
GRUPO BORANDAR 
3ª CAMINHADA SAPIRANGA 

01 a 03 de abril de 2016 
 

AVALIAÇÃO DO EVENTO 
 

RESPONDERAM:   22  (81%) 
NÃO RESPONDERAM:  5  (19%) 
PÚBLICO ALVO:   27  (100%) 
 
CLASSIFICAÇÃO DECRESCENTE POR ITEM 
 
1º PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO   4,95 EXCELENTE 
2º CAMINHADA      4,80 EXCELENTE 
3º TRANSPORTE (ÔNIBUS/MOTORISTA)   4,48 BOM 
4º JANTAR (PIZZAS) - JERIMUM CAFÉ   4,45 BOM 
5º HOSPEDAGEM (PRAIA DO FORTE HOSTEL)  3,71 BOM 
 
AVALIAÇÃO DO PROJETO (MÉDIA)   4,48 BOM 
  

 
  

TABULAÇÃO 
 
 
1º) PLANEJAMENTO / ORGANIZAÇÃO 
PONTUAÇÃO: REGULAR [0] / BOM [1] / EXCELENTE [21]  
MÉDIA: 4,95  / CONCEITO: EXCELENTE  
 
COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 
2) Superou muito minha expectativa. Muito bom! Parabéns! 
4) Acho que o grupo whatsapp, desde o início, teria facilitado mais. 
6) Como sempre impecável.  7) Nota 10  
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18) Encantada, identificada e gratificada com a organização do evento. Apenas acho não necessário permanecer tanto tempo no local. Desculpem, mas não sou muito festeira e ficar ociosa em um local me deixa ansiosa. Ainda preciso aprender a lidar com a ociosidade.   21) Sugestão: Próxima caminhada numa data bem próxima.  
2º) CAMINHADA 
PONTUAÇÃO: REGULAR [0] / BOM [4]  / EXCELENTE [16]  
MÉDIA: 4,80 / CONCEITO: EXCELENTE 
 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES  4) Aconteceram muitas paradas, o que causa uma quebra de ritmo na caminhada. Que tal 02 guias para tempos diferentes? Há um parte do grupo que caminha de forma mais rápida. Fiquei próxima dos que andam mais rápido e percebi a diferença para os demais.  9) Ótimo grupo, ótimo local.   18) Local maravilhoso para caminhada. Só lamento as pessoas não aproveitarem o momento para ouvir o silencio e as vozes da mata. Isso me levou a andar na frente, peço desculpas. Acho que as paradas também são muito longas e isto arrefece o ritmo do corpo.  20) O material da camisa é muito quente, deixando seu uso desagradável.    
3º) TRANSPORTE (ÔNIBUS/MOTORISTA) 
PONTUAÇÃO: REGULAR [1] / BOM [9]  / EXCELENTE [11]  
MÉDIA: 4,48 / CONCEITO: BOM 
 
COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 
 2) Registro pequeno vazamento na saída do ar condicionado na lateral esquerda do ônibus. Fato que não atrapalhou, mas caso não tivesse poltronas vagas poderia causar algum desconforto para 02 passageiros.  8) Ar condicionado pingando em 3 cadeiras/sem fones de ouvido/audio com defeito.  9) Motorista ótimo, ônibus regular.   
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13) No quesito transporte, o ar condicionado do ônibus, apresentou problemas com pingamentos, necessitando mudança de poltronas. Ainda bem que o ônibus não estava lotado!  
17) Motorista, amistoso, sempre atencioso e dedicado. O ônibus estava com vazamento de agua, vindo do ar condicionado em cima das cabeças sobre as poltronas do lado do motorista, do meio para o final. Como as últimas cadeiras estavam vazias, pudemos reacomodar. 
21) BOM , por Ar condicionado vazando em alguns assentos  
4º) JANTAR – JERIMUM CAFÉ (IMBASSAÍ) 
PONTUAÇÃO: REGULAR [2] / BOM [8]  / EXCELENTE [12]  
MÉDIA: 4,45 / CONCEITO: BOM 
 
COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 
 
4) O grupo, pelo que vi, não come muito, por isso a quantidade foi suficiente. A comida é 
boa e o lugar agradável. Manteria lá mesmo, com opção de salada para quem não for 
comer pizza. 
 6) o som , apesar de bom, estava um pouco alto. O que dificultava a conversa.  7) Ficamos muito separados uns dos outros  
10) O atendimento deixou a desejar, funcionários estavam sobrecarregados, demoravam 
no atendimento e esqueciam os pedidos. O show foi ótimo.  
 
16) Demora no atendimento 
 
17) Gostei da escolha, o lugar e as atrações do Jerimum sempre são interessantes, e 
promove a primeira integração do grupo. Penso que este evento deveria começar mais 
cedo, exemplo as 17/18hs, e terminar mais cedo, ou criar uma opção para quem quiser 
retornar mais cedo. Penso em função de um grupo de caminhada com jovens de 60 anos, 
em que gostariam de jantar cedo, tomar vinho, fazer a digestão, poder retornar cedo 
para o hotel, para compartilhar um quarto com apenas um banheiro, ter tempo para 
descansar e acordar cedo para a caminhada. Houve atraso devido a um conflito de 
comunicação do garçom que recebeu os pedidos, assim como atraso das pizzas devido 
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a concorrência com o horário de rush da pizzaria. Precisamos pensar uma maneira de 
adequar a programação do grupo. 
 
18) Achei o local bem bacana, show maravilhoso, mas o serviço foi muito ruim. Muito mal 
servido. Quero fazer uma sugestão: acho que o encontro do jantar (que pode ser 
também almoço) deveria ser após a caminhada para os caminhantes confraternizarem e 
discutirem a própria caminhada. Acho também que a noite antes do evento torna 
cansativo para a caminhada na manhã seguinte, mesmo em trajeto pequeno. O encontro 
de organização, que foi feito na sexta-feira, é muito bom e deveria ser incrementado 
com um café e seria suficiente para entrosamento do grupo. 
 
21) Avaliação máxima tanto para a qualidade da massa,  quanto para a receptividade dos 
empregados e da proprietária. 
 
5º) HOSPEDAGEM (PRAIA DO FORTE HOSTEL) 
PONTUAÇÃO: REGULAR [6] / BOM [15]  / EXCELENTE [0]  
MÉDIA: 3,71 / CONCEITO: BOM  
 
COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 
 1) Apesar de aumentar custo, sugiro uma pousada que tenha espaço de lazer mais confortável, como exemplo, área de piscina, acho que desta forma nos dissiparíamos menos e nos confraternizaríamos melhor.  2) Proativos, simpáticos e preços excelentes  3) Pessoal muito atencioso, boa acomodação e o café da manhã bom, poderia ter raízes.  4) Embora eu não tenha ficado hospedada no hostel, penso que o grupo poderia optar por uma pousada. Talvez pagamentos antecipados, para parcelamento em maior número de vezes.  7) Toalhas muito velhas, o ar condicionado não resfriou o quarto. Barulho altas horas da noite.  8) Quartos duplos sem forrar a cama de solteiro (Ita Marina – Dinalva, Suzana Sallenave – Ione, Iara Tude – Taninha e Sheila – Ivone) / falta de toalha no ap de José Lauro Tonhá – Maria das Graças / falta de papel higiênico no ap de Sheila - Ivone / falta de ducha higiênica no ap de Lindinalva - Domingos / controle remoto no ap de Denilson – 
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Eliana prendendo um botão / proximidade de música alta / descarga emperrada no ap de Jorge Jambeiro – Celeste.   9) Custo beneficio muito bom.   10) Gostei do atendimento e das instalações com espaços de convivência  agradáveis.  16) Condições das roupa de cama poderia melhorar. Servir o café mais cedo.  18) Apesar de registrar como regular esclareço que para o evento o local cumpriu o papel perfeitamente. Não era necessário local de excelência. Regular na minha avaliação é com referencia ao hotel.  20) Custo x benefício bom    

COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES GERAIS  2) Tudo ocorreu em excelente clima de empatia e compreensão.  3) Acho que para melhor agregar o grupo, a proposta da Bichelenga, pareceu-me melhor, tendo em vista que a comida na época foi boa e tinha piscina que proporcionou maior integração. Obs: Fiz opção por Praia do Forte porque amo aquela energia.  4) Sugiro o agendamento de 02 jantares em grupo, um na sexta e outro no sábado. Isso congregaria mais as pessoas.  5) Gostei muito, sou uma iniciante que prefiro receber o que vcs propuseram de coração aberto.  O que faltou foi uma reunião com música, tipo seresta, que aconteceu espontaneamente e algumas pessoas ficaram sem saber. Alba me disse que sempre havia em outras caminhadas.  6) O horário de saída poderia ser mais tarde, depois do almoço, porque quem trabalha pela manhã o tempo fica muito apertado .   7) Gostaria que o hotel fosse um pouquinho melhor, com uma piscina por exemplo.  8) Queremos mais!!!  9) Parabéns aos organizadores, fico feliz participando.  10) Continuem assim! Organizados, companheiros e agradáveis e "Borandar"  de novo!!!  
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12) Como sempre o forte , além da organização impecável da dupla Rehem/Lica, foi o astral e a disposição para interação do grupo. Muito gratificante passar um final de semana em boa companhia em um ambiente saudável.  14) Foi bom demais!  16) Viabilizar mais de um jantar com o grupo todo.  18) Quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês neste evento. Como disse na apresentação que não sei como meu nome foi parar no grupo, digo que sou grata ao universo por ter me levado ao grupo. Sugiro a Rehem/Lica que mantenham eventos como estes e espero ter possibilidade de participar de todos, especialmente quero participar da caminhada do Vale do Jiquiriçá e penso que com a capacidade organizativa de vocês podemos estender a outros caminhos fora do estado. Existem caminhos peregrinos em SP, GO, MT, que pode ser pensado. E, em precisando de colaboração na organização me coloco a disposição.  20) O horário de saída deveria ser a partir das 14h. 12:30 é um horário complicado 
pelo rush e para quem trabalha pela manhã.  21) Parabenizamos os organizadores (Denilson e Lika), damos Nota Mil,  agradecemos o convite e aguardamos as próximas!!!!   
AVALIAÇÃO DO PROJETO (MÉDIA):  4,48 - BOM 
 
Salvador,  7 de abril de 2016. 
 
Denilson Rehem 
Coordenador 
 


