


encontro Virtual V
Adaptação resiliência e recuperação verde



TROCAS ENTRE A 
comunidade de aprendizagem

LEITURA DO 
MATERIAL DIDÁTICO

+
Adaptação e construção de resiliência 
no TSBC para absorver choques 
semelhantes aos do COVID-19 

Como posicionar o TSBC para 
aproveitar a o movimento da 
recuperação verde

Seção 8 - Objetivos de Aprendizagem



Resiliência e gestão de riscos

Resiliência e Adaptação

Exercício individual

Preparação para a Recuperação Verde - Bruno

Preparação para Imersão

agenda 



Resiliência

Resiliência pode ser entendida como a 
capacidade de absorver choques, resultantes 
de crises e outras adversidades das mais 
diversas naturezas. 

A resiliência está apoiada em dois elementos 
principais: gestão de riscos e adaptação.



risco e crise

Quando um risco se materializa, em especial aqueles menos previsíveis e de maior 
potencial de impacto, instala-se uma crise. 

Riscos diretos 
Ricos indiretos

Crise é, portanto, um período de perigo ou dificuldade resultante de adversidades, 
o qual exige que decisões sejam tomadas em um contexto desafiador.

Risco é uma condição natural da vida, entendido como a possibilidade de algo 
acontecer e vir a prejudicar um planejamento ou curso de ação esperado. Os riscos 
podem variar em termos de previsibilidade e potencial de impacto.



gestão de risco

mapeamento

● Evitar o risco 
● Reduzir o risco 
● Transferir o risco
● Absorver o risco 

mitigaçãoavaliação

Probabilidade de 
acontecer  x Impacto

Riscos diretos
Ricos indiretos



Individualmente:

1. Mapeie pelo menos um risco direto e um risco indireto da atividade 
de TSBC na sua região de atuação. 

2. Entenda onde esse risco está na matriz de avaliação

3. Estratégia de mitigação

Exercício 



Probabilidade de 
acontecer

Impacto 
(consequências)

Insignificante
1

Pequeno
2

Moderado
3

Grande
4

Catastrófico
5

A – Quase certa A A E E E
B – Provável M A A E E
C – Possível B M A E E
D – Pouco provável B B M A E
E - Raro B B M A A

E – Risco extremo: ação imediata é necessária
A – Alto risco: especificar responsabilidades na 
alta gestão
M – Risco moderado: especificar 
responsabilidades na gestão
B – Baixo risco: gerenciar através de 
procedimentos de rotina

Exercício 
Matriz de avaliação de riscos



resiliência e adaptação

Nível Estratégico + Nível Operacional

A adaptação acontece nas iniciativas e empreendimentos de TSBC e às vezes nem se 
dá conta.  

Compartilhe conosco situações em que:

1. Houve necessidade de fazer ajustes e mudar o que havia sido originalmente 
planejado para se adequar a um novo contexto ou situação.

2. Problemas aconteceram e foi necessário buscar soluções com agilidade.

3. Situações na sua iniciativa ou empreendimento em que se tem um plano B.

4. Mudanças (adaptações) ocorreram em decorrência de uma crise.



A crise forçou múltiplos setores a repensarem suas práticas e sistemas. Órgãos internacionais, 
governamentais e a sociedade civil vêm defendendo que a recuperação econômica deve vir integrada à 
oportunidade de “construir melhor” e alinhar os diversos setores econômicos a um modelo sustentável. 
Tais setores devem ser balizados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com atenção à 
redução de emissões de gases do efeito estufa e foco na inclusão e igualdade social e conservação da 
sociobiodiversidade.

Este esforço de recuperação econômica pautado por estes princípios tem sido chamado de recuperação 
verde, ou em inglês “green recovery”.

Com o setor do turismo não será diferente. Este setor não sairá da crise da COVID-19 sem sequelas, mas 
pode desempenhar um papel fundamental na recuperação da economia global, quando ultrapassada a 
crise provocada pela pandemia.

recuperação verde e o tsbc



Compartilhe conosco oportunidades e ideias sobre como o TSBC pode aproveitar o movimento de 
recuperação verde.

1. Quais os programas de estímulo que você teve conhecimento na sua região e como o TSBC pode se 
inserir nesses esforços?

2. Quais os espaços e fóruns em que se está sendo discutida a retomada do turismo, do turismo 
sustentável e do TSBC?

3. O que as iniciativas e empreendimentos da sua região ou do seu país podem fazer em conjunto para 
aumentar a visibilidade do TSBC nos espaços em que a retomada verde está sendo discutida?

4. Quais ideias para aumentar as possibilidades do TSBC se beneficiar desse movimento?

desafio: recuperação verde 



TAREFAS PARA a imersão

1. Leitura das seções 5 e 6 - 
- muito importante para se preparar para a imersão!

2. Trazer um objeto que represente sua região

3. Opcional – trazer um caso de produto/negócio de TSBC para ser 
apresentado na imersão - 4 voluntários



a imersão

● Passagens aéreas
● Testes
● 8/11 à noite jantar, 

09/11 viagem, retorno 
12/11


