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Apresentação 

 

Esta segunda oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 

Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 

Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, é um dos produtos 

resultantes do convênio firmado entre as entidades ambientalistas reunidas no 

colegiado ReaLNorte, a Petrobras e a Universidade Católica de Santos 

(UNISANTOS) que discutem através do  COMDIAL – Comitê de Diálogo para a 

Sustentabilidade - ações e projetos em prol do desenvolvimento sustentável 

dos municípios que compõem o Litoral Norte de São Paulo, por meio do 

CEDS/LN – Centro de Desenvolvimento Sustentável do Litoral Norte paulista.  

A segunda oficina foi realizada em 30 de novembro (quarta-feira), das 9 às 

17hs, no Hotel Ilha Flat, situado à Av. Princesa Isabel (avenida principal), 747, 

no bairro Perequê.   

Dentre as ações realizadas pelo convênio relacionadas a temática do turismo 

sustentável, vale destacar o Seminário “Turismo Sustentável no Litoral Norte de 

SP: Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo 

Regional”, realizado entre os dias 27 e 29 de agosto de 2009 e ainda em 

agosto de 2009 ocorre a aula inaugural da primeira turma do MBA Negócios da 

Sustentabilidade: ambiente, cultura e turismo pela UniSantos, com um módulo 

de 72 horas sobre Turismo Sustentável, contou com cerca de 100 alunos, 

estudando com 100% de bolsa patrocinada pelo convênio. Esta primeira turma 

se formou ao final de 2010 e a segunda já foi iniciada em agosto de 2011.  

Na primeira oficina o Prof. Dr. Mário Carlos Beni, enfatiza a importância da 

participação dos atores sociais da região para o planejamento participativo em 

prol do turismo sustentável. Desde o início desta proposição do CEDS em 

refletirmos sobre a possibilidade de desenvolvimento do turismo sustentável no 

litoral norte paulista os eventos promovidos contaram com a participação de 

diversos atores que contribuíram muito para a reflexão de seus participantes, 
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como os convidados do Seminário “Turismo Sustentável no Litoral Norte de SP: 

Desenvolvimento Participativo de Produtos Sustentáveis de Turismo Regional”: 

a pesquisadora Alicia Tagliorette, Coordenadora de Turismo Responsável da 

Fundação Patagônia Natural (Argentina); o Sr. Antônio Eduardo Poleti - 

Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro; a Sra. Berenice Gallo – Projeto 

TAMAR, Base de Ubatuba; o Sr. Bruno Omori – Diretor Executivo da ABIH-SP 

(Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo-SP); o 

Sr. Cristiano Cegana – WWF; o Sr. Carlos Rizzo – instrutor de Observação de 

Aves; o Sr. Daniel Cachone – Diretor Técnico Regional da COTUR 

(Coordenadoria de Turismo) – SELT – SP; o Sr. Dino Xavier Zammataro – 

Araribá; o Sr. Fernando Ferreira – Ministério do Meio Ambiente; a Sra. Hellen 

Santos – Jornalista da Rede Vanguarda; o Sr. João Bianchi – 

AREUBA/ABRASEL; Sr. Icaro Cunha – UniSantos; Sr. J. Iran Peppe de Paula – 

na ocasião Assessor de Turismo da Secretaria de Cultura e Turismo de São 

Sebastião o Prof. Dr. José Carlos Barbieri - EAESP-FGV; Sr. Klaus (Cacau) 

Peters – ACOBAR – Associação de Construtores de Barcos; a Profª. Drª. 

Luciana Paolucci; o Sr. Manuel A. P. Sanches – Diretor de Comunicação Social 

da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro; o Sr. Marcéu Pereira – CN - 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; o Sr. Marcos Fuhler - representante do 

Secretário de Turismo de Ubatuba; a Profª. Drª. Olga Tulik - ECA/USP; a Profª 

Dra. Patricia Ortiz - UNITAU/Campus Ubatuba; o Sr. Msc. Paul Dale – na 

ocasião representava a RBMA; Sr. Roberto Francine – ReaLNorte; o Sr. 

Roberto Numa de Oliveira (Bepo) - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo; o Sr. Rossano Bastos – UniSantos;  o Sr. Rui Teixeira Leite – Vice 

Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba e a  Sra. Tatiana Candeio 

- Gerente Escritório Regional SEBRAE - São José dos Campos.   

O relatório completo da primeira oficina está disponível no site, em pdf, através 

do link: 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/ler/oficina-de-turismo-sustentavel-acontece-

com-sucesso. 
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Devido ao sucesso destas ações, o convênio firmado em 2008 é prorrogado 

até 2012 e em reunião do COMDIAL, de 17 de setembro de 2010, foi 

deliberado que o tema turismo sustentável seria o tema orientador do novo 

biênio deste convênio. 

Em 18 de outubro de 2011 foi realizada na Fazenda Santana, em São 

Sebastião, a primeira de oito oficinas previstas no segundo biênio deste 

convênio com o objetivo de iniciar um processo participativo para a elaboração 

de Diretrizes do “Programa de Apoio ao desenvolvimento do Turismo 

Sustentável do Litoral Norte –SP” e dentre os atores sociais convidados, temos: 

Ana Carolina de Campos Honora (Gerente de Conservação Ambiental/ 

Fundação Florestal/SMA-SP); Ana Celina Tiburcio (Bacharel em Comunicação 

Social com habilitação em Relações Públicas, Especialista em Negócios da 

Sustentabilidade - CEDS); Edson Lobato (Gestor do Parque Estadual da Serra 

do Mar /Núcleo São Sebastião/ FF/SMA-SP); Marcos Vinicius de Mello 

(Gerente Setorial de Meio Ambiente/UO-BS - SMS/MA/ Petrobras); Sra. Maria 

Anita Bueno (Secretária de Cultura e Turismo de São Sebastião); Maria Ines 

Ferreira (Empresária, representante de Ilhabela no Circuito Turístico do 

LN/membro do Conselho Gestor do PEIB); Prof. Dr. Mário C. Beni (ECA/USP); 

Msc.Paul Dale (mediador da oficina, Vice Diretor DRPE/Instituto Florestal/SMA-

SP); Dra. Patricia Ortiz (coordenadora da oficina, Dra. Ciências 

Ambientais/UNITAU) e o Sr. Vanilson Fickert  (Diretor Técnico/Secretaria de 

Turismo de Estado de São Paulo). 

A segunda oficina é objeto deste relatório e se refere ao nivelamento de 

conceitos em Turismo Sustentável; a terceira oficina agendada para 29 de 

fevereiro de 2012, prevista para ser realizada em Caraguatatuba, será para a 

seleção participativa de produtos regionais; a quarta oficina de valoração 

ambiental; a quinta sobre certificação de produtos e serviços; a sexta irá 

apresentar experiências exitosas em Turismo Sustentável; a sétima irá discutir 

a proposta do Mosaico do Litoral Norte/SP e a oitava o Turismo Sustentável e o 

Plano de Comunicação e Marketing.  
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Nos quadros abaixo temos a programação prevista (quadro 1) e a realizada 

(quadro 2). 

Quadro 1. Programação prevista da 2ª Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável. 
Programação - Manhã 
 

9:00h às 9:20h – Abertura 
Sr. Edson Lobato (Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar /Núcleo São Sebastião/ 

FF/SMA-SP) 

Sra. Carolina Bio Poleto (Gestora do Parque Estadual da Ilhabela/ FF/SMA-SP) 

Sr. Harry Finger (Secretário de Turismo Ilhabela) 

Sr. Maurício Petiz (Secretário de Turismo de Ubatuba) 

9:20h às 9:40h – Circuito Turístico Litoral Norte – Sra. Telma Della Monica (Diretora de 

Turismo de São Sebastião, Coordenadora do Circuito Turístico Litoral Norte). 

9:40h às 10:00h – Grupo Gestor dos 65 municípios indutores - Cristina Arruda de Aquino 

Tubis Martins (Coordenadora do Grupo Gestor, Empresaria, Conselheira do Comtur de 

Ilhabela). 

10:00h às 10:20h – Rota Dória - Sr. Alexandre Silva (membro da Comissão Histórico Cultural, 

membro do Comtur de Salesópolis, e membro Suplente do Conselho Consultivo do Núcleo 

Caraguatatuba/ Parque Estadual da Serra do Mar). 

10:20h às 11:00h – Encaminhamentos das Diretrizes de Turismo Sustentável e do Plano 
de Comunicação – Sr. Msc. Paul Dale (mediador da Oficina, Instituto Florestal/SMA-SP) 

Apresentação das Marcas e Conceitos para o Programa de Turismo Sustentável do 
LN/SP - Sr. Giuliano Cesar Vieira Silva (Bacharel em Comunicação Social com Hab. em 

Publicidade e Propaganda, MBA Negócios da Sustentabilidades/CEDS). 

11:00h às 13:00h- Discutindo Conceitos e Estratégias para a Formatação de Produtos em 
Turismo Sustentável – Dra. Luciana Paolucci 

 
Programação – Tarde 
14:00 às 16:45h – Dinâmica de Grupo: Conceitos e Estratégias para a Formatação de 
Produtos em TS - Dra. Luciana Paolucci. 

17:00h às 17:15h – Agenda para a próxima oficina e Encerramento. 
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Quadro 2. Programação realizada na 2ª Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável. 
Programação - Manhã 
 

10:00h às 10:20h – Abertura 
Sr. Edson Lobato (Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar /Núcleo São Sebastião/ 

FF/SMA-SP) 

Sr. Harry Finger (Secretário de Turismo Ilhabela) 

10:20h às 10:40h – Dra. Patricia Ortiz (coordenadora da Oficina, UNITAU/Campus Ubatuba) 

10:40h às 11:00h - Circuito Turístico Litoral Norte – Sra. Telma Della Monica (Diretora de 

Turismo de São Sebastião, Coordenadora do Circuito Turístico Litoral Norte). 

11:00h às 11:20h – Grupo Gestor dos 65 municípios indutores - Cristina Arruda de Aquino 

Tubis Martins (Coordenadora do Grupo Gestor, Empresaria, Conselheira do Comtur de 

Ilhabela). 

11:20h às 11:50h – Rota Dória - Sr. Alexandre Silva (membro da Comissão Histórico Cultural, 

membro do Comtur de Salesópolis, e membro Suplente do Conselho Consultivo do Núcleo 

Caraguatatuba/ Parque Estadual da Serra do Mar). 

11:50h às 12:20h - Encaminhamentos das Diretrizes de Turismo Sustentável e do Plano 
de Comunicação – Sr. Msc. Paul Dale (mediador da Oficina, Instituto Florestal/SMA-SP) 

12:20h às 12:40h - Apresentação das Marcas e Conceitos para o Programa de Turismo 
Sustentável do LN/SP - Sr. Giuliano Cesar Vieira Silva (Bacharel em Comunicação Social com 

Hab. em Publicidade e Propaganda, MBA Negócios da Sustentabilidades/CEDS). 

 
Programação – Tarde 
14:00h às 15:15h - Discutindo Conceitos e Estratégias para a Formatação de Produtos 
em Turismo Sustentável – Dra. Luciana Paolucci 

15:15h às 15:27h – Observação de Aves – Sr. Carlos Rizzo 
15:27h às 16:45h – Dinâmica de Grupo: Conceitos e Estratégias para a Formatação de 
Produtos em TS - Dra. Luciana Paolucci. 

17:15h às 17:30h – Agenda para a próxima oficina e Encerramento. 
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1. Abertura 

1.1. Sr. Edson Lobato (Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar 
/Núcleo São Sebastião/ FF/SMA-SP) 

Edson Lobato (Fredê) em nome do COMDIAL (Comitê de Diálogo para a 

Sustentabilidade) agradece a presença do Sr. Harry Finger (Secretário de 

Turismo Ilhabela); do Catolé (Secretário de Meio ambiente de Ilhabela); 

Maria Anita Bueno (Secretária de Cultura e Turismo de São Sebastião) e 

Kelen Leite (Gestora da ESEC Tupinambás/ICMBio). 

Edson Lobato (Fredê) faz uma breve explanação sobre o contexto das oito 

oficinas que serão realizadas e destaca a participação na equipe de 

trabalho destas oficinas, a Dra. Patricia Ortiz e o Msc. Paul Dale. 

Edson Lobato (Fredê) cita também os grandes investimentos previstos para 

a região e a necessidade de encontros como este para a discussão de 

economias sustentáveis. 

 

1.2. Sr. Harry Finger (Secretário de Turismo Ilhabela) 

Agradece o convite e a presença de todos, destacando a presença 

da Telma e da Maria Anita do Circuito Litoral Norte e Joana do 

PEIb. Agradece em nome de Fabricio, o grupo de monitores 

ambientais que foram capacitados pelo PEIb e pela prefeitura 

municipal de Ilhabela.   

Harry Finger coloca que Ilhabela reinicia um trabalho de criação de 

produtos de ecoturismo e afirma que Ilhabela apesar de todo este 

potencial que todos conhecem ainda não tem formatados produtos 

de ecoturismo. O secretário relata que há ações iniciadas em prol 

da atividade de observação de aves e que os monitores ambientais 

estão iniciando este trabalho. E ainda acrescenta que receberão 
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nos próximos dias um grupo de 20 franceses para a atividade de 

observação de aves.  

 

1.3. Dra. Patricia Ortiz (coordenadora da Oficina, UNITAU/Campus 
Ubatuba) 

Patricia apresentou as temáticas a serem trabalhadas nas 

próximas oficinas previstas: 

 3ª Oficina “Seleção participativa de produtos regionais”  

 4ª Oficina “Valoração Ambiental”  

 5ª Oficina “Certificação Ambiental”  

 6ª Oficina “Turismo Sustentável e experiências exitosas” 

 7ª Oficina “Proposta do Mosaico do Litoral Norte/SP e 

Turismo Sustentável”  

 8ª Oficina “Plano de Comunicação e Marketing” 

Apresentou os pontos que foram discutidos:  

 Diretrizes de TS: abordagens Ambiental, Econômica, Sócio-cultural  

 Plano de Comunicação 

 Marca e Conceito 

Destacou a participação das Secretarias de Estado: Meio Ambiente e 

Turismo e a discussão conceitual feita com a participação do Prof. Dr. Mário 

Carlos Beni. 

Na última oficina algumas instituições foram citadas para comporem dois 

grupos de trabalho: o GTO (Grupo de Trabalho Operacional) e o GTE 

(Grupo de Trabalho Estratégico). Algumas destas instituições que não 

tinham representantes com poder decisório, ficaram de confirmar esta 
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participação, por isso foram inseridos pontos de interrogação ao lado de 

seus nomes, no entanto ainda não foram confirmadas tais participações. A 

participação destas instituições foram, na primeira oficina, propostas 

conforme o quadro apresentado abaixo: 

GTO – Grupo de Trabalho Operacional:  

CEDS, SETUR/SP, IF, FF, UNITAU, FATEC (?) - Juarez, ETEC (?) – Roberta, 

PM’s (M. Amb. e Turismo), Fórum Regional LN, Sala Verde Ubatuba, Marco 

Perrotti, Herman Schimidt, Azimute, Instituto Terra e Mar – Rita, Green Way – 

Liza, Assoc. Monitores São Sebastião, Cristiane Alves/Juquehy  

GTE – Grupo de Trabalho Estratégico:  

Prof. Mario Beni, GTO, ComDial, ComTurs, Malu Moreira, SEBRAE (?) – Ivana 

e Fabiana, Caete Ecolazer,CBH/LN (?), Ass. Costa  Alcatrazes, Conecta, 

Conselhos das UC’s.”  

Patricia Ortiz apresenta a programação desta segunda oficina com as devidas 

adequações devido ao adiantado da hora, aos convidados ausentes e as 

apresentações não previstas na programação inicial. 

Patricia apresenta a equipe de trabalho desta segunda oficina: 

 Patricia Ortiz - Coordenação da Oficina  

 Paul Dale - Moderação e Apoio a Coordenação  

 Edson Lobato – Representante das Unidades de Conservação da região  

 Giuliano Cesar Vieira Silva – Marca/Conceito do Programa 

 Roberta Pedroso – Relatora  

 Equipe Operacional do CEDS 
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2. Circuito Turístico Litoral Norte – Sra. Telma Della Monica (Diretora de 
Turismo de São Sebastião, Coordenadora do Circuito Turístico Litoral 
Norte). 

A palestrante apresenta o Fórum Regional de Turismo do Litoral Norte de São 

Paulo e esclarece o porquê de sua criação em 2009, dizendo que é uma 

diretriz do Plano Nacional de Turismo do Ministério do Turismo, maximizar o 

potencial turístico das regiões do Brasil. 

Antes de 2009, já tinham iniciado o Projeto Circuito Litoral Norte, liderado pelo 

Sebrae, com o objetivo de aumentar o fluxo turístico na baixa temporada, com 

capacitação dos estabelecimentos do trade turístico regional. Hoje o projeto 

Circuito Litoral Norte é um dos projetos do Fórum Regional de Turismo do 

Litoral Norte. 

Afirma que a região está diretamente ligada ao Conselho Regional de Turismo, 

formado por 34 macroregiões e ao Conselho Estadual de Turismo e ainda 

complementa que tanto o Governo Federal quanto o Estadual dão preferência 

a projetos regionais na liberação de recursos. 

O objetivo do Fórum é: 

• “Promover o desenvolvimento do turismo sustentável de forma 
regionalizada no Brasil; 
• Diversificar, ampliar e estruturar a oferta turística brasileira” 

A missão do Fórum do Litoral Norte: 

“Apoiar e impulsionar o desenvolvimento do turismo sustentável do 
Litoral Norte, por meio da proposição, análise e integração de 
programas e projetos e, da articulação do empresariado, poder 
público e terceiro setor com vistas à consolidação da região como 
destino turístico nacional e internacional.” 

A palestrante Telma, apresenta as ações já realizadas pelo Fórum: 

• “Estatuto estabelecido em setembro de 2009; 
• Instancia de Governança estabelecida; 
• Realizado evento de lançamento em Novembro de 2010; 
• Realizado evento “Oportunidades Copa 2014” em abril de 

2011; 
• Realizado evento “Mídias Sociais” em julho de 2011 
• Cadeira no Conselho Regional de Turismo. 
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• Reuniões periódicas da Instancia de Governança”. 

A Instancia de Governança é formada pelos representantes apresentados 

abaixo: 

 Caraguatatuba: Abel Fabricio Dias Filho; Thiago S. Fernandes; Renato 

Lambiase; Francisca Alves e Miriam  Patusci. 

 Ilhabela: Harry Finger; Eunice Bourroul; Maria Inez Ferreira; Raymundo 

Araújo e Cristina Martins. 

 São Sebastião: Marianita Bueno; Telma Della Monica (quem proferiu 

esta palestra); Adrian Fuhrrausser; Paulo Costa e Eduardo Cimino.  

 Ubatuba: Mauricio Petiz; Rodrigo; Pedro Paulo Orabona; Fábio Mendes 

Machado e José Arimatéia Correa. 

O grupo está acompanha as ações do projeto Circuito Turístico do Litoral 
Norte de São Paulo: 

 

– “571 empresas aderiram ao projeto (atrativos, hotéis e 
pousadas, restaurantes, agências receptivas e artesãos); 
– Diagnósticos, consultoria e seminários de capacitação foram 
realizados;  
– Consultorias e adequação de atrativos;  
– Formatação de roteiro”  

 

E dentre as ações prevista está o lançamento do catálogo e portal do Circuito 

no segundo semestre de 2012. 

A palestrante também apresenta alguns desafios: 

• “Implantar pelo menos um projeto, fora o Circuito Turístico, para 
o desenvolvimento do turismo sustentável na região; 
• Buscar recursos para viabilizar projetos; 
• Incentivar e aumentar a participação do trade; 
• Obter maior envolvimento do poder público dos quatro 
municípios;  
• Desenvolvimento de um Plano Regional de Turismo 
• Definição do Plano de Marketing Regional” 
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Telma encerra sua explanação declarando que o Fórum Regional de Turismo é 

uma realidade e que agora não tem volta. 

 

3. Grupo Gestor dos 65 municípios indutores - Cristina Arruda de Aquino 
Tubis Martins (Coordenadora do Grupo Gestor, Empresaria, 
Conselheira do Comtur de Ilhabela). 

Cristina apresenta de forma sucinta o processo de definição dos 65 

municípios indutores e da formação deste Grupo Gestor. 

Um dos Macroprogramas do Plano Nacional do Turismo 2007/2010 é 

“Regionalização do Turismo”, que apresenta o Programa de planejamento e 

gestão da Regionalização, cuja Meta 3 é: “Estruturar 65 destinos turísticos 

com padrão de qualidade internacional”   

“Após Ilhabela ser escolhida pelo MTUR - Ministério do Turismo 
como um dos 65 destinos Indutores de Turismo, a FGV e Marcas 
Brasil começaram as capacitações de pessoas relacionadas com 
o turismo local. Esses voluntários formam um grupo denominado 
GG 65 que: 
•  é composto de representantes do 1º, 2º e 3º setores; 
•  participaram dos workshops apresentados pelo Marca Brasil, 
capacitando o grupo em gestão de turismo, na ferramenta de 
gestão SG65 e monitorando ano a ano os projetos e ações do GG 
nesses 3 anos de investimento do Mtur.”  
 

Dentre as atribuições do GG 65, temos: 

• Análise do Estudo de Competitividade elaborado pela FGV; 

• Monitoramento de projetos desenvolvidos em Ilhabela e inseridos na 

ferramenta  de gestão do Mtur SG 65; 

• Acompanhamento e auxílio na gestão do turismo local;  

• Câmara Técnica do COMTUR de Ilhabela  

•  Participação em reuniões mensais. 
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Na atual composição do GG, há representantes de diferentes instituições, 

tais como: ACEI; AHBRI; CMDSA; CONSEG; IIS; OSI; PEIb; prefeitura; 

SEBRAE e SECTUR. 

A palestrante apresentou os slides de Bruno Araújo utilizados na Oficina de 

Monitoramento dos 65 destinos indutores com exemplos das páginas do 

Sistema de Gestão “Modulo” utilizado pelo grupo gestor como ferramenta 

de monitoramento das ações realizadas. 

 

4. Rota Dória - Sr. Alexandre Silva (membro da Comissão Histórico 

Cultural, membro do Comtur de Salesópolis, e membro Suplente do 
Conselho Consultivo do Núcleo Caraguatatuba/ Parque Estadual da 
Serra do Mar). 

Edson Lobato (Fredê) antes de anunciar o próximo palestrante, faz 

comentários acerca das palestras já proferidas e afirma que todos estes 

fóruns que já existem com o mesmo propósito devem ser somados e as 

questões trabalhadas ora de maneira “macro”, ora “micro”, ou seja, em 

alguns momentos todos se focarem para produtos ícones e em outras para 

aspectos gerais. Em seguida, Fredê, apresenta o palestrante, Alexandre, 

para relatar sobre a Rota Dória. 

O palestrante iniciou sua explanação esclarecendo o que é a Rota Dória: 

uma rota clandestina de escravos do século XIX, entre São Sebastião e São 

José do Parahytinga (SP). Como método de pesquisa foi utilizada a 

pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, sendo os documentos 

consultados no: Arquivo Histórico do Estado de São Paulo; Arquivo 

Histórico de Mogi das Cruzes; Arquivo Histórico de Jacareí; Arquivo 

Histórico da Cúria Metropolitana; Arquivo Histórico da Assembléia 

Legislativa do Estado de São Paulo; Cartório de Salesópolis; Câmara 

Municipal de Salesópolis e através de entrevistas com moradores antigos 

do município. 



 

 

 
 

Convênio: 
 

“A Rota Dória era uma antiga rota comercial, que funcionou 
durante o período imperial, e pela qual, entre outros produtos, era 
comercializado o precioso sal e africanos escravizados, escassa 
mão de obra na Capitania de São Paulo. A rota ligava a localidade 
de São Sebastião ao Planalto, à Salesópolis,  então Capella de 
São Jozé do Parahytinga. Ela era utilizada por tropeiros, que 
oriundos de diversas partes de Serra Acima, chegavam à São 
Sebastião, que tinha em seu porto, importante posto de troca de 
mercadorias.” 
 

Sobre a Estância Turística de Salesópolis, o palestrante cita que faz parte 

da Região Metropolitana de São Paulo – Alto Tietê; onde encontra-se a 

nascente do Rio Tietê e que foi “fundada pelo Vigário de São Sebastião 

Manuel de Faria Dória, a quem coube assentar a primeira pedra triangular 

do alicerce da primeira Igreja Matriz, em 09 de março de 1839”. Sua área de 

abrangência é de 427 km2; possui 15.000 habitantes e 98% corresponde a 

áreas de Proteção aos Mananciais e 142 km2 em UCs – PESM e Parque 

das Nascentes do Rio Tietê. Há 130 km2 de área com eucalipto, a área 

envoltória da PESM sofre grande pressão.  

O palestrante apresenta a localização da Estância Turística de Salesópolis 

em um mapa conforme Figura apresentada abaixo: 

Figura 1. Mapa ilustrativo identificando o município de Salesópolis, 
a região metropolitana de São Paulo, a região do Vale do Paraíba, 
o Litoral Norte e a região metropolitana de Santos. 

 
Fonte: Apresentação de Alexandre Silva na 2ª. Oficina do 
“Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Sustentável 
do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, promovida pelo 
CEDS/LN (2011) 
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Para melhor compreensão da Rota apresentada o palestrante faz uma 

breve citação acerca da vida do Padre Manoel de Faria Dória. 

"Padre Manoel de Faria Dória, Vigário Colado de São Sebastião 
(1816-1837), nasceu em São Sebastião e aí foi batizado a 24 de 
novembro de 1781; inscrito para as ordens em 1816. Dedicado 
aos interesses da sua terra fez construir a "Estrada Dória", que 
ligava Salesópolis a São Sebastião. 
PAIS: - Capitão Amaro Alvares e Maria Barbosa do Amaral“ 
Deputado Provincial entre 1835 e 1842.” 1 

 

Os antecedentes da Rota Dória: 

• “Antiga trilha indígena; 
• Rota de descaminho de ouro e de sal no período colonial (1710 - 

Porto de Paraty / 1732 Porto de Santos); 
• Porto de São Sebastião versus Porto de Santos; 
• 1808, vinda da família Real para o Brasil, abertura dos portos, e 

necessidade da abertura de estradas com comunicação para o 
interior.” 

 

A Estrada Dória foi construída em 1832: 

“[...] dando começo a exploração, e pricipiando a picada, e 
medição na fralda da montanha do Outeiro junto ao Innhanguára á 
rumo de [...] este; e depois de vinte um dias de sertão, cheguei á 
Fazenda do Alferes José Luiz de Carvalho na Parahitinguinha, 
legoa e meia á Leste da Capella de São José, havendo medido 
trinta e sinco mil, cento noventa e oito braças em differentes 
rumos; mas porque do rio pardo para diante, só procurei sahir, por 
falta de mantimentos, necessario foi tentar segunda exploração 
por aquella parte, a qual tem effeito a dez de Agosto  ppº tendo 
sahido d'aqui á trinta de Julho. Primeiramente fui explorar o [...] rio 
claro junto ao Campu de Buracêa á fim de dirigir por alli a picada 
livrando o dito rio, e seguir para Mogim, e por isso principiei a 
picada d'aquelle lugar contra o rio Pardo a rumo de leste. Depois 
de onze dias de serviço observei, que, dando o terreno lugar para 
caminho e bom, contudo ficava em triplo custoza sua abertura, 
visto ter de passar por confinnado sertão. Nesta consideração 
refiz-me de mantimentos, e vim a montanha do rio Pardo, e d'alli 
fui melhorando a picada com direção á Capella de São José 
aproveitando traz mil, novecentos e quinze braças de caminho de 
moradores, a que concluhi em onze dias; sendo p. tanto medido 

                                                        
1 Fonte: Anuário Diocesano de Santos, 1936-1942, p. 150-1, publicação de 1942 apud SILVA, 
Alexandre, apresentação proferida na 2ª. Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, promovida pelo CEDS/LN (2011). 
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desde a  Inhanguára té a dita Capella de São José trinta e duas 
mil, cento e quarenta braças. 2 
 
“[...] após sua morte [do Padre Dória] em 1842, um de seus 
inimigos políticos, o Padre Pinto, obstruiu a estrada Dória [...], 
alegando que São Sebastião poderia ser invadida pelas tropas de 
Rafael Tobias de Aguiar, da Revolução Liberal de 1842, que 
seguiriam por esta estrada”. 3 
 

Segundo o palestrante em 1852, “a Estrada Dória nem mais constava nos  

registros de estradas da Vila de Sant’Ana de Mogi das Cruzes, Vila a qual a 

Freguesia de São José do Paraitinga fazia parte, mencionando somente a 

ligação via Paraibuna e Caraguatatuba”.4 

Grande parte do traçado da estrada da Petrobras foi baseado na Estrada Dória. 

A estrada da Petrobras foi “construída nos anos de 1960 para a manutenção 

dos oleodutos que sobem do Terminal Petrolífero de São Sebastião até a 

Estação do Rio Pardo, no alto da Serra e que seguem até Guararema”. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Ofícios diversos de São 
Sebastião: anos 1830-1833. São Paulo, 1832a. caixa 482, ordem 1277 apud SILVA, 
Alexandre, apresentação proferida na 2ª. Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, promovida pelo CEDS/LN (2011). 
 

3 Fonte:CAMPOS, J. F. Santo Antônio de Caraguatatuba: memória e tradições de um povo. 
Caraguatatuba: FUNDACC, 2000, p. 137 apud SILVA, Alexandre, apresentação proferida na 
2ª. Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral 
Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a Formatação de Produtos em Turismo 
Sustentável, promovida pelo CEDS/LN (2011). 
 

4 Op. Cit.  

5 Op. Cit.  

 



 

 

 
 

Convênio: 
 

Figura 2. Registros Cartográficos 

 

Fonte: Arquivo Histórico do Estado de São Paulo – Setor de 
iconografia apud SILVA, Alexandre, apresentação proferida 
na 2ª. Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo 
Conceitos e Estratégias para a Formatação de Produtos em 
Turismo Sustentável, promovida pelo CEDS/LN (2011). 
 
Figura 3. Registros Cartográficos 

 
Fonte: Biblioteca particular da Fazenda Santana apud SILVA, 
Alexandre, apresentação proferida na 2ª. Oficina do “Programa 
de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Sustentável do 
Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, promovida 
pelo CEDS/LN (2011). 
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Segundo Alexandre a Rota Dória foi usada como rota clandestina de 

escravizados. 

• “Após Lei Eusébio de Queiroz, 1850, proibia-se o tráfico de 
escravizados para o Brasil 
• A partir de 1850 “[...] não se fazia mais o ‘tráfico ilegal’ de 
navios carregados de negros [...] em portos da costa deste termo, 
desde Santos até Angra dos Reis, com exceção de um só porto, 
onde o dezembarque de Africanos se faz em grande escala e por 
um modo escandaloso, ou seja, o porto denominado Sombrio, na 
Ilha de São Sebastião.”6 
• “[...] a Bahia do Sombrio e a pequena ilha do Tamanduá, de 
fronte á praia de Mococa, além de Caraguatatuba, eram os ultimos 
reductos do contrabando de escravos [...]”7 
• “As ferrovias e o litoral norte inóspito.”  

 

Alexandre esclarece os elementos que compõem o símbolo utilizado para 

divulgação da Rota Dória como Roteiro Turístico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6 APESP, 1850 apud MARCÍLIO, M. L. Caiçara: terra e população. 2.ed. São Paulo: EDUSP, 
2006. p. 124 apud SILVA, Alexandre, apresentação proferida na 2ª. Oficina do “Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos 
e Estratégias para a Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, promovida pelo 
CEDS/LN (2011). 
 

7 COMMISSÃO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Exploração 
do rio juqueryquerê. 2.ed. Typographia Brazil de Rothschild & Co., 1919. p. 9. apud SILVA, 
Alexandre, apresentação proferida na 2ª. Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, promovida pelo CEDS/LN (2011). 
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Figura 4. Símbolo utilizado para divulgação 
da Rota Dória como Roteiro Turístico. 

 
Fonte: SILVA, Alexandre, apresentação 
proferida na 2ª. Oficina do “Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 
Sustentável do Litoral Norte-SP”: Discutindo 
Conceitos e Estratégias para a Formatação 
de Produtos em Turismo Sustentável, 
promovida pelo CEDS/LN (2011). 
 
 
 
 
 
Figura 5. Casarão Senzala 

Fonte: SILVA, Alexandre (2011). 
 

 
 
 
 
Figura 6. Espaço Cultural Dita Parente (antigo 
Mercado Municipal)  

Fonte: SILVA, Alexandre (2011). 
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Figura 7. Casarão do Café 

 
Fonte: SILVA, Alexandre (2011) 
 

Figura 8. Casarão dos Gonçalves 

 
Fonte: SILVA, Alexandre (2011) 

 
 
 
Figura 9. Cruz do 
Dória 

 
Fonte: SILVA, 
Alexandre (2011) 
 

 
 
Figura 10. Igreja Matriz 
de São José 

 
Fonte: SILVA, Alexandre 
(2011) 
 

Figura 11. Parque 
Estadual da Serra do 
Mar – Núcleo 
Caraguatatuba e São 
Sebastião  
 

 
Fonte: SILVA, 
Alexandre (2011) 
 

 
 
 
 
Figura 12. Igreja de São Lourenço - Paraibuna  

 

Figura 13. Desafio Ciclístico Rota Dória 

 
Fonte: SILVA, Alexandre (2011) 
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Fonte: SILVA, Alexandre (2011) 
 

 

 
 
Figura 14. Sítio Arqueológico São 
Francisco – São Sebastião 

 
Fonte: SILVA, Alexandre (2011) 
 

Figura 15. Saco do Sombrio - Ilhabela 

 
Fonte: SILVA, Alexandre (2011) 
 

 
 
Após a apresentação das ilustrações com os atrativos e atividades propostas 

para o Roteiro Turístico da Rota Dória, Alexandre acrescenta que a: 

• “Rota interlocal, intermunicipal e regional: possibilidades de 
integração litoral e serra acima; 

• Ecoturismo, o Turismo de Aventura, o Turismo histórico-cultural e 
o Turismo Rural: diversificação de segmentos que podem ser 
complementares do sol e praia;  

• PESM além das fronteiras municipais.” 
 
 

O palestrante cita que há um documentário da Rota Dória, cujo roteiro e 

direção é de Gilda Brasileiro de Moraes, que faz parte do Projeto Revelando os 

Brasis (2010/11). 

O palestrante apresenta a Sinopse do documentário citado:  

“Após a morte de seu idealizador, Padre Manoel de Faria Dória, a 
estrada que ligava o Litoral Norte a São José do Parahytinga foi 
fechada, mas tornou-se uma importante rota clandestina de 
escravos. Salesopólis era um entreposto comercial para 
distribuição da mão-de-obra nas fazendas. A presença dos 
africanos, porém, fez absorver muito de sua cultura: o modo de 
falar, a utilização de ervas, a culinária e as danças.” 
 

E na seqüência Alexandre exibe aos participantes da oficina um 

programa de televisão que teve como pauta a Rota Dória.  
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5. Contribuições e questionamentos da plenária  

 Guido Botto (Diretor executivo da Associação de Monitores 
Ambientais de Ilhabela) 

O participante questiona o palestrante Alexandre a respeito da rota 

que os escravos faziam do Saco do Sombrio, em Ilhabela, para 

Sebastião e se seria próxima da atual Estrada de Castelhanos. 

 Alexandre Silva – palestrante 

O palestrante afirma que a rota correta ainda não foi encontrada nas 

pesquisas realizadas, o que se sabe é a respeito do uso das praias 

por onde passavam, como: A praia de Toque Toque (São Sebastião), 

a própria praia do Sombrio (Ilhabela) e praia da Mococa 

(Caraguatatuba). E acrescenta que a pesquisadora Júlia que está 

fazendo o doutorado em Portugal sobre a Estrada do Padre Dória e 

quando ela retornar com certeza apresentará novos elementos sobre 

esta rota. 

 Júlio Rodrigues – Pousada das Praias (Camburi – São 
Sebastião) 

Júlio comenta sobre a possibilidade do palestrante escrever um livro 

sobre a Rota e pergunta se o documentário já foi feito. 

 Alexandre Silva – palestrante 

O palestrante responde que o documentário já foi feito e que o livro 

está por vir, mas afirma que já há um trabalho de iniciação científica 

publicado. 

 Participante que não se identificou 

Pergunta sobre o tempo que o turista precisa destinar para fazer o 

roteiro da Rota Dória. 
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 Alexandre Silva – palestrante 

O palestrante afirma que os roteiros são operados por uma agência 

de turismo de Salesópolis, desde 1 até 3 dias. 

 Ana Lúcia – Operadora de Turismo do Município de Salesópolis 
e presidente do Conselho Municipal de Turismo de Salesópolis. 

A participante acrescenta que há vários parceiros e estudos sendo 

realizados, então a medida que os atrativos são preparados são 

inseridos na rota. Hoje opera-se roteiros de 1 a 3 dias, mas é 

possível ter até de uma semana. A participante comenta sobre a 

pesquisadora Gilda, que está fazendo doutorado em Portugal em 

busca de documentos históricos com o apoio do IPHAN e que irá 

contribuir muito com o desenvolvimento da rota. 

A participante também fala da Rota Gastronômica do Cambuci, que 

envolve o bairro do Cambuci em São Paulo (capital), Paranapiacaba, 

Ribeirão da Serra, Mogi das Cruzes, Salesópolis, o PESM Núcleo 

Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela. A Vera Tiburcio, aluna do 

MBA do CEDS, está trabalhando o TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso) dela com o título: “Ecoturismo e Agroecologia no entorno do 

PESM Núcleo São Sebastião, Salesópolis – SP, como fomento do 

ecomercado através das convergências das rotas Dória e Cambuci.” 

  

 Edson Lobato (Fredê) – Gestor do PESM Núcleo São Sebastião 

Fredê relembra que há uma oficina prevista para apresentação de 

experiências exitosas em Turismo Sustentável e que será apresentado o 

Cambuci. E acrescenta que a Rota Dória já está integrada ao Projeto da 

Estrada Parque, no convênio com a Petrobrás.  

Fredê ainda comenta que o sítio arqueológico do bairro São Francisco 

em São Sebastião é considerado por arqueólogos conceituados do 
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Brasil, como a Pompéia da Serra do Mar. Fredê ainda comenta que 

milhares de turistas deixam recursos para visitar o Caminho de Santiago 

e porque não virem para o Brasil conhecer estes atrativos citados. 

 Fernanda Kuva – aluna do MBA Negócios da Sustentabilidade: 
ambiente, cultura e turismo, a aluna é de origem angolana. 

A aluna fala que o seu TCC terá como temática a cultura caiçara e o 

turismo sustentável e afirma que pesquisou em alguns livros e 

descobriu que a maior parte dos escravos que desembarcou no 

Porto de São Sebastião, veio de sua cidade de origem, no sul de 

Angola (África). 

A aluna ficou muito feliz em conhecer este trabalho que está sendo 

realizado na região e afirma que a nova geração precisa conhecer a 

história. 

 Alexandre Silva – palestrante 

O palestrante agradece pelas palavras da Fernanda e ressalta a 

importância da transmissão desse conhecimento. 

 Telma Della Monica – Diretora de Turismo de São Sebastião, 
Coordenadora do Circuito Turístico Litoral Norte. 

Pergunta ao Paul no momento de sua explanação, de onde sairá a 

verba para executar o Plano de Comunicação. 

 Msc. Paul Dale (mediador da Oficina, Instituto Florestal/SMA-SP) 

Paul coloca que Vanilson (Secretaria Estadual de Turismo) é um dos 

colaboradores deste trabalho, participou da primeira oficina e se 

dispôs a contribuir no processo. Ainda não temos este compromisso 

firmado, mas é possível que consigamos aproveitar recursos já 

destinados para a confecção de folders, de website, por exemplo, da 

Empresa Paulista de Turismo. E outras fontes também possíveis: a 
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própria Petrobras, o Projeto BID e recursos destinados às unidades 

de conservação. 

Paul relembra ainda, a fala da Carolina Honora na oficina passada, 

que afirmou que há recursos e faltam projetos. E destaca que não 

caberá ao grupo gestor lidar com o dinheiro, apenas com as 

articulações. Em um primeiro momento é preciso definir quais são as 

ações e depois verificarmos quais são os recursos disponíveis para 

estas ações. 

 Patricia Ortiz (coordenada da Oficina, UNITAU) 

Patrícia coloca que Orlando da Secretaria Estadual de Turismo 

sugeriu que o Programa e o resultado das oficinas no Conselho 

Estadual de Turismo no intuito de referendarmos as diretrizes do 

litoral norte no conselho. 

 Telma Della Monica – Diretora de Turismo de São Sebastião, 
Coordenadora do Circuito Turístico Litoral Norte. 

Telma se prontifica a levar ao conselho regional de turismo o que 

está sendo feito neste processo. 

 Msc. Paul Dale (mediador da Oficina, Instituto Florestal/SMA-SP) 

Paul acrescenta que Vanilson poderá levar para o conselho estadual 

de turismo e ainda que estão em conversa com o Comitê Paulista da 

Copa do Mundo de 2014 e que provavelmente participarão da 

próxima oficina e que representantes do Ministério do Turismo 

também participarão de uma das oficinas previstas para consolidar e 

referendar este trabalho. 

 Arturo Justicia – Diretor de Projetos da empresa Conecta e 
coordenador do Azmuti Ponto de Cultura e Sustentabilidade 
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Arturo comenta sobre o ecoprojeto que ele escreveu, que está 

participando do edital do CEDS, que visa a implementação do 

sistema de gestão em sustentabilidade nos meios de hospedagem 

do litoral norte. Arturo quer abrir este projeto para a discussão do 

grupo em outro momento, mas adianta que neste projeto também 

está previsto um Plano de Comunicação e reforça a importância da 

integração dos projetos nesta temática. 

 Edson Lobato (Fredê) – Gestor do PESM Núcleo São Sebastião 

Fredê relembra que no âmbito do litoral norte, o que não faltam são 

recursos e que bons projetos não terão problema de recursos, sejam 

por conta dos grandes licenciamentos que já estão em curso e ainda 

terão outros licenciamentos e ainda recursos dos royalts previstos.  

O próprio Marcos Vinicius, representante da Petrobrás no COMDIAL 

já fez esta colocação para que sejam apresentados os projetos que 

visem a sustentabilidade. 

 Telma Della Monica – Diretora de Turismo de São Sebastião, 
Coordenadora do Circuito Turístico Litoral Norte. 

Telma relata ao final da explanação de Msc. Paul Dale acerca dos 

indicadores finalísticos do Programa de Diretrizes proposto, que já 

foram definidos indicadores com o apoio de consultores e resultado 

da discussão de anos no Circuito Litoral Norte e que só será 

necessária a validação do grupo. Telma sugere que ela e a Eunice  

participem do Grupo Estratégico formado neste processo para 

adiantar algumas etapas já cumpridas pela Instância de Governança 

criada no Circuito Litoral Norte. 

 Kelen Leite - ESEC Tupinambás 

Kelen faz uma consideração no momento da apresentação do Paul 

referente aos indicadores finalísticos, destacando a importância do 
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enfoque na melhoria da qualidade do turismo para o litoral norte e não 

no aumento da quantidade de turistas. 

 Rogério Catolé – Secretário de Meio Ambiente de Ilhabela 

Finalizando as contribuições da parte da manhã, Catolé, compartilha sua 

preocupação em relação a um projeto de lei que está sendo discutido 

para transformar o litoral norte em região metropolitana do Vale do 

Paraíba que foi apresentado no Teatro Mário Covas em Caraguatatuba e 

que será votado nos próximos dias. Catolé fala ainda de sua 

preocupação acerca da ampliação do porto de São Sebastião, 

convidando à todos a participarem das audiências públicas que serão 

realizadas dias 7 e 8 de dezembro, em São Sebastião (07/12) no TEBAR 

e em Ilhabela neste local, Ilha Flat (08/12). 

 

6. Encaminhamentos das Diretrizes de Turismo Sustentável e do Plano 
de Comunicação – Sr. Msc. Paul Dale (mediador da Oficina, Instituto 
Florestal/SMA-SP) 

Paul comenta sobre as apresentações já proferidas desde a última oficina, 

destacando a questão do trabalho intra-regional e nesta oficina já falamos 

da Rota Dória e do Cambuci e acrescenta que o trabalho agora é discutir 

como transformamos este potencial em resultado do ponto de vista turístico 

e de fato, ou seja, aumentando o número de turistas que visitam a região, o 

número de investimentos etc.. 

Paul antes de iniciar sua apresentação, fala a respeito das contribuições de 

especialistas como do Prof. Dr. Mário Beni e agora da Profa. Dra. Luciana 

Paolucci e alguns alunos da primeira turma do MBA do CEDS, e uma delas 

foi a Ana Celina que trabalhou nas primeiras versões do Plano de 

Comunicação. 
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Paul esclarece que a versão final do Plano de Comunicação será 

apresentada apenas na última oficina, no entanto, nestas primeiras oficinas 

já está sendo desenvolvido um esqueleto para discussão. 

Uma jornalista do Instituto Florestal colaborou na revisão inicial da segunda 

versão do Plano de Comunicação e está sendo inserido no grupo gestor 

que está trabalhando na revisão da terceira versão, O Júlio Rodrigues, do 

Programa Direto das Praias e o Ivan Quadros, que trabalha na área de 

comunicação na região. 

Paul afirma que os participantes interessados em contribuir com o Plano de 

Comunicação podem procurá-lo e que a idéia é que este grupo trabalhe na 

revisão desta versão antes da apresentação na próxima oficina. 

Paul esclarece que as versões devem acompanhar o que está sendo 

discutido em todas as oficinas e que na última oficina, talvez com a 

contratação de um novo consultor, será discutida a questão metodológica 

do plano. 

Paul apresenta no slide com um esquema que resume o Plano de 

Comunicação que está sendo desenvolvido, envolvendo: comunicação 

interna, publicidade, comunicação institucional, comunicação digital, 

assessoria de imprensa, etc. 

 Paul comenta sobre a complexidade do Plano, já que envolve desde a 

questão da sustentabilidade, questões individuais, atitudinais até 

comunicação de massa. 

A Plenária faz algumas considerações e questionamentos descritos no item 

5 deste relatório. 

Em seguida Paul apresenta um cronograma de trabalho com atividades já 

cumpridas, algumas em andamento e outras previstas. 

Dentre as já cumpridas, temos: 
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“1å Oficina: 18 de Outubro de 2011, com: *Referendar consenso 
sobre necessidade destas Diretrizes, *aprovar cronograma, 
*aprovar componentes, *aprovar gestão inicial do processo e 
*apresentar indicadores finalísticos / metas.” 

Em andamento: 

“2å Oficina: 30 de Novembro de 2011: junto de “Conceitos em 
Turismo Sustentável”), com: *aprovar sistema permanente de 
gestão do processo, *aprovar indicadores finalísticos, *provocar 
ações para alcançar indicadores finalísticos/metas e *respectivos 
responsáveis, *referendar todo processo, marco inicial do 
processo.” 
 

Atividades previstas: 

3å Oficina: agendada nesta 2ª. Oficina para o dia 29 de fevereiro de 2012, 

com aprovação final. 

 

Paul relembra rapidamente as fontes que devem ser utilizadas para elaboração 

das diretrizes propostas e que serão disponibilizadas à todos os interessados: 

• “Diretrizes por segmentos: MTur, MMA, SMA, STur, TIES, 
ABNT, CBTS-PCTS etc. 
• Diretrizes por Regiões: Mata Atlântica, Montanhas, GerCo - 
Áreas Costeiras, Áreas Oceânicas, Ambientes Insulares, Áreas 
Úmidas etc. 
• Outros países: Argentina (Patagônia), Nepal, Canadá etc. 
• Áreas Protegidas e Sustentabilidade: UC, SMA, ICMBio, 
IBAMA, MaB-UNESCO, CMAP-UICN, PNUMA, CDB, FF, IF, OMT, 
WWF, FGV etc.” 

 

Paul faz uma síntese das fontes e apresenta alguns pontos de destaque:  

• “Direto ao Ponto = Objetividade  
• Simplicidade  
• Complementaridade de interesses  
• Valorização das UC” 

 

Em seguida Paul relembra e explica a necessidade destas Diretrizes: 

• “Plano COMDIAL / CEDS-LN 
• Integração de Vetores - Integração de Interesses (meio 
ambiente, empreendedores, gestores públicos, população etc.): 
ponto de encontro = sustentabilidade  
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• Desenho regional = mais que a soma das partes = 
empreendedores sustentáveis e região sustentável.” 

 

E como Premissa Básica, Paul cita: “O turismo, principal atividade econômica 

regional, pode ser sustentável e de maior expressão positiva (ambiental, 

econômica, cultural e social) - base do programa de turismo sustentável do LN-

ESP.”  

E ainda faz menção a outras premissas: 

* “*Diálogo para a Sustentabilidade do Litoral Norte do Estado de 
São Paulo - CEDS/Centro de Experimentação em 
Desenvolvimento Sustentável.  
* *Gerenciamento integrado de áreas costeiras e oceânicas.  
* *Planejamento e gestão participativos das unidades de 
conservação da região.  
* *Planos municipais, regionais e setoriais para o 
desenvolvimento sustentável do Litoral Norte do ESP.  
* *Convenção da Diversidade Biológica - Metas de Aichi 2011-
2020.  
* *Mudanças Climáticas e seu efeito na região.  
* *A prática da gestão compartilhada dos recursos hídricos, com 
base no Comitê de Bacia regional.  
* *Ações setoriais para promoção da sustentabilidade com 
incidência sobre o turismo regional.” 

 

Paul relembra os componentes da sustentabilidade já trabalhados na 1ª. 

Oficina: Ambiental, Econômico e Sócio-cultural e acrescenta o sugerido por 

Beni, o Institucional. Além de outros componentes gerais também citados 

na 1ª. oficina: legislação, participação e integração infra/supra regional. 

Para a gestão inicial do processo, Paul cita alguns pontos, que será apoiada 

pelo CEDS-LN; a formação do GT Operacional (GTO), por representantes 

do CEDS-LN, UNITAU, IF, FF, SETur, REALNORTE, com reuniões 

mensais. Paul solicita que outras instituições que queiram participar, 

confirmem esta participação. 

E para composição do GT Estratégico (GTE), com reuniões semestrais 

(revisão anual das Diretrizes): GTO + Prof. Dr. Mario C. Beni + Julio 

(Pousada das Praias) + MMA. E assim como se referiu ao GTO, Paul 
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solicita que outras instituições que queiram participar, confirmem esta 

participação. 

E ainda é feito o convite para aqueles que se interessarem, deverão se 

manifestar para integrar ao Grupo Gestor do Plano de Comunicação. 

E para finalizar sua explanação, Paul apresenta os Indicadores Finalísticos / 

Metas: 

Componente Econômico:  
 

• “movimento na baixa temporada,  
• qualidade dos gastos do visitante,  
• tempo de permanência do visitante,  
• frequência da visita,  
• pessoal empregado,  
• empreendedores e  
• tempo de retorno dos investimentos.” 
  

 
Telma Della Monica faz uma consideração descrita no item 5 deste 

relatório a respeito da existência de um Plano com indicadores elaborado 

pela instância de governança do Circuito LN.  

 
Componente Ambiental:  
 

• “redução na ocorrência de danos ambientais associados à 
atividade,  
• melhoria no processo de gestão participativa das unidades de 
conservação regionais,  
• melhoria no processo de conservação da biodiversidade,  
• melhor internalização dos conceitos associados aos ambientes 
costeiros e marinhos junto ao processo turístico regional, e  
• maior integração entre segmentos turísticos incidentes na 
região com a promoção do patrimônio natural.” 
 

Paul acrescenta ao apresentado no slide anterior: a questão de mudança 

climática e solicita que os presentes que quiserem sugerir mais alguma 

complementação que o faça e Kelen leite da ESEC Tupinambás faz uma 

consideração a respeito da importância da qualidade do turismo no LN. 

Paul acrescenta então este item dentre os indicadores propostos.  

E os últimos indicadores apresentados: 
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Componentes Sócio-Cultural e Institucional: 
 

• “maior integração entre segmentos turísticos incidentes na 
região com a promoção do patrimônio cultural,  
• maior participação da população local nos processos decisórios 
sobre o turismo regional e  
• ampliação dos mecanismos sociais de monitoramento do 
turismo regional.” 

 

7. Apresentação das Marcas e Conceitos para o Programa de Turismo 
Sustentável do LN/SP - Sr. Giuliano Cesar Vieira Silva (Bacharel em 

Comunicação Social com Hab. em Publicidade e Propaganda, MBA 

Negócios da Sustentabilidades/CEDS). 

Giuliano (Giul) faz uma explanação introdutória apresentando um 

embasamento conceitual para a criação das marcas propostas. 

Seu primeiro slide Giul trata do Signo: 

“O signo - No princípio eram os sinais. Os primeiros seres 
humanos ainda não eram dotados de linguagem falada, mas já 
sabiam usar sinais para estabelecer comunicação. Dispunham da 
mímica e dos gestos e este era o meio de reconhecer o que os 
outros sentiam: conforto, desconforto, raiva, alegria, 
aborrecimento, medo ou agressividade. Foi com sinais 
identificadores destes estados que a comunicação começou.  
Pegava-se um pedaço de carvão e desenhava-se um búfalo na 
parede, um mamute, um veado ou um homem com uma lança e 
todos os que vissem o seu desenho percebiam do que se tratava: 
o discurso, por assim dizer, era agora o do caçador. E foi com 
esses desenhos, com essas imagens, que começou a cultura.” 

 

Em seguida Giul fala que “o logotipo é uma promessa.” 

• “Os logotipos são poderosos, porque as imagens que 
transmitem nos prometem algo. 
• As marcas são poderosas, porque confiamos nelas, uma vez 
que representam determinadas atitudes e valores. ” 
  

“Um logotipo é bonito quando tem um design atraente. Um logotipo é bom 

quando comunica.” 

Em seguida, Giul apresenta os cinco conceitos trabalhados para o 

desenvolvimento das cinco propostas de marcas para o litoral norte paulista. 
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Figura 16. Conceito 1 - Mosaico 

 
Fonte e autoria: Giuliano Cesar Vieira Silva (2011)  

 
Figura 17. Conceito 2 - Reflexo. 

 
Fonte e autoria: Giuliano Cesar Vieira Silva (2011)  

 
 

Figura 18. Conceito 3 – Envolvimento. 
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Fonte e autoria: Giuliano Cesar Vieira Silva (2011) 
 
 

Figura 19. Conceito 4 - Folha. 

 
Fonte e autoria: Giuliano Cesar Vieira Silva (2011)  

 
Figura 20. Conceito 5 - Sol 

 
Fonte e autoria: Giuliano Cesar Vieira Silva (2011)  

 

Patricia Ortiz diz que irá verificar a possibilidade de disponibilizar as marcas no 

site do CEDS para votação. 

 

8. Discutindo Conceitos e Estratégias para a Formatação de Produtos em 
Turismo Sustentável – Dra. Luciana Paolucci 

No currículo resumido da Dra. Luciana Paolucci temos: 

“É Bacharel em Turismo, concluiu o doutorado em Ciências da 
Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes - USP em 
2005, com ênfase em Turismo. Foi Professora do Programa de 
Mestrado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do 
Itajaí, ministrando as disciplinas Análise Estrutural do Turismo e 
Administração de Meios de Hospedagem. Participou do grupo de 
pesquisa cadastrado no CNPQ Planejamento e Gestão dos 
espaços para o Turismo. Ministrou e coordenou cursos de Turismo 



 

 

 
 

Convênio: 
 

em diversas instituições de ensino como Centro Universitário 
Belas Artes, UNINOVE e UNISA. Desenvolve trabalhos de 
consultoria no que se refere à coordenação de planos de 
desenvolvimento sustentável do turismo e projetos relacionados à 
pesquisa de mercado, estudo de capacidade de carga e 
comunicação integrada. Foi Secretária de Turismo dos municípios 
de Tapirai e Ilha Comprida.” (Programação da 2ª oficina do 
“Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Sustentável 
do Litoral Norte-SP”: Discutindo Conceitos e Estratégias para a 
Formatação de Produtos em Turismo Sustentável, 2011) 

 

Luciana inicia sua explanação agradecendo o convite e comentando sobre 

o prazer de estar em São Paulo, pois ela é paulista e vive atualmente em 

Natal, em Maceió. E relembra um pouco de sua atuação enquanto 

consultora no litoral norte paulista. 

Luciana cita o seu primeiro trabalho na região em 1993, um trabalho de 

consultoria à hoteleiros pelo Sebrae; depois atuou no curso de monitores 

ambientais do Parque Estadual de Ilhabela (PEIb) em 1999; trabalhou 

também no Projeto de Manejo da visitação de 1997 a 2005 

aproximadamente. Em 2009, Luciana foi palestrante no Seminário “Turismo 

Sustentável no Litoral Norte de SP: Desenvolvimento Participativo de 

Produtos Sustentáveis de Turismo Regional”, promovido pelo CEDS em 

Ubatuba, no Hotel Recanto das Toninhas. Luciana conhece bem a região, 

pois além dos trabalhos citados, tem casa em Juquey a cerca de 20 anos.  

Luciana cita outros trabalhos de consultoria que realizou na região do Vale 

do Ribeira e Vale do Paraíba. 

A palestrante faz uma introdução esclarecendo o objeto de sua explanação: 

Turismo sustentável e a formatação de produto turístico sustentável. 

Luciana faz menção às apresentações já feitas pela Telma e Cristina, 

comentando que já há trabalhos na região acerca desta temática. 

A palestrante inicia sua apresentação de slides com conceituação de base e 

índices de crescimento da atividade. 

 “O turismo é um fenômeno social e econômico com grandes 
dimensões.  
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 Historicamente, a atividade turística tem se expandido a taxas 
mais crescentes do que a média dos setores da economia.  
O crescimento observado nos últimos 22 anos mostra que o 
número de chegadas de turistas mais que duplicou (2.49 vezes) e 
a receita gerada foi mais que quadruplicada (4,6 vezes) em 
dólares correntes 
 O mercado encontra-se cada vez mais segmentado, criando 
segmentos e nichos específicos. 
 Premissa fundamental para entendimento do produto turístico.” 
 

Luciana afirma que o turismo gera renda, mas comenta acerca da 

dificuldade que muitas vezes tem o pequeno e médio empresário em 

manter seu negócio e ainda acrescenta que segundo a OMT, o médio e o 

pequeno empresário é o principal componente da atividade turística. 

Luciana destaca a questão da segmentação de mercado, dos nichos 

específicos e de sua importância para a formatação do produto. 

Luciana apresenta rapidamente os conceitos de turismo sustentável. 

“Revendo conceitos turismo sustentável 
 O conceito de turismo sustentável se desenvolveu a partir da 
idéia de desenvolvimento sustentável, que ganhou 
amplo reconhecimento durante a década de 1990. 
  foi baseado no reconhecimento do potencial do turismo em 
causar impactos negativos sobre o meio ambiente.  
O Relatório Brundtland, Rio 92 e a Agenda 21. 
Turismo sustentável 
 O desenvolvimento turístico sustentável satisfaz as 
necessidades atuais dos turistas e das populações locais, 
protegendo e valorizando as regiões visitadas e criando, 
simultaneamente, oportunidade para o futuro.  
Deve-se pensar na gestão de todos os recursos de tal forma que 
os direitos econômicos, necessidades sociais e estéticas possam 
ser satisfeitas, mantendo a integridade cultural, dos processos 
ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos 
ecossistemas.8  
Ou seja, desenvolvimento sustentável do turismo é 
ecologicamente sustentável, economicamente viável, assim como 
ética e socialmente eqüitativo.  
 Assim, o turismo sustentável integra o ambiente natural, 
cultural e humano.  
 Por isso, deve respeitar o frágil equilíbrio ambiental que 
caracteriza muitos destinos turísticos, especialmente em áreas 
ambientalmente sensíveis. 

                                                        
8 Fonte: http://www.world-tourism.org/sustainable/doc/a21-def.pdf 
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 Além disso, é caracterizada por uma perspectiva de longo 
prazo.” 
 

Luciana destaca de seu slide os princípios do turismo sustentável, a 

questão econômica, ambiental, social e relembra da fala do Paul, o 

institucional sugerido por Beni na primeira oficina. 

 Luciana destaca um indicador importante para ser medido quando 

tratamos do turismo sustentável: a rotatividade de abertura e fechamento 
de empreendimentos turísticos. É comum, principalmente em destinos 

que trabalham com Turismo de Sol e Praia vemos um restaurante em uma 

alta temporada e depois na próxima já está fechado e é preciso pensar 

nesta questão: como diminuir esta alta rotatividade.   

“O Conceito de Cluster Turístico 
 O conceito de cluster se adapta às características específicas 
da atividade de turismo, cujo produto está vinculado à sua base 
local e à ação conjunta de um aglomerado de empresas 
vinculadas aos produtos turísticos da região. 
Organização do Produto através do conceito de Cluster 
 conjunto de atrativos com destacado diferencial turístico, 
concentrado num espaço geográfico contínuo ou descontínuo; 
 dotado de equipamentos e serviços de qualidade 
 eficiência coletiva, coesão social e política; 
 articulação da cadeia produtiva e cultura associativa com 
excelência gerencial, em redes de empresas que possam gerar 
vantagens estratégicas comparativas  e competitivas.” 

 

Luciana destaca a importância do atrativo turístico e comenta a respeito da 

paisagem. O turista “compra” a paisagem do destino e destaca que além de 

bonita a paisagem do litoral norte é acolhedora, a praia aliada à vegetação de 

mata atlântica. 

A palestrante também relembra e reafirma o comentário da Kelen (ESEC 

Tupinambás) sobre a importância da qualidade da visitação e acrescenta que é 

preciso discutir o que é qualidade para a esta região. É importante também 

definirmos quais são os indicadores de qualidade dos produtos de turismo 

sustentável do litoral norte paulista. 
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Luciana destaca também a contribuição da Cristina que em sua explanação 

apresentou uma excelente ferramenta de gestão que medi como o destino está 

em termos de competitividade.  

A palestrante apresenta a figura abaixo que demonstra os componentes de um 

cluster de turismo. 

Figura 21. Cluster de Turismo 

 
Fonte: PAOLUCCI, Luciana (2011) 

 

Luciana acrescenta que o produto turístico começa quando o turista sai de sua 

residência fixa e só acaba quando ele retorna e comenta com os amigos sobre 

a viagem, ou seja, não podemos pensar apenas o local, mas também o 

regional e de onde vem o turista. 

Em seguida a palestrante apresenta a próxima figura. 

 
Figura 22. Turismo: “venda” de espaços e de produtos 

 

 

 
 
 

Fonte: PAOLUCCI, Luciana (2011) 

ESPAÇOS
(paisagens distantes, atrativos...)

ATRATIVO SERVIÇOS INFRA-ESTRUTURA ACESSO ARRANJO INSTITUCIONAL

PRODUTOS TURÍSTICOS
Características
Componentes

TURISMO
Que oferecemos?

Que o turista demanda?
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Luciana relata sobre a importância de adequar a oferta à demanda e apresenta 

os componentes da oferta turística, destacando os atrativos turísticos.   

 

“Oferta Turística 
 conjunto dos recursos naturais e culturais que, em sua 
essência, constituem a matéria-prima da atividade turística porque, 
na realidade, são esses recursos que provocam a afluência de 
turistas.  
+ serviços produzidos para dar consistência ao seu consumo, os 
quais compõem os elementos que integram a oferta no seu 
sentido amplo, numa estrutura de mercado.” 
 
“Oferta Original 

 ATRATIVOS TURÍSTICOS 
Todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse turístico que 
motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los. 
 - ‘coisas para ver e fazer’ 
 - ‘pontos de concentração de atividade recreacional’ 
 - elementos do espaço geográfico 
 - muitas vezes é a qualidade dos recursos que oferece a 
atração – local torna-se secundário. 
Atrativos Naturais - elementos do espaço geográfico que 
constituem a paisagem. 

- Geralmente - Oferta fixa – quantidade limitada de serviços em um 
dado período de tempo. 

- Bens públicos ou coletivos – legislação restritiva / pressão de uso 
- Padrões de uso. 

Atrativos Histórico-Culturais 
- Manifestações sustentadas por elementos materiais - bens móveis 

e imóveis. 
- Manifestações e usos tradicionais e populares (atividades 

cotidianas e festivas de ordem sacra e profana, de caráter popular 
e folclórico – objetos de apreciação e/ou participação turística). 

- Realizações técnicas e científicas contemporâneas e 
acontecimentos programados.” 

 

Luciana para esclarecer o slide que cita “pressão de uso” cita o exemplo do 

porto na região, o conflito de uso entre o turismo e outras atividades e que é 

preciso um arranjo institucional para tentar resolver este tipo de questão.  

Em relação aos atrativos histórico-culturais aliados aos atrativos naturais, 

Luciana menciona a apresentação feita pela manhã pelo Alexandre sobre a 

Rota Dória. 
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No próximo slide, Luciana aborda a respeito da transformação do recurso em 

atrativo e da comunicação com o turista. 

 

“Estruturação do recurso para torná-lo atrativo: o que avaliar? 
 ‘o processo sempre exige uma clara concepção da interpretação e 

da comunicação que se pretende estabelecer com o visitante’ 
(Murta e Albano, 2002) 

 Envolve: 
◦ Localização e qualidade do recurso 
◦ Mercado / demanda 
◦ Moda 
◦ Visibilidade na mídia” 

 
Luciana cita o uso de aplicativos para I-phone e questiona a platéia se há 

disponível algum aplicativo da região e é citado um guia de Ilhabela. A 

palestrante comenta sobre a questão da integração, pois apenas Ilhabela tem o 

aplicativo citado. 

“Oferta Turística Derivada 
 é composta pelos transportes,  
 pelas diversas formas de alojamento, lazer e recreação,  
 pelos organizadores de viagens e pelas agências de viagens  
  serviços receptivos.” 
  
“FACILIDADES,  EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS 
Meios de Hospedagem (hoteleiro e extra-hoteleiro)  
- Serviços de Alimentação 
- Entretenimento 
-  Agenciamento 
- Centros de informações turísticas 
- Sistema de animação e recreação 
- Guias”. 

 

ATRATIVOS  + FACILIDADES                   
= 

ATIVIDADES TURÍSTICAS 

 

Luciana ressalta que recurso não é igual a atrativo e este não é igual a 

produto. 

“PRODUTO TURÍSTICO 
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 O processo produtivo da atividade turística realiza-se 
mediamente a exploração dos recursos turísticos, ou seja, os 
atrativos naturais e culturais, combinados com tecnologia, trabalho 
e capital. As unidades em que se organiza esse processo são as 
empresas prestadoras de serviços e seu resultado chama-se 
“produto turístico”.  
 O produto turístico é um conjunto composto de bens e serviços 
produzidos em diversas unidades econômicas, que sofre uma 
agregação no mercado ao serem postos em destaque os atrativos 
turísticos  
 Medir a sustentabilidade é uma questão complexa e os critérios 
variam de acordo com o tipo de produto e as condições locais 
 PRODUTO TURÍSTICO sustentável 
é um equilíbrio entre as circunstâncias locais, as expectativas do 
visitante e as melhores práticas em tecnologia e gestão 
ambiental.”  

 
 

“O que é um produto de turismo sustentável? 
 Entendido como uso recursos de uma forma ambientalmente 
responsável, socialmente justa e economicamente viável, para que 
os usuários do produto possam satisfazer as suas necessidades 
atuais sem comprometer o uso futuro. 
Então o que é um produto turístico sustentavel ? 
 combinação de oferta, serviços e outros bens materiais e 
imateriais. 
 incluindo a experiência de viagem inteira: 
do sair de casa até o retorno. 
 experiência individual, as impressões e coisas aprendidas em 
um destino.  
Economia da Experiência 
 os consumidores atuais querem experiências, experimentar!!! 
 as experiências são intrinsecamente pessoais e só existem na 
mente da pessoa que tenha sido cativada em um nível emocional, 
físico, intelectual ou até mesmo espiritual 
 Assim, duas pessoas não podem ter a mesma experiência, 
porque cada experiência deriva da interação entre o 
acontecimento organizado (como uma peça teatral) e o humor da 
pessoa.”  

 
Luciana explica os slides apresentados e destaca a questão da 

experiência, citando a importância da definição de indicadores para 

saber se o turista terá uma experiência agradável no destino. 

A palestrante acrescenta que o turista quer experimentar e que o turista 

atual quer sempre novidades e ainda afirma que este pode ser um 

conflito em relação ao turismo sustentável, pois desta forma o destino 

terá que sempre explorar outros atrativos. 
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Luciana destaca a importância de pensarmos na formatação do produto, 

quais experiências emocionais, físicas este produto traz ao turista. E 

comenta que as experiências espirituais são bem mais subjetivas e mais 

complexas de se trabalhar, mas são também importantes. 

A palestrante relata sobre a sua própria experiência emocional nesta 

viagem ao litoral norte como exemplo para elucidar este tipo de 

experiência e destacar que é única, ou seja, cada indivíduo terá a sua. 

 
    Figura 23. Produto Turístico 

O Produto turístico 

 
Fonte: PAOLUCCI, Luciana (2011) 
 

Luciana apresenta as características do produto turístico e exemplifica as 

variáveis que afetam a percepção que o turista tem deste produto relatando 

a experiência vivenciada por um amigo estrangeiro que em uma primeira 

viagem esteve na região com sol e em uma outra viagem com chuva.  

“Características específicas dos produtos turísticos 
•não armazenaveis 
• preparados para um determinado cliente em um determinado 
momento 
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• originais  
• composto por itens que o autor do produto não tem influência 
sobre (tempo, condições das vias de acesso, balnabilidade) 
• cliente tem influência na qualidade do produto” 
 
“Qual é a estrutura do produto turístico? 

 definido pela cadeia de produtos 
 número de elementos básicos: viagens, preparação para o 

destino, 
estadia, viagem de volta e atividades após retornar para casa.” 

 

“Quem deve produzir um produto regional? 
 três produtores básicos: 
- prestadores de serviços individuais 
      - operador de agência de viagens / passeios/ recreação/ 
animação 
      - Gestores locais e regionais.” 

 
“Avaliação dos Produtos Turísticos 
 Viagem organizada: 
◦ Circuitos acompanhados 
◦ Viagens acompanhas apenas em nível local.” 
 

Em relação ao slide que cita as viagens organizadas, Luciana acrescenta que o 

perfil do turista do litoral norte é de organizar sua própria viagem, no entanto 

para trabalharmos com o turista estrangeiro, é preciso pensar em viagens 

organizadas. E nesta modalidade temos: o circuito acompanhado desde o 

aeroporto até o destino, ou apenas acompanhado aqui na região.  

Luciana explica também outras formas de turismo: 

 
“Turismo Independente” 
 “Em comparação a viagem organizada, aqui a noção de férias 
à la carte é essencial, quer dizer, há a possibilidade de comprar 
apenas certos produtos de operadores locais a fim de poder 
acrescentar durante a viagem elementos pessoais ao programa.  
 Tendência:diversificação e originalidade no que concerne aos 
circuitos.”  
 
“Circuitos auto-gerados 
 “Fórmula do circuito clássico: 
   vôo/ traslado/estada/circuito/vôo 
 Fórmula do circuito auto-gerado: 
      vôo/tempo livre/visita/vôo.” 

  

A palestrante aborda a questão da segunda residência quando relata sobre 

as “estadas”, quando o turista fica em uma mesma destinação.  
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“Leque de Fórmulas de Viagens 
 As grandes fórmulas de viagens são: 
 Estadas. Entende-se por estada um tipo de férias em que o 

transporte pode ser ou não utilizado, e que pertence a uma dessas 
três categorias: balneária, na cidade, de esportes de inverno.” 
 

  
“Circuitos 
 Circuitos. Podem ser divididos em: minicircuitos, como o nome 
indica, duram poucos dias e geralmente se integram a uma 
estada;  
 Circuitos-estada. Trata-se da combinação das duas fórmulas 
precedentes. É na seqüência ‘circuito+estada’ que essa 
combinação é mais astuciosa, oferecendo alguns dias de 
descanso depois da fadiga da ‘descoberta’.” 

 

A palestrante fala de cruzeiros e destaca a importância de pensarmos em 

quais os tipos de cruzeiros que Ilhabela e Ubatuba recebem, pois a partir de 

um tema de um cruzeiro que chega em uma destinação é possível elaborar 

um produto turístico. 

“Cruzeiros 
 Cruzeiro de temas ou temático. Acontece em função de uma 

animação ou de um trema sobre o qual se organiza a vida a bordo, 
como cruzeiro musical, gastronômico, de saúde. Pode também 
estar ligado a um evento: cruzeiro-peregrinação, cruzeiro-festival, 
cruzeiro científico. 

 Cruzeiro-estada ou cruzeiro-circuito. É um cruzeiro no qual 
pode ser encaixada uma estada ou um circuito a partir de uma de 
suas escalas. 
Livre-intinerário 

 É uma fórmula de Turismo independente que pode ser feito por 
meio de: 

 Transporte aéreo e/ou carro/ onibus .... 
 Transporte aéreo+carro+hospedagem 
 Carro+ hospedagem+ compra de circuito+ carro” 

 
 
Luciana coloca que associado ao produto está o roteiro e ela apresenta de que 

forma então elaboramos um roteiro. 

“Roteiros 
 O que é um roteiro?  
Forma de organizar :  
 Roteiro Completo:  
 Meios de locomoção: quais tipos de transporte serão utilizados 
– ônibus, vans, bicicletas, cavalos, etc  
 Atrativos a serem visitados pelos turistas: casas históricas, rios, 
museus, praias  
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 Pontos de parada – conteúdo: informações, tempo gasto: 
história do local, fatos interessantes, etc; tempo gasto para chegar 
ao atrativo, e tempo de permanência no local  
 Atividades a serem desenvolvidas: rapel, banho de cachoeira, 
observação de fauna e flora, caminhada, etc.  
 Monitores e guias que irão acompanhar : em que lugares, 
número de monitores por grupos, especialidades.  
 Equipamentos de Alimentação: locais para refeições, tipos de 
alimentos e bebidas  
 Meios de Hospedagem: locais para repouso, tipos, categorias  
 Entretenimento noturno: festas, locais para saídas.” 

 

Luciana relembra que foi citado na apresentação do Alexandre que a Rota 

Dória também é feita de bicicleta, quando ela relata sobre os meios de 

locomoção que podem ser utilizados em um roteiro. 

Luciana cita que a China tem um produto de turismo sustentável e que 

ganhou um dos principais prêmios desta categoria, e relata que é um local 

cuidado por uma Organização Não Governamental, com um interessante 

sítio histórico, reservas naturais com o oferecimento de diferentes 

atividades. 

“Organizar para quem? 
 Qual é o publico? 
 Para quem se destina o roteiro: verificar quais são os tipos de 
turistas; procedência, idade, motivações 
 Qual é o mercado do roteiro? Quem vai consumir e aonde 
encontrá-los?” 

 

Luciana cita uma feira internacional de turismo segmentado, “A Pure Life 

Experience”, que aconteceu em novembro em Marrakesh, com produtos de 

experiência única, esta feira é a que tem alcançado o maior êxito em 

vendas. A palestrante cita que há poucos expositores brasileiros, ela cita 

uma pousada de Picinguaba, três operadoras e dois hoteleiros de Trancoso. 

E as operadoras, nenhuma vendendo o litoral norte paulista, a palestrante 

coloca que os produtos turísticos oferecidos no exterior são do nordeste e 

do Rio de Janeiro. 

A palestrante é questionada pelo participante, Júlio da Pousada das Praias, 

se os produtos turísticos no exterior são vendidos através do convention & 
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visitors bureau e ela responde que se vende mesmo com a participação das 

empresas em feiras internacionais como esta citada anteriormente. 

Luciana dá prosseguimento aos slides, explicando cada citação abaixo 

extraída de sua apresentação: 

“Lista de itens a serem checados para a preparação do 
roteiro: 

 Verificar qual é o tempo disponível dos turistas 
 Desejos e necessidades dos turistas: o que querem fazer 
 Legislações e regulamentos das áreas a serem visitadas 
 Código de Ética do consumidor 
 Custo 
 Preços competitivos” 

 

“Verificar  procedência e tipos de turistas: 
 Internacional 
 Nacional 
 Estadual 
 Regional 
 Excursionista (local – do município, que não pernoita, passando 
menos do que 24 horas no local) 
 Idade: crianças, jovens, adultos, terceira idade 
 Gastos possíveis (recursos disponíveis pelos turistas): altos, 
médios, médio/baixo, baixos, baixos com subsídios (pelo Estados: 
ex. escolas estaduais ou municipais) 
 Modalidades/tipos: esportistas, estudantes, grupos de jovens, 
aventureiros, turistas convencionais, famílias, grupos de terceira 
idade, casais, aventureiros, etc.” 

  

“Formulação do roteiro 
 Esquema do roteiro (planejamento dos atrativos a serem visitados 

e meios de acesso  por dia) 
 Cronograma das atividades a serem desenvolvidas 
 Cálculo de custos 
 Desenho do itinerário definitivo 
 Interação entre as etapas, e os resultados que podem modificar as 

etapas anteriores.” 
 

“Fatores críticos 
 Imagem 
 Motivação 
 Acessibilidade 
 Mix de facilidades 
 Gestão 
 Mecanismos de compra 
 Qualidade do serviço” 
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Luciana destaca a questão abordada no slide anterior, o “mix de facilidades”, 

como o turista terá acesso ao produto, pensando na comunicação. 

E em relação ao próximo slide, Luciana destaca que devemos pensar o que é 

qualidade para o cliente, mas também o que é qualidade para a comunidade 

local e ainda o que é qualidade para os meus concorrentes.  

 
“Questão chave: QUALIDADE 

 Definição de qualidade deve ser determinada pelo conhecimento e 
entendimento do cliente, pela comunidade e ambiente e 
competição 

 O que entendemos por qualidade? 
 Quem tem responsabilidade por ajustar os padrões? 
 Como superamos nossos problemas com qualidade e enunciamos 

a qualidade dos serviços? 
 

A palestrante lembra que estamos nos referindo a qualidade sustentável, ou 

seja, envolvendo os aspectos ambientais, econômicos e sociais e cita: 

Boas práticas para formatação de produtos turísticos 
sustentáveis 
 Implemantar processo de Auditoria de produto para monitorar a 
oferta de produtos e para identificar oportunidades de 
desenvolvimento de novos produtos e oportunidades de 
investimento; 
 Pesquisas frequentes com visitantes  
para determinar pontos de vista sobre os produtos existentes e 
experiências, para 
identificar novas oportunidades e para assegurar que o produto 
corresponde às necessidades de desenvolvimento e 
expectativas dos visitantes; 
 Desenvolver uma gama diversificada de atividades para 
complementar o atrativo icone 
 apoiar e incentivar os empresários a implantar  experiências 
inovadoras que busquem ressaltar os valores da comunidade e do 
meio ambiente; 
 manter um  padrão  consistente de produto que atenda ou 
exceda as expectativas dos turistas; 
 revitalizar produtos existentes para mantê-los frescos e 
excitantes para atender às mudanças de expectativas dos 
visitantes; 
 integrar produtos novos e aprimorados nas estratégias de 
marketing do destino 
 desenvolver roteiros turísticos curtos para incentivar os 
visitantes a experimentar novos atrativos na região .” 
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Luciana afirma que devemos sempre tentar superar as expectativas do 

visitante e para isto precisamos saber qual é o padrão para que 

possamos elevar este padrão sempre. 

 

9. Observação de Aves – Sr. Carlos Rizzo 

Edson Lobato (Fredê), apresenta Carlos Rizzo e relembra que na próxima 

oficina trataremos dos produtos de turismo sustentáveis da região como o 

Bird watching. 

Carlos Rizzo inicia sua explanação colocando que a atividade de 

observação de aves na região começou em Ubatuba em 1995 e em 2005 

ficou mais forte quando foi inserida na administração municipal. 

Em 2008 em um convênio com o sindicato dos hotéis, que é regional, foi 

solicitado que se estendesse a atividade para todo o litoral norte. 

Outros municípios foram recentemente inseridos no roteiro como: Mogi das 

Cruzes e Salesópolis. A inserção de Mogi das Cruzes foi muito interessante, 

pois será subsede da Copa do Mundo, portanto, porta de entrada de turistas 

estrangeiros. 

Figura 24. CIRCUITO DAS AVES DA MATA ATLÂNTICA DE SÃO PAULO 
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Carlos Rizzo destaca que há na região cerca de 600 espécies de aves. 

 “CIRCUITO DAS AVES DA MATA ATLÂNTICA DE SÃO 
PAULO 
OBJETIVOS: 
- Preservar a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados; 
- Estabelecer parcerias entre os municípios, propondo um plano 
de fomento para a atividade na região; 
- Criar roteiros de observação de pássaros que contemple os 
municípios, oferecendo oportunidades de desenvolvimento 
simultâneo em todas as cidades; 
- Fazer intercâmbio entre instituições de ensino e pessoal 
qualificado; 
- Inserir as comunidades locais e tradicionais, (TBC e TBL), 
capacitando, agregando valor ao seu estilo de vida e gerando 
renda. (Resolução SMA 32/98). 
- Aumentar o tempo de permanência do turista na região; 
- Expandir a iniciativa e a atividade para os municípios vizinhos, 
criando uma rota contínua, com ecossistemas de Mata Atlântica 
variados (floresta, mangue, restinga...)” 

 

O grupo de monitores de observação de aves está trabalhando para a 

formalização da atividade nos municípios do roteiro. E acrescenta que em 

Ubatuba já há uma lei reconhecendo a atividade como de relevante importância 

ambiental, cultural e educacional. Está sendo feito um termo de parceria entre 

todas as prefeituras envolvidas. 

“PROTOCOLO DE INTENÇÕES 
       M I N U T A:  
          Protocolo de intenções que celebram entre si as prefeituras 
municipais de: Bertioga, Caraguatatuba, Ilhabela, Mogi das 
Cruzes, Salesópolis, São Sebastião e Ubatuba objetivando o 
desenvolvimento, fortalecimento e formalização das ações locais e 
regionais utilizando o potencial da avifauna de cada município com 
vistas aos eventos mundiais agendados para o Brasil em 2014 
(Copa do Mundo de Futebol) e Olimpíadas em 2016.”  

 

Carlos Rizzo cita os encontros realizados para a discussão do circuito: 

“Histórico de Encontros 2011 
• I Encontro: Ilhabela: 08 à 10/07 
• II Encontro: Mogi das Cruzes: 05 à 07/08 
• III Encontro: Ubatuba:  04 à 06/11 
     Municípios Envolvidos: 
• Ilhabela 
• Mogi das Cruzes 
• Ubatuba 
• Caraguatatuba 
• São Sebastião 
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• Salesópolis”  
 
Carlos acrescenta que o próximo encontro do grupo será em Caraguatatuba 

em 16 de dezembro. 

 
 
Figura 25. Sede do PEIb – Parque Estadual 
de Ilhabela. 

Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

 
Figura 26. Guarita Estrada de Castelhanos  

 Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 
 

Figura 29. Parque Natural Municipal em 
Mogi das Cruzes, SP 

  Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica 
de São Paulo (2011) 
 

Figura 31. Parque Leon Feffer em Mogi das 
Cruzes, SP 

 Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
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Figura 32. Parque Natural Municipal em 
Mogi das Cruzes, SP 

  
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

Figura 33. Itamambuca Eco Resort, 
Ubatuba - SP  

  
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

 

Na figura 25, temos o Centro de Cambucá que segundo Carlos Rizzo é a única 

trilha da região cadastrada no Ministério do Turismo para observação de aves. 

 
 
Figura 34. Auditório no Núcleo Piçinguaba 
do PESM, Ubatuba - SP 

Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

Figura 35. Centro Cambucá, Ubatuba - SP 

Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 

 
 
Foram apresentados como representantes do Circuito: 

 Ilhabela: Fabricio Yanes; Marina Morales Bezerra; Marcelo Dutra e 

Guido Botto.                                   
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 Mogi das Cruzes: Ricardo Arouca Junior ; Fabio Barbosa; Antonio Wuo; 

Cristiane de Paula e Marcos Francisco. 

 Ubatuba: Carlos Augusto Rizzo.             

 São Sebastião: Beatriz Lopes e Marcio Toledo. 

 Caraguatatuba: Miguel Nema e Dante Costalonga. 

 Bertioga: Marcelo Bokermann e Du Zuppani. 

 Salesópolis: Simone Villegas. 

 Guaruja: Silvia Cabral. 

 Outras Cidades contatadas: Santos; Cubatão e Cunha.         

As fotografias abaixo foram inseridas nos slides apresentados no evento 

por Carlos Rizzo, tiradas nesta região (de Mogi das Cruzes a Ubatuba) e 

são de autoria de: Antonio Wuo,Cris de Paula, Fabricio Yanes, Marina 

Morales e Ricardo Arouca.  

Figura 36. Pássaro da Mata Atlântica. 

 
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica 
de São Paulo (2011) 
 

 

 

 

 

Figura 37. Pássaro da Mata Atlântica. 

   
Fonte: Circuito das Aves da Mata 
Atlântica de São Paulo (2011) 
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Figura 38. Pássaro da Mata Atlântica. 

    
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

Figura 39. Pássaro da Mata Atlântica. 

    
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

 
 
 
Figura 40. Pássaro da Mata Atlântica. 

  
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

Figura 41. Pássaro da Mata Atlântica. 

   
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 
 

Figura 42. Pássaro da Mata Atlântica. 

 
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

Figura 43. Pássaro da Mata Atlântica. 

  
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
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Figura 44. Pássaro da Mata Atlântica. 

  
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 

Figura 45. Pássaro da Mata Atlântica. 

  
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 

São Paulo (2011) 

 

 

Figura 46. Pássaro da Mata Atlântica. 

 
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 

Figura 47. Pássaro da Mata Atlântica. 

 Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica 
de São Paulo (2011) 
 

 
 
 



 

 

 
 

Convênio: 
 

Figura 48. Pássaro da Mata Atlântica. 

 
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de São 
Paulo (2011) 
 

Figura 49. Pássaro da Mata Atlântica. 
 

Fonte: Circuito das Aves da Mata 
Atlântica de São Paulo (2011) 
 

Figura 50. Pássaro da Mata Atlântica. 

   
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 
 

Figura 51. Pássaro da Mata Atlântica. 

  
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica 
de São Paulo (2011) 
 

Figura 52. Pássaro da Mata Atlântica. 

   
Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 
São Paulo (2011) 

Figura 53. III Encontro Circuito das Aves da 
Mata Atlântica – Centro Cambucá de 
Observação de Aves - Ubatuba - SP 

Fonte: Circuito das Aves da Mata Atlântica de 

São Paulo (2011) 
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10. Dinâmica de Grupo: Conceitos e Estratégias para a Formatação de 
Produtos em TS - Dra. Luciana Paolucci. 

Os participantes se dividiram em três diferentes grupos para participação na 

dinâmica de formatação de produtos sustentáveis proposta pela Profa. Dra. 

Luciana Paolucci. 

A profa. apresentou três produtos para serem trabalhados pelos grupos,  

conforme abaixo: 

   

Grupo 1 

A Fildguides é uma das principais operadoras de turismo de observação de 

aves com mais de 100 roteiros no seu portfólio. Porém, nenhum que inclua 

mata atlântica. Formate um produto, em forma de roteiro, para esta agencia, 

incluindo atrativos, facilidades, serviços e atores envolvidos. 

 
 
 

Fig. 54. Membros do grupo 1 da 2ª. Oficina de TS Do CEDS 

 
Fonte: www.flickr.com/photos/cedsln 

 

 



 

 

 
 

Convênio: 
 

Grupo 2 

A Pure life experience é um encontro entre os principais compradores e 

vendedores de turismo com foco em experiência única e de qualidade. 

Elabore um produto turístico sustentável, tendo como foco os compradores 

desta feira. 

Fig.55 Membros do grupo 2 da 2ª. Oficina de TS Do CEDS 

 
Fonte: www.flickr.com/photos/cedsln 

 

Grupo 3 

Viagens que mudam sua vida é o tema da próxima edição da revista 

viagem. É possível criar um roteiro enfocando algum produto sustentável do 

litoral norte? Descrever o roteiro, analisar os produtos inseridos e justificar o 

que levaria o turismo a mudar sua vida após esta viagem. 

Fig.56 Membros do grupo 3 da 2ª. Oficina de TS Do CEDS 

 
Fonte: www.flickr.com/photos/cedsln 
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Os três produtos deveriam ter enfoque de sustentabilidade abordando 

aspectos ambientais, econômicos, socio-culturais e institucionais.  

 

11. Resultado da tabulação dos questionários de avaliação da 2ª. Oficina  

A 2ª. Oficina para elaboração de Diretrizes para o “Programa de Apoio ao 

desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral Norte –SP”, contou com a 

presença de 76 (setenta e seis) participantes dos 79 (setenta e nove) que tinham sido 

inscritos. Os questionários de avaliação aplicados nesta oficina foram respondidos por 

uma parcela destes participantes, um total de 38 (trinta e oito). No questionário 

respondido pelos participantes da primeira oficina, tínhamos 51 pessoas interessadas 

em participar desta 2ª. Oficina, ou seja, da Oficina de “Nivelamento de conceitos em 

Turismo Sustentável”. 

Foi utilizado o mesmo questionário da primeira oficina com questões referentes ao 

espaço físico, a programação do evento e a divulgação, além do interesse dos 

mesmos em participarem das demais oficinas previstas: Seleção participativa de 

produtos regionais; Valoração ambiental; Certificação de produtos e serviços; Turismo 

Sustentável e experiências exitosas; Proposta do Mosaico do Litoral Norte/SP e 

Turismo Sustentável e Plano de Comunicação e Marketing. E ao final foi deixado um 

espaço para sugestões e críticas. Dos trinta e oito participantes que responderam ao 

questionário, apenas dez preencheram este espaço destinado às sugestões e críticas. 

Para melhor compreensão dos gráficos apresentados, vale esclarecer que as 

questões fechadas (referentes ao espaço físico, a programação do evento e a 

divulgação) foram representadas em gráfico “pizza” com valores percentuais, por 

exemplo, na primeira questão referente ao espaço físico, 81% dos participantes que 

responderam ao questionário avaliam o espaço como “bom”, em comparação ao 

questionário da oficina passada que era de 75%, já houve uma melhor aceitação do 

espaço físico. Já as questões abertas em gráfico de “colunas” em valores absolutos, 

por exemplo, na questão referente ao interesse em participar das oficinas, temos                            

28 pessoas interessadas em participar da Oficina “Turismo Sustentável e experiências 

exitosas”. 
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Vale uma observação referente ao resultado desta questão, a crítica do uso exagerado do ar 
condicionado e da iluminação com refletor, foi citada pelo mesmo participante. Justificando 
assim o número citado de 34 participantes que não responderam em um universo de 38 que 
preencheram ao questionário. E ainda vale destacar que este participante faz menção ao 
contexto de discussão de sustentabilidade. Na íntegra temos: “Falando em sustentabilidade, 
porquê ter ar condicionado estupidamente exagerado? Me deu dor de cabeça (melhorou mais 
tarde). Iluminação do refletor cega as pessoas que estão na sala – difícil olhar para a tela ...” 
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Considerações Finais 

 

A participação de atores sociais da região é de extrema importância para a 

obtenção de resultados positivos neste processo em prol do planejamento 

do turismo sustentável no litoral norte paulista. Portanto, vale citar que das 

79 pessoas inscritas para participação nesta oficina, contamos com a 

participação de 76 pessoas, conforme listas de presença anexas.  

No trabalho de divulgação realizado no Pré –evento, foram 1.499 e-mails 

enviados, e destes, foram 1480 recebidos com sucesso, 19 devolvidos, 449 

visualizações. Sobre a divulgação para os veículos, foram enviados 19 e-

mails para rádios e jornais impressos e onlines. 

Da apresentação da Dra. Luciana Paolucci vale destacar a importância de 

definirmos como um dos indicadores do turismo sustentável no litoral norte 

paulista, a rotatividade de abertura e fechamento de empreendimentos 

turísticos. 

Vale ressaltar também da apresentação da Dra. Luciana Paolucci, a 

necessidade de realizarmos pesquisa de perfil de demanda turística, para 

formatarmos produtos que atendam as expectativas da nossa demanda. 

Alguns outros grupos de trabalho atuantes no litoral norte se apresentaram 

e ficou definido que serão aproveitados os planos, projetos e sistema de 

gestão já desenvolvidos e discutidos nestes grupos de trabalho, para que 

sejam validados por este grupo que está sendo formado a partir destas 

oficinas e ainda, que membros destes grupos façam parte do Grupo 

Estratégico (GE) que está sendo criado desde a primeira oficina de Turismo 

Sustentável do CEDS, desta série de oito que estão previstas.   
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Anexo II. Modelo do Convite da 2a. Oficina do “Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”. 

 

2ª Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”: 

 

Discutindo Conceitos e Estratégias para a Formatação de 
Produtos em Turismo Sustentável 

 
DATA: 30 de NOVEMBRO (QUARTA-FEIRA), DAS 9 ÀS 17HS.  

LOCAL: HOTEL ILHA FLAT - Av. Princesa Isabel (avenida principal), 747 – 

Perequê – Ilhabela – SP.  
 
INFORMAÇÕES SOBRE INSCRIÇÕES: 
Email: cursos@cedslitoralnorte.org.br 

Telefone: (12) 3892.3610 

Conheça esse processo acessando detalhes da primeira oficina no link: 

http://www.cedslitoralnorte.org.br/ler/oficina-de-turismo-sustentavel-acontece-com-sucesso 

 
 
O Turismo Sustentável foi eleito pelo Comitê do Diálogo para a Sustentabilidade 
(COMDIAL) como norteadora das ações previstas para 2011/2012 em função da evidente 
importância econômica, cultural, social e ambiental que esta atividade representa para a 
região. Este é o convite para a primeira oficina, de oito interligadas, que tem como objetivo 
principal discutir diretrizes para o desenvolvimento do turismo sustentável no Litoral 
Norte/SP, tendo como público alvo o poder público local, as Unidades de Conservação, as 
instituições de ensino e pesquisa, as entidades da sociedade civil, o trade turístico, entre 
outros atores sociais regionais.  
 
Esta proposta, realizada em parceria com as Unidades de Conservação, pretende 
instrumentalizar a região para as etapas iniciais do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Turismo Sustentável no Litoral Norte Paulista, que tem os 
seguintes eixos: 

(1) Discussão das Diretrizes de Turismo Sustentável para o LN-SP;  

(2) Nivelamento de conceitos em Turismo Sustentável;  

(3) Seleção participativa de produtos regionais; 
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(4) Valoração ambiental;  

(5) Certificação de produtos e serviços; 

(6) Turismo Sustentável e experiências exitosas; 

(7) Proposta do Mosaico do Litoral Norte/SP e Turismo Sustentável;  

(8) Plano de Comunicação e Marketing;  

 
Esse é um momento único para o Litoral Norte consolidar-se como região mobilizada para 
a questão do turismo sustentável - considerando os grandes investimentos, aproveitando o 
momento especial em que vivem as Unidades de Conservação na elaboração e 
implantação de seus planos de manejo, além da expectativa de realização dos grandes 
eventos previstos para ocorrer no país (Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos 2016) 
– gerando oportunidades de negócios e de renda e equilibrando o dinamismo 
mercadológico com a valorização dos matizes culturais e ambientais. 
 
A segunda oficina, prevista para o dia 30 de novembro, prevê uma discussão participativa 
sobre os conceitos e as estratégias para a formatação de produtos em diversos segmentos 
do turismo sustentável.  Irá ainda, finalizar a discussão iniciada sobre as diretrizes para o 
turismo sustentável no Litoral Norte, sobre o Plano de Comunicação e sobre a 
marca/conceito para o Programa proposto. 
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Anexo III. Relatório consultora Dra. Luciana Paolucci. 
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Luciana Paolucci 

 

1. Apresentação do Tema na II Oficina 
 

Introdução  

 

O turismo é um fenômeno social e econômico com grandes dimensões. 
Historicamente, a atividade turística tem se expandido a taxas mais crescentes do que a média 
dos setores da economia. O crescimento observado nos últimos 22 anos mostra que o número 
de chegadas de turistas mais que duplicou (2.49 vezes) e a receita gerada foi mais que 
quadruplicada (4,6 vezes) em dólares correntes (Rabhay, 2004). 

  

O mercado encontra-se cada vez mais segmentado, criando segmentos e nichos 
específicos. O turismo contemporâneo é um grande "consumidor" da natureza e sua evolução, 
nas últimas décadas, ocorreu como conseqüência da "busca do verde" e da "fuga" dos 
tumultos dos grandes conglomerados urbanos por pessoas que tentam recuperar o equilíbrio 
psicofísico em contato com ambientes naturais durante o seu tempo de lazer. Em linhas gerais, 
sem levar em consideração os atrativos naturais das regiões que motivam, numa primeira 
etapa, a criação de fluxos turísticos, pode-se definir a oferta básica como o conjunto de 
equipamentos, bens e serviços de alojamento, de alimentação, de recreação e lazer, de caráter 
artístico, cultural, social ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada 

região, durante um período determinado de tempo, um público visitante. 

 

A cada ano podem-se notar as mudanças que ocorrem nos destinos turísticos, seja na 
infra-estrutura básica, melhorando a vida dos moradores locais, até a infra-estrutura turística, 
atendendo as necessidades dos visitantes. O turismo, se bem planejado e monitorado, pode 
ser considerado como uma ferramenta que pode contribuir significativamente com o 
desenvolvimento sustentável (Ceballos-Lascurian, 2001 apud Siles, 2003). 

 

As últimas décadas vêm testemunhando a consolidação da importância da 
sustentabilidade em turismo. O termo turismo sustentável é derivado do conceito mais geral 
de “desenvolvimento sustentável ". A difusão do termo desenvolvimento sustentável se deu a 
partir de 1987, com o Relatório da Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento 
intitulado Nosso Futuro Comum  (também conhecido como o Relatório de Brundtland), onde o 
termo foi primeiro usado para trazer juntos os conceitos aparentemente discrepantes de 
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desenvolvimento econômico e conservação ambiental. A visão apresentada pelo Relatório de 
Brundtland era um de desenvolvimento econômico que não estava preocupado simplesmente 
em atingir um crescimento econômico máximo (i.e. procurando eficiência econômica), mas 
também permitir a equidade das gerações atuais com as gerações futuras. O desenvolvimento 
sustentável foi definido como: 

    “O desenvolvimento que encontra as necessidades da geração presente sem 
comprometer a habilidade de gerações futuras para encontrar suas próprias necessidades.” 

 

A sustentabilidade, segundo Dixon apud McCool (2001), era originalmente um 
conceito biofísico, que está sendo aplicado em um contexto social e político. Freqüentemente, 
discussões de sustentabilidade são apresentadas dentro do contexto de estabilidade, 

particularmente em relação a comunidades tradicionais, onde o desenvolvimento do turismo 
pode causar impactos na distribuição de riqueza ou de poder, pode afetar usos de terra e o 
zoneamento e pode inserir novos comportamentos e/ou regras. 

As definições de sustentabilidade também falam freqüentemente em equidade. A atividade 

turística recebe críticas substantivas sobre a distribuição de trabalho e renda. Grande parte 
dos trabalhos da atividade turística é mal remunerado. As comunidades tradicionais são 
impactadas de várias formas pelo turismo, inclusive na sua estrutura e funções sociais. Levam 
desvantagem nas oportunidades econômicas e educacionais, no recebimento de infra-
estrutura básica, na competição por acessos nas oportunidades de recreação e outros serviços. 

 

Pearce (1987) define o desenvolvimento sustentável da atividade turística como sendo 
“a maximização e otimização da distribuição dos benefícios do desenvolvimento econômico 
baseado no estabelecimento e na consolidação das condições de segurança sob as quais são 
oferecidos os serviços turísticos, para que os recursos naturais sejam mantidos, 

restaurados e melhorados” 

 

A sustentabilidade de um meio turístico depende necessariamente do tipo de turismo 
que ocorre na área e que poderá ser um instrumento de sustentação do modelo de 
desenvolvimento ecológico, exigido pelas grandes transformações no modo de vida em todo 
globo terrestre. O planejamento das ações de desenvolvimento de empreendimentos 
turísticos em meios naturais é entendido, atualmente, como essencial para o êxito das 
estratégias de competitividade, em um mercado altamente dependente de meios naturais 

protegidos e de empreendedores com visão sustentável dos meios nos quais atua. 
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O turismo sustentável considera a autenticidade cultural, a inclusão social, a 
conservação do meio ambiente e a qualidade dos serviços, como peças fundamentais para a 
viabilidade econômica do turismo ao longo prazo, no entanto, um desenvolvimento 
inadequado da atividade, seja qual for o segmento considerado, pode causar sérios impactos 
nos patrimônios natural e cultural. Segundo Ruschmann (1999), os impactos do turismo 
referem-se à gama de modificações ou à seqüência de eventos provocados pelo processo do 
desenvolvimento turístico nas localidades receptoras. As variáveis que provocam os impactos 
têm natureza, intensidade, direções e magnitudes diversas, porém, os resultados interagem e 
são geralmente irreversíveis. No sentido de prevenir os impactos causados pela atividade 
turística, é necessário elaborar um planejamento para o local. O planejamento deve ser 
intersetorial e baseado na determinação da capacidade de carga dos recursos naturais, 
visando a preservação dos ecossistemas e o atendimento das expectativas dos vários 
segmentos do mercado turístico que buscam o encontro com a natureza. 

 

Segundo a Organização Mundial de Turismo (2005), o desenvolvimento turístico 
sustentável satisfaz as necessidades atuais dos turistas e das populações locais, protegendo e 
valorizando as regiões visitadas e criando,  simultaneamente,   oportunidade para o futuro.  

Deve-se pensar na  gestão de todos os recursos de tal forma que os direitos econômicos, 
necessidades sociais e estéticas possam ser satisfeitas, mantendo a integridade cultural, dos 
processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos ecossistemas.  
(http://www.world-tourism.org/sustainable/doc/a21-def.pdf) 

 

Ou seja, desenvolvimento sustentável do turismo é ecologicamente sustentável, 

economicamente viável, assim como ética e socialmente eqüitativo. Assim, o turismo 
sustentável integra o ambiente natural, cultural e humano e por isso, deve respeitar o frágil 
equilíbrio ambiental que caracteriza muitos destinos turísticos, especialmente em 
áreas ambientalmente sensíveis. Além disso, é caracterizada por uma perspectiva de longo 
prazo. 

 

O conceito de cluster turístico 

 

O conceito de cluster se adapta às características específicas da atividade de turismo, cujo 
produto está vinculado à sua base local e à ação conjunta de um aglomerado de empresas 
vinculadas aos produtos turístico da região. 

 

Segundo BENI (2006) cluster é, portanto: 
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- esforço; 

- mobilização; 

- comunicação; 

- engajamento; 

- interação; 

            - sinergia no arranjo produtivo para a consolidação de seu desenvolvimento sustentável. 

 

O cluster de Turismo pode ser assim sintetizado: 

- Conjunto de atrativos com destacado diferencial turístico, concentrado num espaço 
geográfico contínuo ou descontínuo; 

- Dotado de equipamentos e serviços de qualidade; 
- eficiência coletiva, coesão social e política; 

      - articulação da cadeia produtiva e cultura associativa com excelência gerencial, em redes 
de empresas que possam gerar vantagens estratégicas comparativas  e competitivas. 
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Figura 1 – modelo 1 cluster turístico (BENI, 2006) 

 

 

 

 

 

CClluusstteerr  ddee  TTuurriissmmoo  
 

Cadeia produtiva 



 

 

 
 

Convênio: 
 

 

Figura 2 – Modelo 2 Cluster turístico  (BARBOSA e ZAMBONI, 2000) 

 

 

 

 

 

Organização do  Produto Turístico Sustentável 

 

O processo produtivo da atividade turística realiza-se mediamente a exploração dos 
recursos turísticos, ou seja, os atrativos naturais e culturais, combinados com tecnologia, 
trabalho e capital. As unidades em que se organiza esse processo são as empresas prestadoras 
de serviços e seu resultado chama-se “produto turístico”.  

 

O produto turístico é um conjunto composto de bens e serviços produzidos em 
diversas unidades econômicas, que sofre uma agregação no mercado ao serem postos em 
destaque os atrativos turísticos  
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Componentes do Produto Turístico Sustentável 

 

A oferta turística pode ser definida como o conjunto dos recursos naturais e culturais 
que, em sua essência, constituem a matéria-prima da atividade turística porque, na realidade, 
são esses recursos que provocam a afluência de turistas, além dos serviços produzidos para 
dar consistência ao seu consumo, os quais compõem os elementos que integram a oferta no 
seu sentido amplo, numa estrutura de mercado. 

 

Os recursos turísticos primários ou a oferta original podem ser classificados em quatro 
grandes conjuntos: 

 - Hidromo (do grego hýdor: água). É constituído por todos os elementos hídricos sob 
todas as suas formas, todos os seus aspectos, toda a sua abrangência, incluindo a neve e o 
gelo, as águas minerais e termais. 

 - Fitomo (do grego phytón: vegetal, árvore). Compreende tudo de que o Turismo se 
serve na flora (florestas, bosques, prados, matas) e todas as superfícies naturais recobertas 
de vegetação pela ação voluntária do homem. 

 - Litomo (do grego líthos: pedra). Engloba todos os valores criados pela atividade do 
homem. A história, a religião, as cerimônias, as tradições, o folclore, a cultura, os 
monumentos históricos, os sítios arqueológicos, os lugares de peregrinação e outros. 

 - Antropomo (do grego ánthropos: homem). Refere-se às atividades tanto antigas 
quanto modernas do homem. 

ESPAÇOS
(paisagens distantes, atrativos...)

ATRATIVO SERVIÇOS INFRA-ESTRUTURA ACESSO ARRANJO INSTITUCIONAL

PRODUTOS TURÍSTICOS
Características
Componentes

TURISMO
Que oferecemos?

Que o turista demanda?
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Os recursos turísticos, quando dotados de infraestrutura e serviços, são chamados de 
atrativos turísticos, definidos como todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse 
turístico que motiva o deslocamento de grupos humanos para conhecê-los. Tem como 
características: 

 - “coisas para ver e fazer” 

 - “pontos de concentração de atividade recreacional” 

 - elementos do espaço geográfico 

 - muitas vezes é a qualidade dos recursos que oferece a atração – local torna-se 
secundário 

 

Os atrativos turísticos dividem-se em naturais e históricos culturais. Os naturais são 
elementos do espaço geográfico que constituem a paisagem e,  geralmente, oferta fixa, com 
quantidade limitada de serviços em um dado período de tempo. São bens públicos ou 
coletivos, por isso, quase sempre possuem legislação restritiva e pressão de uso. Outro 
aspecto a ser avaliado é o padrão de uso de cada atrativo.  

 

Já os atrativos histórico-culturais podem ser divididos em 3 tipos: 

- manifestações sustentadas por elementos materiais  - bens móveis e imóveis 
- manifestações e usos tradicionais e populares (atividades cotidianas e festivas de 

ordem sacra e profana, de caráter popular e folclórico – objetos de apreciação e/ou 
participação turística) 

- realizações técnicas e científicas contemporâneas e acontecimentos  programados 
 

Um dos principais itens a ser destacado na formatação do produto turístico sustentável, é 
a estruturação do recurso turístico para torná-lo atrativo, e o que deve ser avaliado. Segundo 
Murta e Albano (2002), o processo sempre exige  uma clara concepção da interpretação e da 
comunicação que se pretende estabelecer com o visitante. Esta estruturação envolve 
localização  e qualidade do recurso; perspectiva do mercado e demanda, moda e visibilidade 
na mídia.  

 

Segue abaixo alguns itens que podem ser avaliados na estruturação do recurso, e que 
devem ser incorporados na elaboração de um checklist para formatação de produtos turísticos 
sustentáveis: 
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 acesso e sinalização: qualidade das vias mais utilizadas; sinalização das estradas e 
ruas; transporte de massa: precisão, interligação 

 estacionamento: checar acesso, a conveniência, a qualidade e a localização dos 
estacionamentos e de seu entorno 

 portão de entrada:  informações sobre o local, horários e preços dos ingressos; 
visibilidade e qualidade 

 serviços e infraestrutura: disponibilidade e qualidade dos sanitários, lanchonetes, 
etc. 

 linguagem das placas e letreiros: padronização; estilo, seqüências estabelecidas e 
mantidas 

 percurso de visitação: rotas sinalizadas? Clareza, seqüência de informações 
 temas e histórias: organização do sitio e do acervo está agrupada em temas de 

fácil absorção? Histórias e casos que atraem vários tipos de visitantes? 
 informações por etapas: níveis de informação – partindo do simples para o 

complexo 
 consciência de mercado:  instalações se adequam às necessidades de diferentes 

grupos de idades, interesse, étnicos, necessidades especiais?  
 atualização das informações 
 manutenção: limpeza, cuidados diários, consertos, renovações 
 experiência focalizada: cada visitante ou grupo de interesse é capaz de manter seu 

próprio ritmo? Conflitos , atividades e barulhos  
 oportunidade de re-sequenciar – é fácil o visitante reverter, retornar ou recriar a 

sua própria seqüência? 
 compras – oportunidades para adquirir informações adicionais, lembranças e 

objetos de qualidade que valorizam a visita. É fácil encontrar o produto 
informação desejados? 

 lanchonetes:  instalações, produtos e preços são adequados à diversidade dos 
públicos?  

 valores: “o atrativo deve refletir uma gama variedade valores e fomentar o 
crescimento pessoal por meio da experiência” 

 novas visitas: eventos e programações sazonais que estimulem o retorno do 
visitante? O lugar atrai vistas regulares de diferentes grupos? 

 boca a boca: acompanhar discussões comentários casuais sobre o atrativo, 
pergunte a opinião de conhecidos 

 localização: está bem divulgada nos mapas, folhetos turísticos e estradas? Como 
ela se encaixa na programação de visitas curtas, finais de semanas e feriados? 

 conflito de horário e programação com outros atrativos da área? 
 promoção e imagem: a imagem corresponde ao acervo ou sítio exibido? qualidade 

e acessibilidade do material promocional 
 

A oferta turística é complementada pela oferta turística derivada, que é composta 
pelos transportes, pelas diversas formas de alojamento, lazer e recreação, pelos organizadores 
de viagens e pelas agências de viagens e  serviços receptivos. 
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Os serviços também são obrigatórios na formatação do produto turístico, e são compostos 
por: 

-  meios de hospedagem (hoteleiro e extra-hoteleiro)  

- serviços de alimentação 
- entretenimento 
-  agenciamento 
- centros de informações turísticas 
- sistema de animação e recreação 
- serviços de guia e monitores 

 

Outro componente, a infraestrutura,  inclui, além dos meios e vias de acesso (como 
aeroportos, estradas, portos, ferrovias,) abastecimento de água e energia, sistemas de 
esgotos, coleta de lixo, telecomunicações e finalmente, a preservação de recursos culturais, 
históricos e de outros ativos turísticos. 

 

 

Sustentabilidade do Produto turístico 

 

Medir a sustentabilidade é uma questão complexa e os critérios variam de acordo com 
o tipo de produto e as condições locais. Um produto turístico sustentável  é um equilíbrio 
entre as circunstâncias locais, as expectativas do visitante e as melhores práticas em 
tecnologia e gestão ambiental. Também pode ser entendido como o  uso de recursos de uma 
forma ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, para que os 
usuários do produto possam satisfazer as suas necessidades atuais sem comprometer o uso 
futuro. 

 

O produto turístico sustentável é uma combinação de oferta, serviços e outros bens 
materiais e imateriais, incluindo a experiência de viagem inteira, do sair de casa até o retorno 
e da experiência individual, suas impressões e  aprendizados em um destino. 

 

A questão da experiência individual implica na conceituação da economia da 
experiência, cujo entendimento é fundamental para o sucesso da formatação de produtos 
turísticos no cenário atual. Segundo BENI (2006), os economistas não costumavam diferenciar 
as experiências dos serviços, mas estas são uma oferta econômica distinta, tão diferente dos 

serviços quanto os serviços dos produtos.  
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 Enquanto as ofertas econômicas anteriores – commodities, produtos e serviços – são 
externas ao comprador, as experiências são intrinsecamente pessoais e só existem na mente 
da pessoa que tenha sido cativada em um nível emocional, físico, intelectual ou até mesmo 
espiritual.  

 

 Assim, duas pessoas não podem ter a mesma experiência, porque cada experiência 
deriva da interação entre o acontecimento organizado  e o humor da pessoa.  

 

Síntese da formatação do produto turístico 

 

Deve ser entendido:  

MIX DE OFERTAS (o que o turista acha que está comprando antes de ir para a 
destinação)  

Exemplos: UBATUBA 

PRAIA 

Turismo DE SOL E PRAIA 

ECOTURISMO 

  

VENDA (acontece quando ele compra a idéia de ir a um determinado local, mas está 
ainda no local de residência) 

  

REALIDADE (acontece quando o turista chega ao local de destino)  

  

MIX DE SERVIÇOS (o que ele vai consumir no local de destino) 

Acesso (vai ter que passar por estradas para chegar UBATUBA) 

Hospedagem (ficará hospedado, e consumirá os serviços prestados pela 
pousada) 

Atrativos 
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Alimentação 

Aluguel de barco, guia, informações turísticas 

 

Principais características dos produtos turísticos: 

- não armazenaveis 

- preparados para um determinado cliente em um determinado momento 

- originais  

- composto por itens que o autor do produto não tem influência sobre (tempo, 
condições das vias de acesso, balnebilidade) 

- cliente tem influência na qualidade do produto 

 

  A  estrutura do produto turístico é definida pela cadeia de produtos, pelo número de 
elementos básicos: viagens, preparação para o destino, 
estadia, viagem de volta e atividades após retornar para casa. O produto turístico regional 
deve ser produzido por três produtores básicos: 

 
    -  prestadores de serviços individuais (hoteleiros, proprietários de restaurantes, entre 
outros) 

      - operador de agência de viagens / passeios/ recreação/ animação 
   -  gestores locais e regionais  

 
Formatação  dos Produtos Turísticos 

 

A. Tipo de viagem 
As viagens podem ser organizadas por uma operadora ou agência local, ou pode ser 

independente, organizada pelo próprio turista. As viagens organizadas podem ser circuitos 
acompanhados, desde o local de origem, ou acompanhadas em apenas em nível local.  Em 
comparação a viagem organizada, aqui a noção de férias à la carte é essencial, quer dizer, há a 
possibilidade de comprar apenas certos produtos de operadores locais a fim de poder 
acrescentar durante a viagem elementos pessoais ao programa. Tanto em nível de prestação 
de serviços turísticos quanto de preço, trata-se da organização completa de um programa de 
viagens ou de férias, permitindo ao turista livrar-se totalmente de qualquer preocupação. A 
viagem organizada é a viagem elaborada, na melhor acepção do termo, e teoricamente, não 
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deve deixar lugar algum para surpresas de ordem financeira, nem mesmo de ordem 
puramente turística. Portanto, o pacote turístico compreende desde a partida o conjunto de 
serviços que será necessário ao bem desenrolarem das férias ou da viagem.  

 
As fórmulas de viagens são: 

Estadas. Entende-se por estada um tipo de férias em que o transporte pode ser ou não 
utilizado, e que pertence a uma dessas três categorias: balneária, na cidade, de esportes 
de inverno.  

Circuitos. Podem ser divididos em: minicircuitos, como o nome indica, duram poucos dias 

e geralmente se integram a uma estada;  

Circuitos-estada. Trata-se da combinação das duas fórmulas precedentes. É na seqüência 
“circuito+estada” que essa combinação é mais astuciosa, oferecendo alguns dias de 
descanso depois da fadiga da “descoberta”. 

Cruzeiro de temas ou temático. Acontece em função de uma animação ou de um trema 
sobre o qual se organiza a vida a bordo, como cruzeiro musical, gastronômico, de saúde. 
Pode também estar ligado a um evento: cruzeiro-peregrinação, cruzeiro-festival, cruzeiro 
científico. 

Cruzeiro-estada ou cruzeiro-circuito. É um cruzeiro no qual pode ser encaixada uma estada 
ou um circuito a partir de uma de suas escalas. 

As viagens livre itinerário é  uma fórmula de turismo independente, a que mais ocorre no 
litoral norte de São Paulo,  que pode ser feito por meio de: Transporte aéreo e/ou carro, 
hospedagem e compra de circuitos em nível local.  

 

B. Elaboração de Roteiros turísticos  
Segundo o Ministério do Turismo (2010), roteiro turístico é  caracterizado por um ou mais 

elementos que lhe conferem identidade, definido e estruturado para fins de planejamento, 
gestão, promoção e comercialização turística. 

 

Forma de organizar um roteiro turístico: 

Roteiro Completo:  

Meios de locomoção: quais tipos de transporte serão utilizados – ônibus, vans, bicicletas, 
cavalos, etc  

Atrativos a serem visitados pelos turistas: casas históricas, rios, museus, praias  
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Pontos de parada – conteúdo: informações, tempo gasto: história do local, fatos 
interessantes, etc; tempo gasto para chegar ao atrativo, e tempo de permanência no local  

Atividades a serem desenvolvidas: rapel, banho de cachoeira, observação de fauna e flora, 
caminhada, etc.  

Monitores e guias que irão acompanhar : em que lugares, número de monitores por 
grupos, especialidades.  

Equipamentos de Alimentação: locais para refeições, tipos de alimentos e bebidas  

Meios de Hospedagem: locais para repouso, tipos, categorias  

Entretenimento noturno: festas, locais para saídas 

 

C. Demanda 
 

A formatação  dos produtos turísticos está diretamente relacionada a demanda que se 
deseja para o destino, satisfazendo suas necessidades e expectativas. Para satisfazer os 
consumidores, os produtos podem sofrer adequações conforme as exigências dos diversos 
segmentos de mercado, evitando uma oferta padronizada para todos os turistas. 

 

Algumas perguntas devem ser respondidas na formatação do produto: 

- organizar para quem?  

- qual é o publico? 

- para quem se destina: verificar quais são os tipos de turistas; procedência, idade, 
motivações 

- qual é o mercado? quem vai consumir e aonde encontrá-los? 

 

D. Organização  dos atores emissivos e receptivos 
 

Alguns fatores críticos devem ser analisados durante o processo de formatação, como: 

- Imagem - é necessário definir a identidade do destino e identificar como os turistas a 
percebem e qual o valor atribuído 

-  motivação- identificar quais são as principais motivações que levam o turista a 
consumir o produto 
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- acessibilidade – identificar possíveis gargalos no acesso 

- mix de facilidades – formatar para cada segmento e identificar cadeia produtiva 

- gestão – quem faz? 

- mecanismos de compra – como viabilizar? 

- qualidade do serviço – questão chave  

 

A definição de qualidade deve ser determinada pelo conhecimento e entendimento do 
cliente, pela comunidade e ambiente e competição. É importante para a definição do 
produto,  entender o que é qualidade, definir responsabilidades nos ajuste de padrões e 
elaborar mecanismos para superação de problemas em qualidade.  

 

E. Definição de boas práticas para formatação de produtos turísticos sustentáveis  
- implemantar processo de Auditoria de produto para monitorar a oferta de produtos e 

para identificar oportunidades de desenvolvimento de novos produtos e oportunidades de 
investimento 

- pesquisas frequentes com visitantes  
para determinar pontos de vista sobre os produtos existentes e experiências, para 
identificar novas oportunidades e para assegurar que o produto corresponde às 
necessidades de desenvolvimento e 
expectativas dos visitantes 

- desenvolver uma gama diversificada de atividades para complementar o atrativo 
icone 

- mapear e incentivar os empresários a implantar  experiências inovadoras que 
busquem ressaltar os valores da comunidade e do meio ambiente 

- manter um  padrão  consistente de produto que atenda ou exceda as expectativas 
dos turistas 

- revitalizar produtos existentes para mantê-los frescos e excitantes para atender às 
mudanças de expectativas dos visitantes 

- integrar produtos novos e aprimorados nas estratégias de marketing do destino 

- desenvolver roteiros turísticos curtos para incentivar os visitantes a experimentar 
novos atrativos na região  
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2. Dinâmica apresentada para entendimento da formatação de produtos turísticos 
 

Os participantes da Oficina dividiram-se em três grupos com objetivo de exercitar a 
formatação de produtos turísticos sustentáveis englobando os municípios do litoral norte, 
focando segmentos diferenciados.  

 

Cada grupo trabalhou um cenário proposto: 

 

A. Fieldguides é uma das principais operadoras de turismo de observação de aves 
do EUA. Tem mais de 100 roteiros no seu portfólio, porém nenhum que inclua 
a mata atlântica. Formatar um produto de turismo sustentável para esta 
operadora, incluindo atrativos, facilidades e serviços. Justificar a 
sustentabilidade do produto a partir das premissas discutidas em sala. 

B. A Pure Life Experience é um encontro entre os principais compradores e 
vendedores de turismo de luxo mundial com enfoque na experiência única do 
visitante,   com mais de 150 participantes na ultima edição que ocorreu no 
inicio de novembro em Marrakesh.  Elabore um produto turístico sustentável 
tendo como foco o luxo e a experiência única a ser vivenciada pelo cliente 
durante uma viagem pelo litoral norte. 

C. Viagens que mudam sua vida e o tema da próxima edição da revista viagem. E 
possível criar um roteiro enfocando algum produto sustentável do litoral 
norte? Descrever o roteiro, analisar os produtos inseridos e justificar o que 
levaria o turista a mudar sua vida após esta viagem. 

 

Os três produtos deveriam justificar a  sustentabilidade abordando aspectos 
ambientais, econômicos, socioculturais e intitucionais 

 

Resultados 

 

Os grupos trabalharam cerca de 40 minutos discutindo a formatação de produtos. Os 
resultados, embora iniciais, mostraram-se extremamente positivos, enfocando a necessidade a 
elaboração de um checklist com os principais itens a serem destacados no produto, definição 
de segmentos prioritários e atrativos ícones. 

 

O primeiro grupo apresentou um roteiro de birdwatching enfocando todos os  
municípios do litoral e englobando também Mogi da Cruzes. Este grupo trabalhou o roteiro 
apresentado previamente pelo grupo do Rizzo. 
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O segundo grupo trabalhou um roteiro de charme, com destaque para o turismo 
náutico e a necessidade da certificação de pousadas e hotéis da região. 

 

O último grupo escolheu o segmento turismo pedagógico, enfocando jovens e a 
conscientização da importância da conservação ambiental e social através da visita as unidades 
de conservação e comunidades tradicionais da região. 

 

Considerações Finais 
    
 Ao longo de todo o dia, ficou evidente a necessidade de uma discussão mais 
ampla sobre a definição de produtos turísticos locais e regionais e a uniformização dos 
componentes destes produtos. Entretanto, cabe também  um entendimento e análise 
maior sobre a demanda atual e potencial da região, bem como a definição dos 
parâmetros de qualidade destes produtos. Algumas ações são fundamentais para que a 
formatação participativa dos produtos turísticos sustentáveis seja bem sucedida: 
 

- benchmarking de produtos similares (talvez um nacional e outro internacional 

- discussão com operadores que atuam no mercado emissivo nacional e internacional 

- definição de segmentos prioritários e mercados atendidos 

- definição de atrativos ícones 

- entendimento dos indicadores chaves ambientais, econômicos, socioculturais e 
institucionais. 

- desenvolvimento da operacionalização dos produtos  

- definição de padrões de comercialização 
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ANEXO I – Minuta de checklist para formatação de produto turístico sustentável 
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1. Identidade do Produto: 
2. Município (s) envolvido (s) 
3. Mercado / nichos atendidos (características) 
4. Identificação das necessidades,  preferências e expectativas  da demanda 
5. Segmento 
6. Atrativos ícones 
7. Atrativos secundários 
8. Diferencial e valores dos atrativos 
9. Atividades realizadas nos atrativos 
10. Equipamentos utilizados (definir) 
11. Serviços utilizados (definir) 
12. Gestão do produto – arranjos institucionais 
13. Infraestutura necessária 
14. Acesso do destino até o destino e no destino 
15. Meios de transporte até o destino e no destino 
16. Manutenção 
17. Experiência desejada 
18. Envolvimento da comunidade 
19. Gestão de conflitos 
20. Operacionalização do produto 

a. Peridiocidade 
b. Tipo de viagem, grupos 
c. Informação 
d. Articulação  
e. organização em roteiros, rotas... 
f. Nível de dificuldade 
g. Necessidade de reserva 
h. Precificação 

21. Comercialização 
a. Material informativo 
b. Canais de distribuição 
c. Posicionamento 
d. Marketing mix 
e. Promoção 

22. Qualidade 
23. Enquadramento nos indicadores de sustentabilidade 
24. Avaliação e monitoramento 

 

 

 

 

 

 

 


