação do desenvolvimento turístico da região. 

 



 

 

 

No que tange o desenvolvimento econômico o principal desafio constatado é avançar 

na promoção da competitividade da RMGV nos cenários nacional e internacional, agregando 

valor às cadeias produtivas e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico equilibrado 

no território metropolitano. 

Com isso, os principais fatores que têm influência sobre esse desafio são: 

i. Ciência, tecnologia e inovação: dotar o território metropolitano de características que 

propiciem a viabilização de investimentos em ciência, tecnologia e inovação, como forma de 

diversificar a matriz econômica da RMGV; 

ii. Educação para o empreendedorismo: investimentos com foco na formação de cidadãos 

preparados para a nova economia mundial, que contribuirão para o aprimoramento das cadeias 

produtivas na RMGV; 

iii. Infraestrutura: dotar a RMGV de infraestrutura compatível com a proposta de diversificação 

e de agregação de valor às cadeias produtivas metropolitanas, com destaque para o incremento 

tecnológico; 



 
iv. Desenvolvimento integrado: promoção de maior equilíbrio do desenvolvimento econômico 

entre os municípios metropolitanos, com destaque para a complementariedade de suas 

economias e para o fomento ao desenvolvimento de vocações locais. 

Diretrizes estratégicas: 

a) Contribuição para a diversificação econômica da RMGV, com ênfase em atividades 

caracterizadas como de baixo carbono e aquelas com maior complexidade econômica do ponto 

de vista de aporte de novas tecnologias e de conhecimento; 

b) Incentivo às políticas de investimentos em ciência, tecnologia e inovação; 

c) Estímulo ao desenvolvimento socioeconômico com foco na inovação, na economia criativa, 

no turismo e na diversidade cultural da Metrópole, apoiados em potencialidades e em vocações 

locais; 

d) Incentivo ao aproveitamento dos benefícios do alto grau de conectividade da economia 

metropolitana, ampliando produtos e serviços exportáveis em complexidade e em diversificação 

econômica; 

e) Orientação de políticas de desenvolvimento econômico que enfatizem o caráter de 

complementariedade e cooperação entre as economias dos municípios; 

f) Estímulo ao aproveitamento das oportunidades de desenvolvimento no território 

metropolitano, objetivando a redução das desigualdades socioeconômicas; 

g) Incentivos ao desenvolvimento da economia em pequena escala, em especial, nas regiões 

mais vulneráveis do ponto de vista social e ambiental. 

 

3.1.2 - Diretrizes Políticas de Serra 

 As políticas e diretrizes estratégicas da cidade de Serra estão claramente voltadas para 

setores como:  Construção Civil e Pesada; Infraestrutura Urbana e Urbanismo; Terminais 

Portuários; Atividades de Logística; Pelotização; Geração e Transmissão de Energia; Transporte 

de Gás Natural; Atividades Logísticas, Portuárias e de Armazenagem; Atividades Petrolíferas; 

Transporte Rodoviários e Ferroviário; Siderurgia; Turismo e Lazer; Habitação Saneamento 

Urbano; Saúde; Educação, como explicitado na Tabela 1.  



 
 

Tabela 1: Investimentos anunciados 2013-2018, por atividade CNAE 2.0 microrregião 1 

metropolitana (Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Viana e Fundão) 

 

 

Diretrizes estratégicas da Cidade:  

1. Contar com capital humano qualificado, com a ampliação da escolaridade média da 

população, bem como da sua capacidade de aprendizagem, compreendendo avanços em todo 

o ciclo da educação do cidadão, desde o ensino fundamental, passando pelo médio, superior e, 

também pelo de alta qualificação e especialização profissional;  

2. Qualificação do espaço urbano de modo a torná-lo crescentemente atrativo para 

investimentos privados e para quem queira viver no município, compreendendo:  

• Infraestrutura que possibilite uma eficiente mobilidade interurbana e conexões metropolitana 

e com os principais eixos logísticos de integração com as economias estadual, nacional e 

internacional, reforçando a condição de plataforma logística.  

• Um sistema de transporte interno que facilite a mobilidade de pessoas, mercadorias e serviços, 

contribuindo, assim, para a intensificação e o adensamento da economia local e reforçando as 

especializações econômicas do município.  

• Dispor de um sistema que promova a articulação e a integração de instituições, de projetos e 

iniciativas voltadas para o desenvolvimento tecnológico, da economia criativa e com capacidade 

de inovação. Construção de um Ambiente propício à inovação, como parque tecnológico;  

• Criar mecanismos e incentivos que promovam a motivação e a mobilização da população 

jovem para a educação para o trabalho, desenvolvendo suas capacidades de criação e de 

inovação. 



 
3.2. - Dados socioeconômicos sobre o índice de violência 

Serra possui um gargalo evidente do quesito segurança pública, estando entre os 30 

municípios mais violentos do Brasil. A cidade apresenta o maior número de homicídios ocorridos 

no Espírito Santo (Tab.2) e o maior número de roubos na região da Grande Vitória (Mapa 1). Tal 

fator está diretamente vinculado à alta desigualdade social incidente no local (índice de Gini em 

0,47 em 2010), o que reforça um estigma negativo à cidade. 

 

 

3.3 - Atividade Comercial 

 A atividade comercial de Serra, é concentrada na Região de Laranjeiras, local que se 

consolidou como polo comercial há cerca de 41 anos, e segundo a Secretaria de 

Desenvolvimento conta com 1.198 estabelecimentos comerciais regulamentados e 22 

ambulantes licenciados.  

 Em Laranjeiras é possível encontrar todo tipo de comércio de varejo, além da prestação 

de serviços. Vestuário, calçados, móveis, brinquedos, eletroeletrônicos, materiais de 



 
construção, embalagens, tecidos, papelarias. Também conta com serviços bancários, clínicas 

médicas e odontológicas, lanchonetes, restaurantes, escolas, farmácias e outros. O bairro, 

configura-se como o coração de comércio de varejo do município. Outro fator relevante é a 

distância de 8,7km do polo comercial (Laranjeiras), o que corresponde à cerca de 25 min de 

carro. (Mapa 2) 

Mapa 2:

 

 

3.4 - Potencial turístico  

No que tange o Turismo na cidade de Serra - ES, vimos em pesquisas do Observatório 

do Turismo - ES, dados sobre o perfil do turista, a média de gastos deles estimados na cidade e 

outros dados relativos a ele e à viagem.  

A maior parte dos turistas que visitam Serra - ES são de Minas Gerais e do Espírito Santo, estão 

entre 26 a 35 anos e com renda familiar de R$ 2.811,01 a R$ 4.685,00. A pesquisa mostra que 

grande parte dos turistas desembarca em Vitória a negócios, trabalhando, ou participando de 

eventos profissionais, congressos e convenções (9,5%). Essa motivação, "negócios e trabalho", 

é importante e deve ser observada atentamente, considerando-se a fase positiva de 

desenvolvimento tanto do município de Vitória, quanto do Estado do Espírito Santo, nas últimas 

décadas. Os outros 91,0% dos turistas na amostra vieram a Vitória por "motivo pessoal" (lazer e 

recreação, visitas a amigos e parentes, saúde, e outros). Contudo, estritamente, o motivo "lazer 



 
e recreação" abrangeu 49,0% dos turistas, o que significa amplo espaço para medidas de 

estímulo a esse tipo de turismo. A média dos gastos estimados para duas pessoas na cidade são: 

• Hospedagem: R$ 456,72 

• Alimentação: R$ 750,51 

• Passeios Turísticos: R$ 90,00 

• Compras na cidade: R$ 513,97 

• Gasto Médio Diário Individual: R$ 165,05 

 Entretanto, o turismo não se configura como um dos setores mais fortes para a cidade. 

Em Serra, a participação do turismo no mercado de trabalho em 2012, era de apenas 0,025%, 

como pode ser observado no gráfico abaixo. 

  

 

No âmbito do lazer relativo à cidade de Serra, há poucas opções. Existem uma boa rede de bares 

e restaurantes, esses serviços, contudo, padecem com o problema da sazonalidade do turismo 

de verão. As outras possibilidades incluem diversas praias, a Área de Proteção Ambiental (APA) 

do Mestre Álvaro, as lagoas do Joara, Jacuném e Carapebus, a Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição, situada na sua sede, a Igreja dos Reis Magos situada em Nova Almeida, as festas 

religiosas e populares de São Benedito, o sítio histórico e as ruínas do Queimado e algumas 

trilhas nas serras da cidade. Para os hóspedes da Colônia, as alternativas não são próximas e 

para explorar outras opções de lazer na região, é necessário se deslocar com um carro. Para 

realizar a maior parte das opções de turismo como visitar igrejas, ir à praias mais frequentadas 

da cidade, ir a bares e restaurantes e outros lugares turísticos, é gasto aproximadamente 25 

minutos de carro. 

 



 
3.4.1 - Políticas e Programas de Incentivo ao Turismo 

 Como constatado na análise das políticas e diretrizes de Serra e da Região Metropolitana 

da Grande Vitória, o turismo não se configura como um dos principais enfoques dos projetos e 

medidas em andamento, no entanto, existem programas e ações que visam fortalecer e 

promover a atividade turística nessas regiões.  

Nesse sentido, vale a pena destacar o Programa Metropolitano De 

Diversificação  Econômica, CT&I E Turismo, o qual objetiva avançar na promoção da 

competitividade econômica da RMGV e na transição para a lógica da economia verde, utilizando 

como instrumentos o desenvolvimento científico e tecnológico; o turismo; a economia criativa 

e as atividades culturais locais, reconhecendo o potencial histórico, natural e cultural dos sete 

municípios; o papel da criatividade e da sustentabilidade como formas de gerar emprego e renda 

para as famílias metropolitanas, por meio do:  

• Plano Integrado de economia verde, economia criativa e cultura; 

• Plano Integrado de ciência, tecnologia e inovação;  

• Plano Integrado de turismo que promova a rede de parques metropolitanos. 

 

Ainda nesta perspectiva, demais ações voltadas para o turismo que estão em andamento são:  

P-83 • Diversificação da economia mediante investimento em turismo, em cultura e na 

economia criativa; 

P-84 • Promoção de formas alternativas de geração de renda, aliando meio ambiente, turismo 

e cultura. 

P-85 • Evitar a implementação de mais uma orla da Região Metropolitana por instalação 

portuária, “por mais importante que seja o Porto”, porque isso conflita com outros usos, não só 

ambientais, como turísticos. 

P-89 • Elaborar um plano de turismo metropolitano, trabalhando o turismo de forma integrada; 

P-90 • Incentivo ao turismo como atividade econômica e sustentável, por meio do 

desenvolvimento do turismo ecológico (ecoturismo) aliado ao turismo de base comunitária – 

turismo de baixo impacto com participação direta da população local; 

P-91 • Incentivo ao turismo náutico nessas regiões (veleiros, pequenas embarcações, etc.). 

P-92 • Investimento no turismo, com implantação de um píer para navios cruzeiros, como um 

ponto turístico da Região Metropolitana; 

P-95 • Incentivar o ecoturismo (passeio e exposição histórica) dos rios da Região Metropolitana 

(Rio Marinho); 



 
P-96 • Usar o Rio Marinho como meio de mobilidade urbana, assim como explorar um trabalho 

de ecoturismo com passeios turísticos, com exposição da história do mesmo;  

P-97 • Incentivo ao turismo profissional e de atrativos para sustentabilidade do comércio local 

de Guarapari durante o ano, não só no verão; 

P-65 • Ferroviário também para o transporte de pessoas, integrando a Região Metropolitana 

aos municípios do interior do Estado (fortalecimento do turismo); 

 

3.5 - Atividade Hoteleira 

 Serra apresenta um número relativamente pequeno de hotéis em operação, estando a 

maioria deles concentrado na Região Central da cidade, Laranjeiras. Segundo o Plano de 

Desenvolvimento da cidade, existe demanda para os hotéis aprovados e não construídos, no 

entanto a receita por quarto para os novos entrantes na Grande Vitória é baixa se compararmos 

com a média nacional. A melhora do cenário dependerá da melhora da economia, de incentivos 

para o turismo, serviços e centro de eventos. (Mapa 3) 

(Mapa 3): 

 

 

 

 

 

 

 



 
3.5.1 - Preço Médio de Diária  

De acordo com Plano de Desenvolvimento do Município da Serra, os hotéis em operação 

apresentam um preço médio de diária equivalente à R$ 131,86, a faixa de preços varia entre 

R$78,00 à R$180,00. A partir destes dados, é possível concluir que o preço praticado pela 

Colônia, encontra-se abaixo do padrão praticado pelo mercado hoteleiro.  

 

 

 

3.6 - Acessibilidade  

Com relação à cidade de Serra, os principais acessos diretos são (Mapa 4): 

- A BR 101, que corta o município de norte a sul e o liga ao Norte do Estado e ao Nordeste do 

país por um lado, e à capital, ao Sul do estado e aos demais estados das regiões sul e sudeste 

por outro. 

 - A ferrovia Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM), que o liga a Belo Horizonte e a todo o vale 

do Rio Doce, até os portos de Tubarão, em Vitória, e aos terminais de Vila Velha. - O aeroporto 

Eurico de Aguiar Salles, que conecta toda a Região Metropolitana da Grande Vitória aos mais 

variados destinos, tais como: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador.  

- O complexo portuário da Grande Vitória, o mais importante meio de ligação do Espírito Santo 

com o restante do mundo. Além desses, a ES010 e a ES264 também conectam a Serra a 

municípios vizinhos.  

Não muito distantes, existem ainda: a BR262, que liga o interior do estado de Minas Gerais à 

Grande Vitória; o porto de Barra do Riacho, em Aracruz; e a Ferrovia Centro Atlântica, que 

conecta a região à rede ferroviária do Rio de Janeiro. 

Mapa 4: 



 

 

Com relação à Colônia, existe uma via única de acesso pela Avenida Ártica, o que é um 

fator limitante, uma vez que o acesso fica restrito, além do fato desta via também ser utilizada 

por veículos de carga.   

 

Fonte: Google Maps 

 

 

 



 
4 - Matriz SWOT 

Análise SWOT é uma ferramenta de gestão cuja intuito é fazer o planejamento 

estratégico de empresas e novos projetos. Trata-se de uma avaliação de cenários, em que se 

constata as forças e fraquezas internas do empreendimento e quais as oportunidades e ameaças 

o mercado externo apresenta. A análise proporciona um diagnóstico completo da situação da 

própria empresa e dos ambientes que estão no seu entorno, de maneira que ajude a correr 

menos riscos e aproveitar as oportunidades. 

No que tange as forças da Colônia, mapeamos todos pontos positivos que dizem 

respeito a ela. Foram observadas forças em relação a estrutura física, a limpeza, as opções de 

entretenimento para os hóspedes, dentre outras. Já as fraquezas percebidas incluem fatores 

relativos à acessibilidade, precificação, falhas processuais e administrativas, estrutura dos 

apartamentos, inexistência de algumas regulamentações, entre outras coisas.  

Com relação às análises do ambiente externo à Colônia de Férias, foram listadas algumas 

oportunidades que podem auxiliar em seu progresso. Estas oportunidades estão relacionadas a 

priorização de investimentos da cidade, as diretrizes industriais e ao aumento de vias de acesso, 

o que contribui muito para a visão dos hóspedes quanto a Colônia. Para as ameaças, mapeamos 

alguns fatores que influenciam a cidade como um todo, como o índice de pobreza e 

criminalidade, a falta de atratividade da região e a restrição de vias de acesso, que é um 

problema em várias partes da cidade, entre outros.  

 

Os pontos listados para cada um dos fatores analisados foram:  

Fraquezas Forças 

• Restrição de acessibilidade a todos os 

públicos; 

• Ausência de processos padronizados 

e automatizados; 

• Constatação de falhas 

administrativas manuais; 

• Oferta de café da manhã; 

• Estrutura interna dos apartamentos 

obsoleta; 

• Inexistência de um termo de uso, 

compromisso e/ou de regras para se 

alojar; 

• Ampla estrutura física da Colônia; 

• Disposição dos espaços dentro da 

Colônia (área lazer longe dos 

apartamentos); 

• Opções de entretenimento dentro da 

Colônia (piscina, sauna, campos e 

quadras, playground); 

• Limpeza; 

• Oferta de café da manhã; 

• Acesso à praia; 

• Preço atual. 



 

• Inexistência de uma auditoria após 

uso dos quartos; 

• Precificação; 

• Ausência de um sistema integrado 

entre a filial e a Colônia; 

• Em alguns apartamentos, a 

privacidade é limitada; 

• Quadro de funcionário: há mais 

funcionário do que o necessário e há 

desvio de função; 

• Ausência de serviço de quarto; 

• Ausência de endomarketing. 

 

Ameaças Oportunidades 

• Restrição de vias de acesso direto 

para chegar a Colônia; 

• Índice de violência e pobreza; 

• Distribuição não uniforme da 

atividade comercial; 

• Ocupação não inteligente; 

• Operação de trânsito (sinalização, 

vias de acesso e leis de trânsito); 

• Baixa atratividade da região; 

• Ausência de saneamento básico em 

todas as regiões; 

• Geração de emprego e renda 

desuniforme; 

• Turismo/cultura/lazer; 

• Ausência de infraestrutura dos 

pontos turísticos. 

• Investimento em tecnologia e 

logística; 

• Atividade industrial bem 

consolidada; 

• Geração de emprego e renda; 

• Turismo/cultura/lazer; 

• Distribuição de oportunidades; 

• Aumento da acessibilidade.  

 

 



 
 A partir da quantificação dos fatores, foi possível classificar o cenário geral em que o 

empreendimento se encontra.  No caso da Colônia, foi constatado o quadro de sobrevivência, 

no qual é preciso rever o funcionamento e estrutura em questão. 

 

5 - Proposições 
 

Reestruturação Interna 

Prós Contras 

• A Colônia continuaria exclusiva 
para os oficiais, o que conservará 
o ambiente familiar. 

• Para que haja lucro 0, o valor 
mínimo da diária seria cerca de 
R$155,00; 

• Possibilidades de êxito baixas, 
dado que a demanda atual 
(composta apenas por associados) 
é insuficiente. 

• Envolve um investimento, e 
surtirá resultados no médio/longo 
prazo. 

Administrativa Operacional Física 

• Precificação 
compatível 
(Valores para baixa 
e alta temporada) 

• Automatização e 
integração das 
informações entre 
a sede e a filial 

• Auditoria de 
resultados 

• Criar políticas de 
incentivos 
(endomarketing) 

• Otimização do 
quadro de 
funcionários: 
contratos 
intermitentes ou 
temporários, 
terceirização de 
funções. 

• Criação e 
implementação de 
termos de uso e 
penalidades 

• Padronização e 
automatização de 
Check-in 

• Padronização e 
automatização de 
Check-out 
(auditoria) 

• Formular um 
sistema de coleta 
de lixo 

 

• Reforma dos 
apartamentos 

• Aquisição de 
recursos (novo 
sistema de 
ventilação, 
televisão…) 

• Ampliação das 
opções de lazer. 

 
 
 
 



 

Reestruturação Interna + Abertura para Terceiros 

Prós Contras 

• Redução do déficit; 
• Permanência da posse da Colônia. 

• O potencial turístico do local, não 
assegura a demanda necessária; 

• Alto investimento; 
• Alto esforço; 
• Perda da exclusividade da 

Colônia; 
• Diminuição do número de oficiais 

do Clube dos Oficiais de MG que 
frequentaria a Colônia na alta 
temporada.  

Administrativa Operacional Física 

• Precificação 
compatível; 

• Automatização e 
integração das 
informações entre 
a sede e a filial; 

• Auditoria de 
resultados 

• Criar políticas de 
incentivos 
(endomarketing); 

• Estabelecer um 
percentual para 
terceiros nas altas 
temporadas. 

 

• Criação e 
implementação de 
termos de uso e 
penalidades; 

• Padronização e 
automatização de 
Check-in; 

• Padronização e 
automatização de 
Check-out 
(auditoria); 

• Formular um 
sistema de coleta 
de lixo. 

 

• Reforma dos 
apartamentos; 

• Aquisição de 
recursos (novo 
sistema de 
ventilação, 
televisão…); 

• Ampliação das 
opções de lazer. 

 

 
 

Venda/Arrendamento 

Prós Contras 

• O clube dos oficiais não terá o 
déficit advindo da Colônia (600K); 

• Baixo esforço; 
• Resolução imediata do problema. 

• Perda da propriedade, o que 
reduzirá as possibilidades de lazer 
do associado. 

 

• Organização da documentação; 
• Contratação do serviço imobiliário; 

• Realização do Valuation. 
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