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Apresentação 

 

A oficina “Seleção Participativa e Formatação de Produtos Regionais”, 

objeto deste relatório, é a terceira de uma série de oito previstas para a 

elaboração das diretrizes do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 

Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”, foi realizada em 29 de fevereiro de 

2012, das 9h00 às 17h30 no Hotel Jangada Flat, situado a Avenida Dr. Arthur 

Costa Filho, 751, no centro de Caraguatatuba-SP.  

 
“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 [...] a terceira 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.” 1  

 
A primeira oficina “Discussão das Diretrizes de Turismo Sustentável para o LN-

SP” foi realizada na Fazenda Santana, em São Sebastião-SP, em 18 de 

outubro de 2011. A segunda oficina “Nivelamento de conceitos em Turismo 

Sustentável” foi realizada no Hotel Ilha Flat, em Ilhabela-SP, em 30 de 

novembro de 2011. 

As próximas oficinas previstas abordarão os temas: 

 (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 

 
                                                        
1 Trecho do convite da 3ª. Oficina Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Sustentável no 
Litoral Norte Paulista, enviado pela equipe do CEDS/LN – Centro de Experimentação em 
Desenvolvimento Sustentável do litoral norte paulista, aos atores sociais cadastrados. 
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Os relatórios das oficinas já realizadas estão disponíveis no site, em pdf, 

através do link: 

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

com-sucesso. 

 

Quadro 1. Programação prevista da 3ª Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”:Seleção Participativa e Formatação de 
Produtos Regionais 
 
Programação - Manhã 

 9:00h às 9:30h – Abertura 

Sr. Carlos  Zacchi (Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar /Núcleo Caraguatatuba/ 

FF/SMA-SP) 

Sr. Rinaldo Madrigano Artero (Secretário Adjunto de Turismo de Caraguatatuba)  

Representante da Petrobras  
  
9:30h às 10:00h - A experiência no planejamento e promoção de produtos turísticos no estado 

de SP, pela SETur. 

10:00h às 10:30h - Resumo da Oficina 2, preparando base técnica da Oficina 3, por Luciana 

Paolucci, Consultora. 

10:30h às 11:30h - Consolidação da composição mínima de elementos dos produtos 

turísticos para seleção pela oficina 3, conduzido por Luciana Paolucci, abrindo apresentação de 

propostas previstas para o período da tarde. 

11:30h às 12:15h - Demandas em turismo local voltada para a Copa 2014, por Marcos 

Sant’ana, Assessoria Especial da Secretaria Executiva Comitê Paulista da Copa 2014. 

12:15h às 12:30h - Demandas em turismo para estudos do meio, por Dino Xavier Zammataro, 

Consultor. 

Programação – Tarde 

14:00h às 14:30h - Apresentação de produto turístico de impacto regional ilustrativo - para 

avaliação e seleção pela Oficina - Observação de Aves em Ubatuba, por Carlos Rizzo. 

14:30h às 16:15h - Apresentação de propostas de produtos turísticos regionais, visando 

seleção máxima de 5 produtos turísticos de impacto regional nesta fase inicial, com moderação 

de Paul Dale e coordenação de Patricia Ortiz, com apoio de Luciana Paolucci. 

16:15h às 16:30h - Consolidação da seleção de até 5 produtos turísticos de impacto regional 

para composição do programa de turismo sustentável do Litoral Norte, por Edson Lobato. 

 



 
 

Convênio: 
 

16:30h às 17:00h- Informes sobre o processo de criação das diretrizes para o programa de 

turismo sustentável do Litoral Norte e do respectivo plano de comunicação, visando integração 

com iniciativas afins, por Paul Dale. 

17:00h às 17:20h - Consolidação da estrutura inicial de gestão do programa de turismo 

sustentável, incluindo a gestão do respectivo plano de comunicação e dos produtos turísticos 

selecionados, por Patricia Ortiz. 

17h20 às17h 30: Encerramento. 

 

Quadro 2. Programação realizada da 3ª Oficina do “Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
do Turismo Sustentável do Litoral Norte-SP”:Seleção Participativa e Formatação de 
Produtos Regionais 
 
Programação - Manhã 

Abertura  

9:42h – Sr. Rinaldo Madrigano Artero (Secretário Adjunto de Turismo de Caraguatatuba)  

9:44h - Sr. Carlos  Zacchi (Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar /Núcleo Caraguatatuba/ 

FF/SMA-SP) 

10:12h – Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina.  

10:20h – Sra. Luciana Paolucci, Consultora.  

Resumo da Oficina 2, preparando base técnica da Oficina 3. Consolidação da composição 

mínima de elementos dos produtos turísticos para seleção pela oficina 3., abrindo 

apresentação de propostas previstas para o período da tarde. 

11:37h – Sr. Edson Lobato (Fredê) – Gestor do Núcleo São Sebastião do PESM. 

11:45h – Sr. Marcos Sant’ana, Assessoria Especial da Secretaria Executiva Comitê Paulista da 

Copa 2014 -  Demandas em turismo local voltada para a Copa 2014.  

12:27h - Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina.  

12:32h – Sr. Dino Xavier Zammataro, Consultor - Demandas em turismo para estudos do meio.  

13:10h - Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina. 

 
Programação – Tarde 

14:46h – Sra. Patricia Ortiz – coordenadora da Oficina. 

14:49h – Sr. Carlos Rizzo - Apresentação de produto turístico de impacto regional ilustrativo - 

para avaliação e seleção pela Oficina - Observação de Aves em Ubatuba.  

15:27h - Sr. Edson Lobato (Fredê) – Gestor do Núcleo São Sebastião do PESM. 

15:39h – Sra. Luciana Paolucci, Consultora. Encaminhamento de quatro Grupos de Trabalho 

para a formatação de produtos turísticos regionais.  

17h20 às17h30: Sra. Patricia Ortiz – coordenadora da Oficina e Sra. Luciana Paolucci, 

Consultora - Encerramento. 
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Sumário 

1. Abertura 

1.1. Sr. Rinaldo Madrigano Artero (Secretário Adjunto de Turismo de 
Caraguatatuba) 

2. Unidades de Conservação do Estado de São Paulo - Sr. Carlos  
Zacchi (Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar /Núcleo 
Caraguatatuba/FF/SMA-SP 

3. Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina 

4. Resumo da 2ª. Oficina e Base Técnica para a 3ª. Oficina - Sra. 
Luciana Paolucci, Consultora. 

5. Considerações e Dúvidas da Plenária  

6. Demandas em turismo local voltada para a Copa 2014 - Sr. Marcos 
Sant’ana, Assessoria Especial da Secretaria Executiva Comitê Paulista 
da Copa 2014  

7. Demandas em turismo para estudos do meio - Sr. Dino 
Xavier Zammataro, Consultor 

8. Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina 

9. Contribuições e questionamentos da plenária direcionados ao 
Marcos – Comitê Paulista da Copa do Mundo 

10. Sra. Patricia Ortiz – coordenadora da Oficina 

11. Proposta de Produto Turístico Regional: “Observação de Aves” - 
Sr. Carlos Rizzo – Especialista em Observação de Aves da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ubatuba/SP 

12. Contribuições e questionamentos da Plenária direcionadas ao Carlos 
Rizzo 

13. Resultado dos Grupos de Trabalho para formatação de Produtos 
Turísticos Regionais - Sra. Luciana Paolucci, Consultora. 

14. Resultado da tabulação dos questionários de avaliação da 3ª. 
Oficina 

Considerações Finais 

Referência Bibliográfica 
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1. Abertura - Sr. Rinaldo Madrigano Artero (Secretário Adjunto de Turismo 
de Caraguatatuba) 

O secretário adjunto dá as boas vindas aos participantes e faz uma 

saudação especial à Sra. Patricia Ortiz, coordenadora da oficina; aos 

gestores de UCs2 da região através do Sr. Carlos Zacchi, gestor do Núcelo 

Caraguatatuba do PESM3; às autoridades presentes através do Sr. Eduardo 

Hipólito do Rego, secretário do meio ambiente de São Sebastião. 

O Sr. Rinaldo ressalta a importância do evento para consolidar o litoral norte 

como região e das discussões desta oficina em prol do turismo sustentável. 

O secretário destaca ainda as belezas naturais da região e da 

responsabilidade de tornarmos tais belezas parte de produtos turísticos 

vendáveis. 

2. Unidades de Conservação do Estado de São Paulo - Sr. Carlos  
Zacchi  (Gestor do Parque Estadual da Serra do Mar /Núcleo 
Caraguatatuba/FF/SMA-SP). 

O gestor do núcleo Caraguatatuba do PESM inicia sua explanação com um 

breve histórico da Fundação Florestal; órgão vinculado à Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, responsável pela administração da maioria das 

UCs do estado de São Paulo, e dentre elas as desta região. 

Sr. Carlos apresenta em seu primeiro slide os tópicos que farão parte de 

sua explanação: Histórico da Fundação Florestal; Unidades de 

Conservação e APAs em SP; Caracterização da Área; Desenvolvimento; 

Importância das UCs; Serviços Ambientais e Participação e Potencialidades 

da FF4. 

A Fundação Florestal foi instituída pela Lei Estadual nº 5.208, de 1º de julho 

de 1.986, e seu estatuto foi aprovado pelo Decreto Estadual nº 25.952, de 

29 de setembro de 1.986.  

O gestor apresenta o mapa exposto abaixo que identifica as áreas das UCs 

paulistas, incluindo as áreas de APAs Marinhas. 

 
                                                        
2 UCs - abreviação de Unidades de Conservação. 

3 PESM – sigla para Parque Estadual da Serra do Mar. 

4 FF – sigla para Fundação Florestal. 



 
 

Convênio: 
 

 

 

   

Figura1. Unidades de Conservação e APAs Marinhas em SP 

 
Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 

 
O estado de São Paulo possui 44 UCs de Proteção Integral; 42 Unidades 

de Uso Sustentável e  APAs Marinhas. 

A maioria das UCs desta região foi criada na década de 1970, como: 

PESM, criado em 1977; PEIA5, criado em 1977; PEIb6, criado em 1977; 

APA7 Marinha LN, criada  em 2008 e ARIE8 São Sebastião, criada em 2008. 

A gestão destas áreas se dá através de um modelo de gestão integrada, 

com seis Conselhos Consultivos das Unidades de Conservação; cerca de 

100 representantes da sociedade e Câmaras Técnicas, convidados e 

observadores.  

O Sr. Carlos acrescenta que este é um processo muito democrático, cita 

alguns membros de conselhos das UCs presentes na oficina e enfatiza que 

estes membros contribuem na gestão, mas que um dos maiores desafios é 

                                                        
5 PEIA – sigla para Parque Estadual da Ilha Anchieta. 

6 PEIb – sigla para Parque Estadual de Ilhabela. 

7 APA – sigla para Área de Proteção Ambiental. 

8 ARIE – sigla para Área de Relevante Interesse Ecológico. 
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que os anseios destes membros, que votam, não sejam apenas 

particulares, mas sim para que a unidade se desenvolva. 

 

 

 
Figura 2. Reunião de Conselho Consultivo. 

 
Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 

 

Carlos Zacchi apresenta um slide com os biomas do Brasil e destaca 

que o mais ameaçado é o bioma Mata Atlântica. 
 

Figura 3. Biomas do Brasil 

 

Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
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O gestor esclarece que o bioma Mata Atlântica divide-se em nove 

ecoregiões: brejos de altitude nordestinos; campos rupestres; florestas 

costeiras da Bahia; florestas costeiras da Serra do Mar (que abrange 

esta região do litoral norte paulista, conforme mapa abaixo); florestas 

costeiras de Pernambuco; florestas de araucária; florestas do interior da 

Bahia; florestas do interior de Pernambuco e florestas do interior do 

Paraná-Paranaíba. E ainda destaca, conforme podemos visualizar na 

figura 5, o alto risco médio da ecoregião: florestas costeiras da Serra do 

Mar, o que ressalta a importância das UCs nesta área. 
Figura 4. Florestas Costeiras da 

Serra do Mar 

 

Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
 
Figura 5. Bioma Mata Atlântica -  Ecoregião: Florestas Costeiras da 

Serra do Mar 

 

Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
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Carlos Zacchi acrescenta que o bioma mata atlântica e a zona costeira são 

considerados Hot spot9 e ainda fazem parte da Reserva da Biosfera, 

patrimônio da humanidade com reconhecimento pela UNESCO. 

O gestor destaca que 83 % do território terrestre do Litoral Norte está sob 

gestão da Fundação Florestal e apresenta as áreas delimitadas, conforme 

figura 6. 
Figura 6. Unidades de Conservação do Litoral Norte 

 
Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 

 
Na área marinha são 316 mil ha e a delimitação foi apresentada em slides de 

sua apresentação, conforme figura 7 abaixo. 
Figura 7. APA Marinha LN 

                                                        
9 A Mata Atlântica é um dos biomas mais biodiversos do mundo, apresentando alto grau de 
endemismo. Foi eleita pela Conservation International como um HOT SPOT, ou seja, área 
prioritária para programas de preservação, dada a forte ameaça de extinção. 
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Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 

 

E na figura 8, podemos observar toda área protegida do litoral norte 

paulista e o gestor ainda ressalta que não há no Brasil outra região com 

tamanha área sob proteção legal. 
Figura 8. Unidades de Conservação do Litoral Norte 

 

Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
 

Carlos Zacchi destaca que o modelo de desenvolvimento da região está 

voltado para o turismo de veraneio e afirma que é preciso mudar esta 

realidade atual, ressaltando que não é apenas no verão que a região 

tem atrativos a serem explorados. 

O gestor cita a duplicação da Tamoios e aborda a problemática que 

pode ser gerada nas proximidades da rodovia, como em Cubatão por 

exemplo. 
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Carlos Zachhi destaca os diferentes serviços ambientais que as UCs 

prestam como: produção e manutenção da qualidade e quantidade da 

água; manutenção e preservação do solo; manutenção da qualidade do 

ar; regulação do equilíbrio climático e conforto térmico; recreação e lazer 

e estoque carbono. 

E cita outros aspectos importantes relacionadas a existência das UCs na 

região UCs, tais como: o fato das UCs minimizarem o processo de uso e 

ocupação desordenada; de favorecer o turismo como atividade 

econômica do litoral norte devido à qualidade ambiental da região 

(beleza cênica, qualidade da água, etc.); os investimentos de recursos 

públicos na região e a geração de empregos (diretos e indiretos). 

O gestor cita grandes investimentos previstos para a região como: R$ 27 

milhões através do Convênio FF x Petrobras, e as unidades 

beneficiadas são os Núcleos Caraguatatuba, São Sebastião e Itutinga 

Pilões do PESM. E outros investimentos podem ser citados, tais como: 

BID10 Ecoturismo de 16 milhões de dólares; BID Serra do Mar de 650 

milhões de dólares; BID 2 em planejamento e negociação de 2 bilhões 

de dólares. 

Dentre as melhorias conquistadas para as UCs do litoral norte paulista, 

podemos citar: portais; guaritas; bases de proteção; alojamento; áreas 

de receptivo, dentre outras estruturas de uso público.  

A região se destaca não apenas para o Ecoturismo, mas também para o 

Turismo Cultural e Turismo Religioso. Dentre os investimentos temos 

obras em áreas de apelo arquitetônico e arqueológico como a Capela de 

São Lourenço em Salesópolis. E ainda vale ressaltar entre as recentes 

descobertas, uma trilha de 1750 na região da Estrada da 

Intermediária/Limeira, o arqueólogo Wagner Bornal encontrou em suas 

escavações dentro do PESM uma ponta de flecha de quartzo, de tribos 

indígenas do período  pré-colombiano. 

A FF investiu na contratação de serviços voltados para a identidade 

visual, entendendo que os visitantes precisam saber onde estão e estas 

UCs fazem parte de uma mesma instituição. Foram criados vários 

                                                        
10 BID – sigla para Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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produtos, conforme podemos observar nos exemplos apresentados 

abaixo. 
Figura 9. Caneca da campanha 
de identidade visual da 
FF/SMA-SP. 
 

 

Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
 

 
 
 
Figura 10. Boné da campanha 
de identidade visual da FF/SMA-
SP. 

 

 

Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
 

Figura 11. Boné da campanha 
de identidade visual da FF/SMA-
SP. 
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Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
 

 

Além da identidade visual, a FF investiu em consultoria para elaboração de um 

Plano de Monitoramento da Qualidade Ambiental do PESM. Também foi 

contratada a empresa de consultoria da Doris Ruschmann para elaboração de 

um plano de contingência e de implantação de trilhas no PESM, está prevista a 

implantação de mais de 120 km de trilhas nesta região. 

No mapa apresentado abaixo na figura 12, temos o traçado da Estrada Parque 

que teremos na região a partir dos investimentos do convênio entre a FF e a 

Petrobras de R$27 milhões.  
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Potencial Estrada Parque na Intermediária/Limeira. 
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Fonte: Zacchi, Carlos (2012) 
 

O núcleo Caraguatatuba recebe cerca de 7000 visitantes/ano e estima-se que 

a Estrada da Intermediária/Limeira receba de forma irregular um número ainda 

maior. Com a implantação de infra-estrutura e a criação da Estrada Parque 

poderá ser feita a gestão da área.  

Salesópolis pretende explorar a Estrada Parque propondo à demanda turística 

potencial a visita ao litoral norte a partir de Salesópolis, uma rota diferente da 

habitual. 

Através do Decreto Estadual 57401 de 2010 o Governo do Estado regulamenta 

o Programa de Parceria Público Privada para concessões de serviços e 

estruturas dentro das UCs do estado. Desta maneira, as empresas poderão 

apresentar propostas de uso dentro das áreas do parque. 

Dentre as atividades potenciais de exploração nas UCs da região, podemos 

citar: canoagem, rapel, montain bike, trekking, escalada, arvorismo, tiroleza, 

observação de aves, entre outras. No entanto, para a operação destas 

atividades é necessária a parceria com empresas privadas. 

 

3. Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina 
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Paul faz um breve resgate deste processo participativo de elaboração de 

diretrizes para o “Programa de Apoio Desenvolvimento do Turismo Sustentável 

do Litoral Norte-SP”, e destaca as atividades que serão realizadas nesta 3ª. 

oficina “Seleção Participativa e Formatação de Produtos Regionais”, com a 

participação da consultora contratada Dra. Luciana Paolucci. 

Paul explica que por estar acompanhando o convidado Marcos Sant’ana, da 

Assessoria Especial da Secretaria Executiva Comitê Paulista da Copa 2014, 

não participará das atividades do período da tarde, mas que Patricia Ortiz, 

coordenadora da oficina e Luciana Paolucci, consultora, irão conduzir as 

atividades deste período. 

Paul informa que Vanilson Fickert (Diretor Técnico/Secretaria de Turismo de 

Estado de São Paulo) presente na primeira oficina, não pôde participar desta 

3ª. oficina, mas que  se colocou a disposição para contribuir e participar das 

próxima.  

O mediador faz menção a participação dos convidados: Marcos Sant’ana, do 

Comitê paulista da Copa 2014 e Dino Xavier Zammataro, consultor. 

Paul esclarece que esta é sua última participação como mediador destas 

oficinas, mas que estará à disposição para colaborar com este processo.  

 

4. Resumo da 2ª. Oficina e Base Técnica para a 3ª. Oficina - Sra. 
Luciana Paolucci, Consultora. 

Luciana faz um breve resumo das atividades realizadas na 2ª. Oficina, como a 

abordagem conceitual referente a produto turístico e a formação de três grupos 

de trabalho temáticos para a criação de três roteiros: um de Bird watching; um 

roteiro de Luxo, mas que o grupo optou por trabalhar com um roteiro de charme 

e por último, a proposta era a elaboração de um roteiro que poderia mudar a 

vida do visitante e o grupo optou em trabalhar com o público jovem, 

principalmente escolares. 

Nesta 2ª. oficina, segundo Luciana Paolucci, percebeu-se a necessidade de um 

instrumento a ser seguido pelos participantes para a montagem dos produtos 

turísticos, ou seja, um check list para ser seguido não apenas nesta 3ª. oficina, 

mas para a montagem de produtos futuros para esta região. 
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O Sr. Carlos Rizzo montou uma proposta de produto turístico de Bird Watching 

baseada neste instrumento apresentada na parte da tarde aos participantes 

desta 3ª. oficina. 

Luciana destaca que os produtos turísticos propostos deverão atender aos 

princípios de sustentabilidade discutidos na 2ª. oficina, ao conceito de cluster 

turístico e a necessidade de trabalhar com atrativos ícones e serviços de 

qualidade na elaboração destes produtos. 

Luciana apresenta slides para que possam ser revisados conceitos abordados 

na 2ª oficina e que deverão ser utilizados pelos grupos de trabalho nesta 3ª. 

oficina. 

Para a organização do produto através do conceito de Cluster, devemos 

trabalhar com um “conjunto de atrativos com destacado diferencial turístico”; 
“dotado de equipamentos e serviços de qualidade”; com “eficiência coletiva, 

coesão social e política” e “articulação da cadeia produtiva e cultura 

associativa com excelência gerencial, em redes de empresas que possam 

gerar vantagens estratégicas comparativas e competitivas” (PAOLUCCI, 
2012) 
 

Fig. 13. Slide - Turismo: “venda” de espaços e de produtos 
 

 

 

 

 

Fonte: Paolucci, Luciana (2012) 
 

Luciana desta o conceito de 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 = estrutura de mercado.” (PAOLUCCI, 2012) 

 
No próximo slide, a professora Luciana aborda a questão da estruturação do 

recurso para torná-lo atrativo.  

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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“o processo sempre exige uma clara concepção da interpretação e da 
comunicação que se pretende estabelecer com o visitante” (MURTA E 
ALBANO, 2002 apud PAOLUCCI, 2012) 

Luciana destaca a importância de se comunicar de forma eficiente com o turista 

e que para isto devemos ter claro qual a experiência que queremos que este 

turista tenha e qual o tipo de turista queremos atender. 

Este Plano de Comunicação envolve: 

◦ “Localização e qualidade do recurso 
◦ Mercado / demanda 
◦ Moda 
◦ Visibilidade na mídia” (PAOLUCCI, 2012) 

 
Luciana resgata da fala de Carlos Zacchi o conjunto de atrativos oferecidos 

pelas UCs da região, mas que, no entanto, ainda faltam facilidades para a 

exploração destes atrativos, portanto, a região acaba tendo poucas atividades 

turísticas para serem oferecidas aos turistas.  

“ATRATIVOS + FACILIDADES = ATIVIDADES TURÍSTICAS” 
(PAOLUCCI, 2012)  

As citações que seguem se referem a slides apresentados pela professora 

Luciana com outros conceitos relacionados ao produto turístico.  
“PRODUTO TURÍSTICO 
 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”.  
 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.” (PAOLUCCI, 2012) 
 
“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.” (PAOLUCCI, 2012) 
 
“Então o que é um produto turístico sustentável ? 

 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.” (PAOLUCCI, 2012)  
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Luciana destaca que precisamos fornecer ferramentas para que o turista possa 

viver sua experiência individual no destino. O turista busca experiências 

diferenciadas e nós devemos trabalhar o nosso produto para possibilitar que o 

turista tenha estas experiências diferenciadas.  

 
“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.” (PAOLUCCI, 2012) 

 

A professora Luciana Paolucci explica aos participantes cada slide 

apresentado, fazendo sempre que possível uma contextualização com o 

litoral norte paulista. 
 
Fig. 14. Slide que apresenta os componentes do Produto Turístico 

Produto 

Atrativos + Facilidades + Serviços + Infraesturura + Gestão (capital 
humano) + Divulgação + Preço. 

Fonte: Paolucci, Luciana (2012) 
 

Fig. 15. Slide que descreve o Produto Turístico 
O produto turístico deve ser entendido: 

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

CARAGUATATUBA 

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) 



 
 

Convênio: 
 

 

REALIDADE (acontece quando o turista chega no local de destino) 

 

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

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

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

Atrativos 

Alimentação 

Aluguel de barco, guia, informações turísticas + EXPERIÊNCIAS 

Infraestutura 

Gestão 

Fonte: Paolucci, Luciana (2012) 
 

“Características específicas dos produtos turísticos 
•não armazenáveis 
• 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, balneabilidade) 
• cliente tem influência na qualidade do produto.” (PAOLUCCI, 
2012) 

 

“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 produz?” (PAOLUCCI, 2012) 

 

Em relação as atividades mencionadas na citação acima, vale destacar o 

trecho: “após retornar para casa”, que trata-se da lembrança do turista 

relacionada a viagem, as fotos postadas nas redes sociais, softwares escíficos 

para a postagem de fotos ou até mesmo na montagem do album de fotografia. 
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“Organizar para quem? 
 Qual é o publico? 
 Para quem se destina o produto: verificar quais são os tipos de 

turistas;  
◦ procedência,  
◦ idade,  
◦ Motivações 

 Qual é o mercado? Quem vai consumir e aonde encontrá-los?” 
(PAOLUCCI, 2012) 
 

Em relação ao mercado, vale ressaltar a importância da definição dos 

segmentos a serem trabalhados determinados produtos, ou seja, o 

produto está voltado para o Turismo de Aventura ou para o Turismo de 

Sol e Praia por exemplo. E a definição se o produto será oferecido para 

o turista que já visita a região ou se será captado no núcleo emissor, 

nacional ou internacional. 

 
“Fatores críticos 
 Imagem 
 Motivação 
 Acessibilidade 
 Mix de facilidades 
 Gestão 
 Mecanismos de compra 
 Qualidade do serviço.” (PAOLUCCI, 2012) 
 

Em relação à citação anterior, a professora Luciana explica que a 

imagem se refere à marca do turismo no destino, qual a imagem que o 

turista tem quando pensa no destino. 
 

“Questão chave: QUALIDADE 
 Definição de qualidade deve ser determinada pelo 
conhecimento e entendimento do cliente, pela comunidade e 
ambiente e competição 
 Perguntas chaves: 
◦ O que entendemos por qualidade? 
◦ Quem tem responsabilidade por ajustar os padrões? 
◦ Como superamos nossos problemas com qualidade e 
enunciamos a qualidade dos serviços?” (PAOLUCCI, 2012) 

 
E em relação à qualidade, devemos pensar o que é qualidade para o 

turista. Devemos pensar inclusive em qualidade na resolução de 

eventuais problemas que o turista possa ter no destino. 
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Para finalizar Luciana Paolucci esclarece boas práticas para a 

formatação de produtos turísticos sustentáveis, conforme citação abaixo. 
 

“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.” (PAOLUCCI, 
2012) 
 

Encerrando a parte conceitual e teórica, Luciana distribui e explica cada item 

do check list apresentado no quadro abaixo para a formatação de produtos 

turísticos sustentáveis regionais, utilizados na parte da tarde pelos grupos de 

trabalho formados entre os participantes da oficina.  

A professora sugere que os grupos trabalhem da questão 1 a 16 nesta oficina e 

as demais questões deverão ser trabalhadas ao longo do processo.  

 

Checklist 

1. Identidade do Produto: 
2. Município (s) envolvido (s): 
3. Vocações/ aptidões principais do produto (natureza preservada/ paisagens/ 

flora e fauna, cultura autentica, hospedagem com características diferenciadas 
e especiais, gastronomia típica e/ou qualidade): 

4. Segmento (s) atendido (s) (ecoturismo/ pedagógico/ cultural/ náutico/ luxo...): 
5. Características, necessidades, preferências e expectativas dos segmentos 

envolvidos: 
6. Atrativos ícones < naturais/ histórico-culturais / manifestações - usos 

tradicionais e populares / realizações técnico-científicas/ acontecimentos 
programados > (descrição) 
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7. Atrativos secundários (descrição) 
8. Diferencial e valores dos atrativos (unicidade) 
9. Atividades realizadas nos atrativos 
a. Interpretação (Interpretar é o processo de adicionar valor à experiência de um lugar, 
por meio de informações e representações que realçam a história e as características 
culturais e ambientais) 
b. Experiência desejada (que experiências queremos que o turista tenha – objetivas e 
subjetivas) 
10. Equipamentos e serviços utilizados  
a. Hospedagem 
b. Alimentação 
c. Guias / operadores locais / monitores 
d. Entretenimento / animação 
e. Agenciamento 
f. Centro de informações 
g. ... 
11. Gestão do produto – arranjos institucionais (quais são as pessoas envolvidas, 

e de que forma) 
12. Infraestrutura necessária (transporte, sinalização, saúde, segurança...) 
a. Acesso  até o destino e no destino  
b. Meios de transporte até o destino e no destino 
13. Operacionalização do produto 
a. Periodicidade 
b. Tipo de viagem (organizada, livre-itinerário...), necessidade de grupos (número mínimo 

/ máximo) 
c. Organização em roteiro? temático/ espacial (descrição) 
d. Nível de dificuldade (alto/ elevado/ médio/ fácil) 
e. Necessidade de reserva antecipada? 
f. Segurança 
 Condição física e de saúde dos turistas 
 Condições meteorológicas e geográficas do destino 
 Transporte de emergência de pessoas 
 Existência de animais peçonhentos 
 Existência de serviços de resgate na região 
 Treinamento em primeiros socorros para os guias/ monitores 
 Kits de Primeiros Socorros - PS 
 Riscos das atividades realizadas 
 Prévio conhecimento dos serviços de emergência disponíveis 
 Localização dos hospitais mais próximos e plantão das farmácias 
 Comunicação: telefone e rádio 
 Equipamentos de segurança 
 Manutenção de veículos e equipamentos 
g. Idade mínima 
14. Manutenção (freqüência/ equipamentos/ equipe) 
15. Envolvimento da comunidade? Como? 
16. Gestão de conflitos/ uso 
17. Comercialização 
a. Material informativo 
b. Canais de distribuição (local/ mercado) 
c. Posicionamento 
d. Marketing mix 
e. Promoção 
f. Precificação 
18. Qualidade/ itens monitorados 
19. Enquadramento nos indicadores de sustentabilidade sociais, ambientais, 

institucionais 
20. Avaliação e monitoramento viagem e pós-viagem (turistas e atores envolvidos) 
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5. Considerações e Dúvidas da Plenária  

 Participante que não se identificou: Devemos pensar em 
uma marca para o Cluster ou uma submarca para cada 
produto? 

Luciana Paolucci: O ideal é que se tenha uma marca do 
Cluster “Litoral Norte Sustentável” e os produtos deverão 
ser chancelados por esta marca. Os produtos deverão ser 
agregados a esta marca maior. 

 Liza (Green Way): Como será a condução dos grupos de 
trabalho? 

Luciana Paolucci: Rizzo apresenta o check list de Bird 
Watching que ele elaborou e depois os grupos de trabalho 
se dividem para a formatação de dois a três produtos 
turísticos. 

 Participante que não se identificou: Estes produtos 
envolvem a iniciativa privada? 

 Luciana Paolucci: Sim, público-privado. 

 Participante que não se identificou: E como se daria este 
envolvimento? 

Luciana Paolucci: O encaminhamento se dará nesta 
oficina, no entanto, há atores sociais importantes para a 
qualidade do produto que poderão não estar presentes 
nesta oficina, então poderemos finalizar até a próxima 
oficina. 

 Fredê (Gestor do Núcleo São Sebastião do PESM):  

Muitas considerações apresentadas, demandas geradas 
serão discutidas nesta oficina, no entanto, serão 
aprofundadas nas próximas oficinas.  
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Há um planejamento de temáticas que serão discutidas nas 
oficinas. Nas próximas oficinas discutiremos valoração; 
certificação; mosaico das UCs; experiências exitosas e por 
fim a oficina de comunicação e marketing. 

 Participante que não se identificou: Há um grupo 
paralelo fazendo o levantamento do mapa de atrativos 
turísticos da região?  

Fredê (Gestor do Núcleo São Sebastião do PESM): Está 
dentro da metodologia proposta que os participantes das 
oficinas apresentem sugestões de atrativos. Desconheço 
que haja algum grupo trabalhando em paralelo, mas nos 
levantamentos já feitos a atividade de Bird Watching se 
destaca. “Esta lição de casa é nossa.” 

Luciana Paolucci: lembrando que a idéia é formatarmos 
produtos em conjunto. 

 Roberta Pedroso (turismóloga, professora e relatora 
desta oficina): É importante destacar a importância da 
participação destes mesmos atores nas próximas oficinas, 
pois o trabalho é contínuo. 

 Patricia Ortiz (coordenadora desta oficina): 
Independente da participação em todas as oficinas é 
importante que acompanhem o andamento deste trabalho 
através dos materiais postados no site do CEDS, como os 
relatórios, as logomarcas criadas que estão em votação, 
entre outros materiais. 

 

6. Demandas em turismo local voltada para a Copa 2014 - Sr. Marcos 
Sant’ana, Assessoria Especial da Secretaria Executiva Comitê Paulista da 
Copa 2014 - Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina 

 

O convidado relata que a organização da copa em São Paulo é dividida em 

duas esferas: a municipal e estadual. E esclarece que a esfera municipal cuida 

das ações relacionadas diretamente à cidade sede. A esfera estadual atua em 

questões que vão além do âmbito municipal e que atingem outras áreas de 

responsabilidade do Estado como: segurança, transportes, turismo etc. 
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Marcos exibe um vídeo que apresenta os projetos que estão sendo executados 

em prol do evento. 

O vídeo destaca a preocupação com o acesso ao Estádio do Corinthians e 

ressalta que o transporte coletivo será prioritário para acesso ao estádio, 

através de trem, metrô e ônibus. Em relação ao trem será criado o Expresso da 

Copa, que sairá da Estação da Luz e seguirá direto até a estação Corinthians 

Itaquera, sem paradas, em apenas 19 minutos. 

Após a Copa a área no entorno do estádio abrigará um importante complexo de 

serviços públicos, voltado à capacitação de mão-de-obra e incentivo a geração 

de emprego. 

Ainda em relação ao transporte vale ressaltar que será criado um monotrilho 

que irá conectar o Aeroporto de Congonhas ao metrô e trens da CPTM e até 

2014 o trem chegará até o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Desta 

maneira, será possível sair do Aeroporto de Guarulhos e chegar em 30 minutos 

no centro da cidade. 

O convidado cita que serão recebidas 65.000 pessoas no estádio e faz uma 

comparação com um show por exemplo, do U2 em São Paulo que trouxe 

90.000 pessoas. Marcos cita estes números para embasar sua consideração 

acerca do maior benefício que o evento Copa do mundo traz para o país que o 

sedia que é a visibilidade global. 

“Principais objetivos de São Paulo na copa: 
 Consolidar-se como destino de eventos internacionais; 
 Alcançar nível de excelência na prestação de serviços ao 
turista; 
 Garantir obras e ações como legado à população.” (SANT’ANA, 
2012) 

 

São seis dias da Copa no estado de São Paulo no período de um mês. 

Apesar da cidade de São Paulo sediar a copa, não é apenas na cidade de São 

Paulo que se desenvolve o trabalho do comitê, pois deve se trabalhar destinos 

estratégicos para que os visitantes conheçam durante a COPA. 

Há compras “casadas” de ingressos, como por exemplo, grupos que seguem 

determinada seleção e ficam baseadas aproximadamente três dias em cada 



 
 

Convênio: 
 

destino que a seleção está hospedada e neste período o turista tende a viajar 

pelo entorno deste destino. 

O convidado apresentou alguns slides, um deles destacou quais serão os 

destinos estratégicos durante a Copa: 

 
•  “Principais destinos turísticos  
•  Destinos próximos à Capital 
  Centros de Treinamentos de Seleções 
 Realizadores de Eventos estratégicos para fortalecimento do 
Turismo Regional” (SANT’ANA, 2012) 
 

Contextualizando sua fala, o convidado cita que esta região do litoral norte 

pode ser considerada uma região estratégica pela proximidade com a capital. 

Em relação aos centros de treinamento das seleções, são as seleções que 

escolhem os seus centros de treinamento. 

O próximo slide apresenta as oportunidades de negócio que a copa traz. 

“A copa do mundo em São Paulo e as oportunidades além do 
estádio:  
• Os preparativos de São Paulo para sediar o evento 
•  Os planos operacionais em desenvolvimento 
•  As estratégias para alavancar oportunidades de negócios 
•  A participação da comunidade.” (SANT’ANA, 2012) 

 

O convidado cita os planos que estão em desenvolvimento: transporte; 

segurança; saúde; turismo; sustentabilidade; legado; educação; eventos. E 

destaca  o Plano de Mobilidade como a questão de maior atenção já que desde 

a Copa da França as seleções viajam pois jogam em diferentes regiões do país 

e os turistas também viajam. A FIFA diz que o maior problema do Brasil é 

aeroporto. 

Em relação a saúde deve se pensar não apenas no atendimento emergencial, 

mas também na possibilidade de introdução de novas doenças. É importante 

também o trabalho da vigilância sanitária na fiscalização dos estabelecimentos 

de alimentos e bebidas. 

Sobre a questão da sustentabilidade, a FIFA exige que se trabalhe com 

sustentabilidade. Há um guia a ser seguido e uma certificação. 

Dentre as melhorias na Infraestrutura Urbana, o convidado citou: 

 

• Ampliação da frota verde: bio diesel e hidrogênio.  
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Fig. 16. Modelo de ônibus da Frota Verde. 

 

Fonte: (SANT’ANA, 2012) 
 

• Mais acessibilidade. 

 

Fig. 17. Acessibilidade no metrô paulista. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 
 
 

Fig. 18. Acessibilidade em ônibus da capital 
paulista. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 
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• Sinalização bilingue.  

 

Fig. 19. Sinalização bilíngüe no metrô da 
capital paulista. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

Fig. 20. Sinalização bilíngüe nas ruas da capital 
paulista. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

• Melhoria na Infraestrutura Esportiva 
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Fig. 21. Projeto do Estádio do Sport Club Corinthians 
Paulista. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

 
 
 

Fig. 22. Obra do Estádio do Sport Club 
Corinthians Paulista. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

Como Campos Oficiais de Treinamento as seleções terão cinco opções: 

Palmeiras, Corinthians, Portuguesa, Autax e Pacaembu.  

Dos 245 Centros de Treinamento (CT) selecionados pelo COL, no Brasil, 74 

estão no Estado de São Paulo (43 cidades). 

Para os projetos de turismo é de suma importância conhecer o perfil do turista 

que viaja na Copa. 
•  “Turista da Copa é homem, tem faculdade e economiza em hotel” 

(MINISTÉRIO DO TURISMO apud SANT’ANA, 2012) 
 
  

• “83%Homem,  
• 60% solteiro,  
• 67% viajam por conta própria,   
• 86% escolaridade superior;  
• 70% idade entre 25 e 44 anos” (MINISTÉRIO DO TURISMO apud 

SANT’ANA, 2012) 
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“Atrativo turístico preferido 

• 36% futebol 
• 20% aventura 
• 17% sol e praia 
• Visitante costuma estender viagem por até quatro dias e visitar 

mais três cidades. Ele não economiza com alimentação, ingresso 
e transporte.   

• É um turista qualificado, rico, de bom nível cultural.” (MINISTÉRIO 
DO TURISMO apud SANT’ANA, 2012) 

 

Complementando os dados da pesquisa apresentada, Marcos afirma que estes 

turistas viajam normalmente em grupos de cinco amigos. 

Há ainda o turista “feel good”, que é aquele que quer apenas sentir o clima da 

Copa do Mundo, que não viaja para assistir aos jogos, mas viaja no período do 

evento para o país sede, por isto é importante criar um ambiente de Copa do 

Mundo nas cidades que querem receber este público. 
“PROJETOS DE TURISMO 
• Fortalecimento da imagem de São Paulo nacional e 
internacionalmente. 
•  Promoção e consolidação de Destinos Turísticos no Estado 
•  Oportunidade de SURPREENDER 
•  Desenvolver o potencial turístico do interior/litoral paulista.” 
(SANT’ANA, 2012) 

 

Marcos cita os projetos de apoio à realização da Copa do Mundo no Estado 

que estão em fase de estruturação.  
“Objetivos: elaboração de projetos com especial foco em ações 
relacionadas à estruturação dos destinos paulistas para a 
maximização dos benefícios obtidos com a realização do evento. 
Locais: principais destinos turísticos e os candidatos a Centro de 
Treinamento.” (SANT’ANA, 2012) 
  

 Produtos Turísticos: 

“Objetivo: Levantar, avaliar e classificar os principais produtos e 
roteiros turísticos paulistas, para posteriormente elaborar 
estratégias de promoção antes e durante a Copa.” (SANT’ANA, 
2012)  

 Sinalização Turística: 

Objetivo: Levantar e analisar a atual situação de estruturação da 
sinalização turística no estado de São Paulo para posteriormente 
delimitar uma proposta de incremento dessa sinalização, em dois 
idiomas (inglês e português), nos destinos estratégicos para os 
eventos esportivos foco desta proposta. (SANT’ANA, 2012) 
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Em relação à sinalização turística, o projeto já está sendo desenvolvido e 

conforme mencionado na citação acima será bilíngüe. Marcos complementa 

que esta sinalização será unificada, ou seja, a mesma sinalização estará no 

transporte intermunicipal, no metrô e no trem. 

 A FIFA tenta manter um padrão de sinalização, ou seja, o mesmo instrumento 

de comunicação utilizado em Fortaleza será usado em Porto Alegre por 

exemplo. 

Marcos apresenta nos próximos slides outros projetos em fase de estruturação 

de apoio à realização da Copa do Mundo no Estado.  

 

 Estruturação do Serviço de Atendimento ao Turista: 

“Objetivo: Elaborar um programa de melhoria nos serviços de atendimento ao 

turista nos destinos estratégicos.” (SANT’ANA, 2012) 

 Capacitação de Agentes Públicos: 

“Objetivo: Desenvolver um programa de qualificação para agentes públicos que 

terão contato mais amplo com turistas durante a realização do evento.” 

(SANT’ANA, 2012) 

Em relação a este projeto de “Capacitação de Agentes Públicos”, Marcos 

destaca a importância destes agentes terem conhecimento da cidade onde 

trabalham, pois os turistas normalmente pedem informação para estes 

profissionais. 

 Manual para as Cidades Turísticas: 

“Objetivo: Desenvolver um manual de orientação destinado aos destinos 

turísticos, dando-lhes bases para a atuação frente à realização dos eventos 

esportivos de grande porte.” (SANT’ANA, 2012) 

Marcos esclarece que não é permitido o uso do nome Copa do Mundo sem 

autorização e que os estabelecimentos não podem exibir publicamente os 

jogos com retorno financeiro sem a compra do direito de transmissão de sinal e 

sem ativar as marcas dos patrocinadores. 

 Estruturação do Trade Turístico 

“Objetivo: Elaborar um programa de desenvolvimento do trade turístico voltado 

para os setores de alimentação, equipamentos turísticos, agenciamento 

receptivo e hotelaria. Integração do setor.” (SANT’ANA, 2012) 
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No Brasil teremos doze eventos FIFA FAN FEST e em São Paulo, capital será 

realizado um deles, onde a FIFA transmite todos os jogos e nos intervalos tem 

exibição de uma atividade cultural. Este evento é realizado em um local 

fechado, com entrada restrita, com ativação de marcas e venda de souvenirs. 

Serão realizados eventos de exibição pública, onde a cidade decide se será 

feita exibição de todos os jogos ou apenas da seleção brasileira, mas também 

tem regras, principalmente em relação à ativação de marcas. 

Na elaboração do calendário de eventos das cidades de entorno dos jogos 

deve ser considerada esta demanda de turistas e serem inseridos eventos que 

captem este público. E vale destacar a importância deste calendário ser 

elaborado com antecedência para que seja divulgado nas ações de marketing 

do Comitê da Copa. 

Por se tratar de uma Copa “verde”, a idéia é não gerar muita folheteria, mas sim 

investir em plataformas para serem baixadas nos I-phones. 

Nas ilustrações apresentadas abaixo seguem alguns exemplos de eventos que 

serão realizados no período da Copa do Mundo. 
Fig. 23. Parada LGBT na capital paulista. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 
Fig. 24. São Paulo Fashion Week. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 
Fig. 25. Virada Cultural Paulista. 
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Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

 

Fig. 26. Marcha para Jesus. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 
Nas ilustrações abaixo são apresentadas algumas estratégias para alavancar 

oportunidades de negócios neste período de preparação do país para a Copa 

do Mundo. 

 
Fig. 27. Modelo de Trens customizados. 

 

       Fonte: SANT’ANA (2012) 
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Fig. 28. Modelo de Estações decoradas 
internamente. 

 
    Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

Fig. 29. Modelo de Guichê de Informações 
customizado. 

 
   Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

Fig. 30. Modelo de Estações decoradas na rota 
do Estádio. 

 

Fonte: SANT’ANA (2012) 
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Fig. 31. Lay out de Eventos Promocionais 
Nacionais 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

 

Fig. 32. Lay out de Exposições. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

Fig. 33. Espetáculos. 

 
Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

Fig. 34. Exemplo de Eventos Promocionais Internacionais. 
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Fonte: SANT’ANA (2012) 

 

Marcos cita um exemplo de uma cidade pequena ao lado da cidade onde foi a 

abertura da Copa da Alemanha, que organizou um show de luzes que atraiu 

muitos visitantes que participaram da cerimônia de abertura, ou seja, esta 

pequena cidade aproveitou a oportunidade. 

Marcos informa que abriu esta semana inscrições para voluntários para a Copa 

do Mundo no site da FIFA, serão 15.000 voluntários no Brasil inteiro.  

Marcos destaca que é importante envolver a comunidade nas atividades 

relacionadas à Copa do Mundo. 

  
“PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 
• Participação da população no evento (apropriação do evento), 
• Infraestrutura turística melhor = mais interesse de consumo 
• Geração de emprego e renda,  
• Manutenção dos empregos gerados durante o evento. 
• Fortalecimento da economia de forma estruturada ; 
• Fortalecimento da cidadania e da auto-estima paulista.” 

 

O convidado encerra sua participação se colocando a disposição e deixa os 

seus contatos. 

Marcos Sant’Ana 

Assessor da Secretaria Executiva do Comitê Paulista 

Fone (11) 3709-5931 

marcos.santana@sp.gov.br 

Paul, mediador da oficina agradece a participação do representante do Comitê 

Paulista da Copa do Mundo, destaca a importância desta participação neste 
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processo de planejamento, de formatação de produtos regionais e questiona o 

convidado sobre como a região poderia fazer parte destas ações de apoio à 

Copa. 

Marcos informa que o comitê está planejando a realização, neste primeiro 

semestre ainda, de um evento de lançamento deste Manual de Orientação 

citado na apresentação, com a participação das cidades com exibição on line. 

Marcos ainda complementa que é importante que o comitê conheça os 

produtos da região para ser inserido no Guia Turístico da Copa do Mundo do 

Estado de São Paulo. 

Paul encerra esta participação citando que além de atrativos, a região está 

trabalhando na marca de produtos sustentáveis e é importante o comitê da 

Copa saber desta iniciativa. E por fim agradece também ao Vanilson Fickert  

(Diretor Técnico/Secretaria de Turismo de Estado de São Paulo), quem fez 

contato com o Marcos Sant’Ana - Assessor da Secretaria Executiva do Comitê 

Paulista, para que ele participasse deste evento. 

 

7. Demandas em turismo para estudos do meio - Sr. Dino 
Xavier Zammataro, Consultor 

 

Dino inicia sua explanação dando duas dicas: que este processo de 

planejamento deve ser contínuo, ou seja, que estas reuniões devem continuar 

e que o destino não deve formatar produtos que atendam apenas a 

determinado segmento do turismo, mas sim produtos que possam ser 

adequados a cada público, para ser vendido o ano inteiro. 

Dino inicia a apresentação dos slides com o esclarecimento do que é estudo do 

meio: “É uma viagem com o objetivo de estudar “o meio”. O “meio” pode ser 

entendido em sentido amplo.” (ZAMMATARO, 2012) 

A que se destina? 

 “Despertar curiosidade sobre algo que irá aprender. 
 Constatar ou visualizar algo que já foi aprendido. 
 Sensibilizar o viajante para o mundo em que vive. 
 Promover integração entre alunos e entre professores. 
 Abordar temas de forma multidisciplinar e transdisciplinar.” 
(ZAMMATARO, 2012) 

 

Quem é o emissivo? 
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 “O principal emissivo de EM era a cidade de São Paulo. 
 Surgiram muitas operadoras atuando neste mercado. 
 Houve aumento de concorrência pelo mercado de São Paulo. 
 Expandiram vendas para outras cidades. 
 Hoje, muitas outras cidades são emissivos para viagens de 
Estudo do Meio”. (ZAMMATARO, 2012) 

 

Quem Opera Estudo do Meio? 

 “As operadoras especializadas em estudo do meio. 
 Normalmente com pessoas capacitadas em áreas de 
conhecimento que contemplam os temas abordados nas viagens. 
 É segmento desarticulado, não há associações representativas 
ou ações conjuntas. 
 É segmento vulnerável a “guerra de preços”. 
 Normalmente operam com margens de lucro estreitas. 
 Dificilmente entram nas estatísticas oficiais.” (ZAMMATARO, 
2012) 

O que é valorizado?  

“Temas relacionados às questões Sociais e Ambientais da região 
visitada. 
 Fortalecimento da cultura local. 
 Organização da comunidade local. 
 Turismo de Base Comunitária. 
 Práticas sustentáveis. 
 Ações voltadas à conservação da natureza. 
 Ações voltadas à redução do impacto humano sobre o meio.” 
(ZAMMATARO, 2012) 

 
Dino ressalta que o segmento tem crescido muito e que atualmente as viagens 

de estudo do meio têm como objeto de estudo não apenas o ambiente natural, 

a fauna e a flora, mas também questões relacionadas às comunidades 

receptoras, a cultura local, entre outros temas relacionados à localidade 

visitada. 

 

O que se espera dos serviços locais? 

- Confiabilidade 

“Por ser uma experiência intangível, o turismo é uma relação fortemente 

ancorada na confiança entre fornecedores e clientes.” (ZAMMATARO, 2012) 

- Profissionalismo 

“No panorama do turismo nacional há forte movimentação em direção à 

profissionalização na prestação de serviços – vide normas e publicações 

ABETA.” (ZAMMATARO, 2012) 

“É necessário ficar atento a este movimento.” (ZAMMATARO, 2012) 

- Flexibilidade 
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“As viagens de Estudo do Meio são todas personalizadas, adequadas aos 

objetivos da instituição que as contrata. Dificilmente teremos dois roteiros 

iguais, mesmo que realizados para um mesmo destino.” (ZAMMATARO, 2012) 

“É necessário ter a predisposição de adequar os serviços às demandas do 

cliente.” (ZAMMATARO, 2012) 
- Limites à visitação 

“É necessário impor limites legais para a atuação das empresas e grupos de 

Estudo do Meio.” (ZAMMATARO, 2012) 

“Capacidades de carga para visitação de ambientes naturais, atrativos culturais 

e comunidades devem ser respeitadas.” (ZAMMATARO, 2012) 

- Legalização 

“Os prestadores de serviços devem estar de acordo com a legislação 

relacionada a atividade que realizam e ao serviço que prestam.” 

(ZAMMATARO, 2012) 

 

- Domínio da região 

“Os prestadores de serviço locais devem ser plenos conhecedores da região 

onde atuam.” (ZAMMATARO, 2012) 

“Dentro deste panorama de conhecimento devem ser valorizadas a história da 

região, suas manifestações culturais, tradições e saberes tradicionais.” 

(ZAMMATARO, 2012) 

“Cada elo da viagem deve se ater às suas competências.” (ZAMMATARO, 

2012) 

- Hospedagem e Alimentação. 

“As viagens de Estudo do Meio têm como foco principal as atividades que 

serão conduzidas no local visitado.” (ZAMMATARO, 2012) 

“Os locais de hospedagem não precisam ser luxuosos, devem ser confortáveis 

e bem cuidados.” (ZAMMATARO, 2012) 

“Os locais de alimentação devem seguir o mesmo princípios, prestando 

atenção, principalmente, às questões relacionadas à higiene e conservação 

dos alimentos.” (ZAMMATARO, 2012) 

- Guias e Monitores  Locais 

“Dar mais peso aos conhecimentos locais e tradicionais. (ZAMMATARO, 2012) 
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Salvo no caso de especialistas, por exemplo os guias observadores de aves 

(birdwatchers).” (ZAMMATARO, 2012) 

- Criar oportunidade de gerar diferenciais. 
“A acirrada competição entre empresas nos emissivos dos grupos 
de Estudo do Meio fazem com que as instituições compradoras 
adotem critérios de escolha relacionados a: 

◦ Originalidade do roteiro. 
◦ Preço do roteiro. 
◦ Confiabilidade da empresa propositora.” (ZAMMATARO, 2012) 

 
“Gerar e propor às agências e operadoras novas possibilidades na região 

visitada é vantajoso para todas as partes.” (ZAMMATARO, 2012) 

 
Fig. 35. Dinâmica para observação de insetos. 

 
Fonte: ZAMMATARO (2012) 

 
Fig. 36. Infra-estrutura para trilha em terreno 

íngreme. 

 
Fonte: ZAMMATARO (2012) 

 
Fig. 37. Atividade de Educação Ambiental. 
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Fonte: ZAMMATARO (2012) 

 

Fig. 38. Atividade com os filhotes de 
tartarugas. 

 
Fonte: ZAMMATARO (2012) 

 
Fig. 39. Vestígios arqueológicos de 

cerâmica indígena. 

 
Fonte: ZAMMATARO (2012) 

 

Abaixo temos um Barco Gaiola, onde os estudantes ficaram cinco dias 

embarcados na Amazônia.  
Fig. 40. Hospedagem alternativa em embarcação. 
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Fonte: ZAMMATARO (2012) 

 

“O estudo do meio gera oportunidades únicas de experimentar coisas novas no 

receptivo.” (ZAMMATARO, 2012) 

 

8. Sr. Paul Dale – Mediador da Oficina 

Paul relata acerca do andamento das atividades desta 3ª. oficina e sobre a 

formação dos Grupos de Trabalho propostos desde a primeira oficina, o GTE – 

Grupo de Trabalho Estratégico e GTO – Grupo de Trabalho Operacional e um 

GT de Comunicação, sugerindo uma simplificação para apenas a formação de 

apenas um Grupo Gestor do Programa de Turismo Sustentável e o Grupo de 

Comunicação, com os membros já inseridos previamente e outros que queiram 

também fazer parte de um dos dois grupos. 

Será entregue uma minuta do Plano de Comunicação e das Diretrizes à 

coordenação em aproximadamente quinze dias a contar a partir desta data 29 

de fevereiro e depois da coordenação ter feito suas considerações a proposta 

do Paul é que estes grupos se reúnam para discutir ambas as minutas. 

Em relação à formação dos grupos de trabalho para a formatação de produtos 

turísticos regionais, Paul sugere a formação de dois grupos: um roteiro de 

Observação de Aves e um relacionado à gastronomia caiçara. Paul cita um 

exemplo da Revista Lonely Planet que aborda a Rota do Açaí na Amazônia. 
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9. Contribuições e questionamentos da plenária direcionados ao 
Marcos – Comitê Paulista da Copa do Mundo 

 Júlio - Associação Costa dos Alcatrazes e Pousada das 

Praias: Pergunta se será necessário pedir autorização para exibir 

os jogos da Copa em sua Pousada. 

Marcos – Comitê Paulista da Copa do Mundo: Acredita que 

não, no entanto, esclarece que não pode haver exploração 

comercial desta exibição, ou seja, cobrar ingresso ou associar 

alguma marca ao jogo da Copa. Mas ainda irão receber o manual 

com as normas da FIFA. 

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

PESM: Pergunta como o grupo deve proceder para aproveitar 

esta demanda da Copa do Mundo e se há prazos para fazer parte 

do guia turístico mencionado na apresentação de Marcos. 

Marcos – Comitê Paulista da Copa do Mundo: Eles precisarão 

de uma lista dos atrativos condensada em algum tipo de material 

de divulgação. Esta divulgação deverá ser casada com o Plano de 

divulgação da Copa do Mundo e ocorrerá provavelmente em 

2013. Ainda não está confirmado se haverá recursos destinados 

para a execução destes Planos. 

 Marco – Vila Almare Hotel:  Pergunta se haverá alguma logística 

de transporte para trazer os turistas da Copa para o litoral norte. 

Marcos – Comitê Paulista da Copa do Mundo: Marcos afirma 

que há dois projetos em andamento: Projeto de Capacitação dos 

condutores de ônibus e vans e uma certificação para quem 

participar deste projeto e um Projeto de sinalização turística de 

forma integrada para os meios de transporte (ônibus, trem e 

metrô). 
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 Marco – Vila Almare Hotel: Questiona como saberemos quais as 

empresas que participaram deste projeto de capacitação. 

Marcos – Comitê Paulista da Copa do Mundo: Marcos afirma 

que o projeto citado ainda não foi lançado e que estas 

informações estarão disponíveis após seu lançamento. 

 

10. Sra. Patricia Ortiz – coordenadora da Oficina 

 

Patricia inicia as atividades do período da tarde citando que um dos roteiros 

propostos já começou a ser trabalhado pelo Carlos Rizzo, que será 

apresentado e discutido com o grupo. 

Resgatando os dados apresentados pelo convidado Marcos – Comitê Paulista 

da Copa do Mundo referente ao perfil do turista que viaja na Copa do Mundo 

Patricia destaca o interesse deste turista por atividades do turismo de aventura 

e justifica a escolha da temática de um dos produtos turísticos a ser formatado 

nesta oficina ser um roteiro com atividades de aventura. 

A outra temática segue a sugestão do Paul, para a elaboração de um roteiro 

gastronômico relacionado à cultura caiçara. 

E aproveitando a experiência do convidado Dino, trabalhar um roteiro de 

Turismo Pedagógico. 

Patricia esclarece o andamento das atividades relacionadas a formatação 

destes produtos e cita que no início da próxima oficina retomaremos esta 

discussão acerca deste produtos. 

 

11. Proposta de Produto Turístico Regional: “Observação de Aves” - 
Sr. Carlos Rizzo – Especialista em Observação de Aves da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ubatuba/SP 
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Carlos Rizzo se apresenta e fala um pouco do seu trabalho na secretaria do 

meio ambiente de Ubatuba que se dá em quatro vetores: pesquisa, educação 

ambiental, envolvimento da comunidade e mídia positiva para o município. 

 

 

 

Rizzo fala dos benefícios gerados pela atividade de observação de aves: 

 
 “Oportunidade de inclusão social, emprego e renda nas 
comunidades do entorno das UC’s; 
 Educação ambiental nas escolas; 
 Turismo de qualidade nas baixas de temporada; 
 Mídia positiva para os municípios envolvidos.” (RIZZO, 2012) 

 

Ao final do primeiro slide, Rizzo inseri esta frase dando continuidade aos 

benefícios da atividade de observação de aves: “Além de ser bom prá 

caramba” (RIZZO, 2012) 

Rizzo apresenta as respostas do check list proposto pela professora Luciana 

Paolucci nos próximos slides utilizados em sua explanação. 

 

Identidade do Produto: 
“SERTÃO DA QUINA -  TBC11 com gastronomia/cultura/história e 
observação de aves. 
CAMBUCÁ - TBL12 com observação de aves. 
 CIRCUITO DAS AVES -  Roteiro intermunicipal de observação 
de aves, gastronomia, Cultura e História.” (RIZZO, 2012) 
 

No Sertão da Quina, comunidade no sul de Ubatuba (sertão da Maranduba) 

Rizzo trabalhou com 50 pessoas em 2011 e destas aproximadamente 22 

pessoas conseguiram o certificado de Guia de Observação de Aves, os demais 

se organizaram para trabalhar em outras atividades de turismo, como: 

alimentação, agendamento, transporte, autor de livro. Sendo que oito destes 

guias foram caçadores, Rizzo fala que agora eles são “caçadores de cliques”, 

que só mudaram a posição do dedo e que hoje são ótimos guias de 

observação de aves. 

                                                        
11 TBC – Sigla para Turismo de Base Comunitária. 

12 TBL – Sigla para Turismo de Base Local. 
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Em Cambucá o trabalho já vem sendo realizado á dois anos, no entanto, a 

comunidade não se envolveu muito, por isto Rizzo identificou o segmento como 

Turismo de Base Local e não TBC. Foram capacitados cinco guias e apenas 

um está autorizado a trabalhar por enquanto. 

 

Município (s) envolvido (s): 

“SERTÃO DA QUINA - Ubatuba e Caraguatatuba 
CAMBUCÁ - Ubatuba / São Luiz do Paraitinga e Paraty 
CIRCUITO DAS AVES – Mogi das Cruzes/ 
Salesópolis/Caraguatatuba/ São Sebastião/ Ilhabela/ Bertioga, 
Paraty e Ubatuba.” (RIZZO, 2012) 

 

Mercado / nichos atendidos (características): 

“SERTÃO DA QUINA – Turismo rural/ religioso/ aventura/ 
observação de aves. 
CAMBUCÁ - observação de aves – Iniciante e avançado. 
CIRCUITO DAS AVES - observação de aves – iniciante e 
avançado.” (RIZZO, 2012) 

 

Identificação das necessidades, preferências e expectativas da demanda: 

“SERTÃO DA QUINA – já estruturado e funcionando 
CAMBUCÁ – totalmente estruturado e funcionando 
CIRCUITO DAS AVES – em estruturação” (RIZZO, 2012) 
 
 

Rizzo complementa o slide dizendo que Cambucá é a melhor trilha que eles 

trabalham e que é uma parceria com o PESM. 

Segmento: 

“SERTÃO DA QUINA – publico em geral, pesquisadores, 
observadores avançados 
CAMBUCÁ – observação para escolas, melhor idade, 
observadores avançados, pesquisa 
CIRCUITO DAS AVES – observação para o publico de 2014 e 
2016.” (RIZZO, 2012) 

 

Rizzo faz uma observação em relação acessibilidade de Cambucá, dizendo 

que até de cadeira de rodas é possível ir nesta trilha. 

Atrativos ícones / Atrativos secundários/ Diferencial e valores dos atrativos: 

“SERTÃO DA QUINA – Espécies por solicitação, observação 
tradicional, guias extremamente capacitados para aves (menos 
bilíngüe) Gastronomia tradicional, hospedagem comunitária. 
CAMBUCÁ - Espécies raras, abundância de espécies, sem 
restrição de avistamentos por conta dos horários. 
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CIRCUITO DAS AVES - aves da Mata Atlântica de altitude, de 
alagados, de serra, de litoral e mata densa.” (RIZZO, 2012) 

 

 

Rizzo explica o que seria “espécies por solicitação”: os guias localizam onde 

tem determinadas espécies, é divulgado na internet e o turista interessado 

nesta espécie entra em contato para fazer o agendamento. 

Rizzo acrescenta que em Cambucá não há restrição de horário para avistar as 

aves, ou seja, em qualquer horário é possível observar aves. 

Em relação a diversidade de espécies, Rizzo cita a respeito da importância de 

incluir Salesópolis no roteiro, pois no litoral não temos aves de altitude e em 

Salesópolis não há aves marinhas. Rizzo acrescenta que quanto mais 

ambientes forem inseridos no roteiro, maior diversidade de aves ele terá. 

 

Atividades realizadas nos atrativos / Equipamentos utilizados (definir) / Serviços 

utilizados (definir): 
“SERTÃO DA QUINA – Passeios, trilhas, observação de espera, 
observação de percurso. 
Equipamentos do turista (avançado) ou fornecido (iniciante) 
De acordo com o pacote contratado pode incluir guia, almoço, 
hospedagem. 
CAMBUCÁ – Observação de espera ou de percurso. Iniciantes 
tem binóculos e avançado seu próprio equipamento. 
Obrigatório o acompanhamento de monitor local. 
CIRCUITO DAS AVES - Circuito auto guiado ou contratado, guia 
acompanhando, GPS ou guia adquirido em cada início do Circuito, 
possibilidade de pacote integral incluindo guia, alimentação e 
hospedagem.” (RIZZO, 2012) 

 

Rizzo esclarece o que significa “observação espera”, o guia leva o observador 

de aves até o local que a ave costuma aparecer e o observador permanece 

neste local até aproximadamente de 3 a 5 horas.  

 

Gestão do produto – arranjos institucionais / Infraestutura necessária: 
 
“SERTÃO DA QUINA – Comunidade local, PESM, PMU,  
SINHORES, Ubatubabirds, Dacnis. Manutenção do checklist. 
CAMBUCÁ – PESM, PMU, SINHORES, Ubatubabirds. 
Manutenção do checklist  
CIRCUITO DAS AVES – PESM de cada município, Prefeituras 
envolvidas, SINHORES. Termo de parceria entre os municípios 
envolvidos. Manutenção do checklist” (RIZZO, 2012) 
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“Lei municipal reconhecendo a atividade de observação de aves.” (RIZZO, 2012) 
 

 

Rizzo elogia a comunidade do Sertão da Quina, pois se apropriaram muito bem 

da atividade e já a desenvolvem sozinhos. 

 

Acesso do destino até o destino e no destino/ Meios de transporte até o destino 

e no destino: 

 

“SERTÃO DA QUINA – Ônibus urbano, veículo próprio ou contratado. 

CAMBUCÁ – Ônibus urbano, veículo próprio ou contratado. 

CIRCUITO DAS AVES – veículo próprio ou contratado.” (RIZZO, 2012) 

 

Manutenção / Experiência desejada / Envolvimento da comunidade / Gestão de 

conflitos: 
“SERTÃO DA QUINA – Tudo por conta da comunidade, núcleo 
gestor do roteiro. 
CAMBUCÁ – PESM / PMU, envolvimento maior da comunidade. 
CIRCUITO DAS AVES – Cada município envolvido, fortalecimento 
dos serviços de cada cidade. Aproveitamento das ofertas a serem 
geradas pelos eventos (e pós eventos)  mundiais de 2014 e 2016. 
Nucleo gestor eleito pelos municípios envolvidos.” (RIZZO, 2012) 

 

Operacionalização do produto / Peridiocidade / Tipo de viagem, grupos / 

Informação / Articulação / organização em roteiros, rotas / Nível de dificuldade / 

Necessidade de reserva / Precificação:  
“SERTÃO DA QUINA – O ano inteiro. Todos os tipos de grupos, 
Direto com a comunidade, dificuldade de média a difícil, 
necessário reserva, preços a combinar de acordo com cada 
produto. 
CAMBUCÁ – O ano inteiro. 
Informação, articulação, organização PESM/PMU 
Baixa dificuldade. 
Reserva necessária 
Preços de acordo com a necessidade: Guia local R$50,00 por 
período, guia especializado até R$ 150 por período. 
CIRCUITO DAS AVES – O ano inteiro. 
Informação, articulação, organização, reserva – em cada 
município. 
Preços de acordo com cada contrato.” (RIZZO, 2012) 
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Rizzo diz que não espera receber muitos observadores de aves no período da 

Copa do Mundo, mas sim no pós evento, ou seja, os turistas observadores de 

aves aproveitam toda a infra-estrutura desenvolvida para o evento e viajam 

para o país “arrumado”, “organizado” quando o evento terminar e com os 

preços mais baixos. 

 

Comercialização / Material informativo / Canais de distribuição / 

Posicionamento / Marketing Mix / Promoção: 
“SERTÃO DA QUINA – Agências interessadas, PESM, PM, 
Wikiaves, receptivo local, mídia gerada. 
CAMBUCÁ – Agências interessadas, Mtur, PESM, PMU. 
Wikiaves, mídia gerada 
CIRCUITO DAS AVES – Eventos mundiais, PMs, PESM, 
Wikiaves, mídia gerada.” (RIZZO, 2012) 

 

Qualidade  / Enquadramento nos indicadores de sustentabilidade: 
“SERTÃO DA QUINA – Excelente pelo envolvimento da 
comunidade pronta para corrigir eventuais desvios. Comunidade 
envolvida nas várias atividades necessárias. 
CAMBUCÁ – Ótima, falta mais envolvimento da comunidade 
oferecendo mais serviços. 
CIRCUITO DAS AVES – Excelente, grandes possibilidades de 
envolvimento das diversas comunidades envolvidas, com os mais 
diversos serviços.” (RIZZO, 2012) 

 

Fig. 41. Slide de Carlos Rizzo comparando o check list de turismo com o de aves. 
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Fonte: RIZZO (2012) 

 

Fig. 42. 1º Slide de Carlos RIZZO com levantamento de dados dos sites: wikiaves e 
projetosaves. 

 
Fonte: RIZZO (2012) 
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Rizzo apresenta os dados dos sites wikiaves e projetoaves e afirma que o 

wikiaves é o terceiro site de aves mais visitado no mundo. Rizzo explica que 

“usuários do local” citado acima se refere aos moradores do local. 

 

Fig. 43. 2º Slide de Carlos RIZZO com levantamento de dados dos sites: wikiaves e 
projetosaves. 

 
Fonte: RIZZO (2012) 

 

 

 

 

Fig.44. Gráfico de observadores de aves em Ubatuba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: RIZZO (2012) 
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No gráfico acima podemos observar um aumento do número de observadores 

brasileiros. No gráfico o número 1 se refere a 2004 e o 8 a 2011. Rizzo ressalta 

que há sempre um maior número de guias estrangeiros que brasileiros atuando 

no Brasil. 

 

Fig.44. Gráfico da origem de observadores de aves em Ubatuba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RIZZO (2012) 
 

No gráfico acima podemos ver que há observadores de aves do próprio 

município. 

 
12. Questionamentos e Considerações da Plenária direcionadas ao 

Carlos Rizzo 

 

 Júlio - Associação Costa dos Alcatrazes e Pousada das 

Praias: questiona se há algum trabalho de capacitação de guias 

em outros locais como na costa sul de São Sebastião. 

Carlos Rizzo: Desde 2008 esta capacitação está sendo feita. O 

SINHORES13, pagou uma viagem para participação de 

observadores de Ubatuba em um evento na Inglaterra, em 

contrapartida eles se comprometeram a capacitar guias dos 

                                                        
13 SINHORES – Sindicato de Hotéis e Restaurantes. 

POR ORIGEM 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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NÓRDICOAFRICA / ORIENTE / AUSTRÁLIA
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SÃO PAULO
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demais municípios do litoral norte. Já foi feita esta capacitação 

em Ilhabela, Caraguatatuba e em São Sebastião. 

 Edson Lobato (Fredê) – Gestor do Núcleo São Sebastião do 
PESM: Informa que foi realizada uma reunião em 28 de fevereiro 

(um dia antes desta oficina) no Núcleo Caraguatatuba sobre a 

capacitação, o trabalho dos guias de observação de aves e o 

reconhecimento da profissão. Fredê afirma que o município de 

São Sebastião era o que tinha menor número de representantes. 
 

 Fabiane – coordenadora da educação profissional em São 
Sebastião: questiona sobre os procedimentos que devem ser 

seguidos para levar um curso para a formação de guias de 

observação de aves para São Sebastião. 

Edson Lobato (Fredê) – Gestor do Núcleo São Sebastião do 
PESM: Relata sobre a importância de inicialmente alavancar este 

mercado, regulamentar a profissão, mas destaca que é importante 

este interesse em levar o curso para São Sebastião. 

Carlos Rizzo: O guia de observação de aves é um profissional 

autônomo. 

 Leandro – Gestor do PEIb:  Informa que dias 16, 17 e 18 de 

maio (sexta, sábado e domingo) ocorre a 7ª. edição da maior feira 

de observação de aves da América Latina, Avistar. Para maiores 

informações através do site: www.avistar.com.br. Leandro sugere 

que tenha um evento de observação de aves aqui na região. 

Carlos Rizzo: Apresenta alguns dados sobre o evento citado pelo 

Leandro, o Avistar, que em 2006 eles receberam 300 

participantes e no ano passado 10.000 pessoas participaram. Há 

um Festival Regional de Observação de Aves que agora se inicia 

por volta de 4 de setembro e encerra em 4 de outubro, dia 

mundial das aves. E no avistar os municípios da região 

participam.  

 Ana Lúcia – da Rota do Padre Dória em Salesópolis: Faz uma 

citação de um livro de Richard Bah “Longe é um lugar que não 

existe”. Fala da importância da união entre os municípios e entre 



 
 

Convênio: 
 

os diferentes segmentos do turismo (turismo religioso, ecoturismo, 

entre outros). 

 Luciana Paolucci: Sugere que o grupo de trabalho do Carlos 

Rizzo desenvolva na dinâmica proposta na oficina o Roteiro do 

Circuito das Aves, pois integra os municípios do litoral norte com 

Salesópolis e Mogi. Luciana fala também o exemplo citado 

anteriormente pelo Paul sobre o Roteiro gastronômico/cultural e 

os demais grupos: Aventura, com Sol e Praia e Estudo do Meio. 

Luciana sugere que tenham representantes dos quatro municípios 

em cada grupo. 

 

13. Resultado dos Grupos de Trabalho para formatação de Produtos 
Turísticos Regionais - Sra. Luciana Paolucci, Consultora. 

 

Fig. 45. Grupo de Trabalho do “Roteiro dos 
Sabores: do Caiçara ao Caipira” 

 
Fonte: PEDROSO (2012) 

 
 

Componentes do Grupo: Alexandre (alexandre.lzt@gmail.com); Flávia 
(flasnavarro@hotmail.com); Bruno (brunocosta823@hotmail.com); Ana Lydia 
(analydiafaria@hotmail.com); Celeste (celeste.cotrin@ig.com.br); Alessandra 
(acazemiro123@hotmail.com); Lindomar dos Santos 
(nicinhoartesanato@gmail.com); Fernando Pedreira 
(marviradosorvete@uol.com.br); Maria Chagas (mccancellur@yahoo.com.br). 

 

Checklist 

 

1. Identidade do Produto: Roteiro dos Sabores: do Caiçara ao Caipira 
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2. Município (s) envolvido (s): Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, 
Ilhabela, São Luiz do Paraitinga, Salesópolis, Redenção da Serra, 
Paraibuna e Natividade da Serra. 

 

3. Vocações/ aptidões principais do produto (natureza preservada/ paisagens/ 
flora e fauna, cultura autentica, hospedagem com características diferenciadas 
e especiais, gastronomia típica e/ou qualidade): Gastronomia típica, 
valorização da cultura das comunidades tradicionais. 
 

4. Segmento (s) atendido (s) (ecoturismo/ pedagógico/ cultural/ náutico/ luxo...): 
Turismo Cultural - Gastronômico 

 

5. Características, necessidades, preferências e expectativas dos segmentos 
envolvidos: Associado ao Sol e Praia 
 

6. Atrativos ícones < naturais/ histórico-culturais / manifestações - usos 
tradicionais e populares / realizações técnico-científicas/ acontecimentos 
programados > (descrição): Gastronomia típica 
 

7. Atrativos secundários (descrição): manifestações culturais 
 

8. Diferencial e valores dos atrativos (unicidade): matéria-prima local, tradição e 
suas peculiaridades. 

 

Fig. 46. Grupo de Trabalho do “Mosaico de 
atrativos” 

 
Fonte: PEDROSO (2012) 

 

Componentes do Grupo: Jéssica Y. Edag (Jessica_edagi@yahoo.com.br); Emerson 
Fabricio de Souza (fabricioalmada@hotmail.com); Dino Xavier Zammataro 
(dinoxzamma@gmail.com); Júlio da Cunha Rodrigues 
(contato@juliorodrigues.com.br); Marco Césare Perratti (marco@villamare.com.br); 
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Malu Moreira (Moreira_malu@yahoo.com.br); Eliane Barth 
(ecobarth@ig.com.br)Itamar; Marcelino de Souza. 

 

 

 

Checklist 

 

1. Identidade do Produto: Mosaico de atrativos (cardápio de atrativos e 
conteúdos) 
 

2. Município (s) envolvido (s): Ilhabela, Bertioga, São Sebastião, 
Caraguatatuba e Ubatuba. 

 

3. Vocações/ aptidões principais do produto (natureza preservada/ paisagens/ 
flora e fauna, cultura autentica, hospedagem com características diferenciadas 
e especiais, gastronomia típica e/ou qualidade): Atrativos de acordo com a 
necessidade pedagógica. 
 

4. Segmento (s) atendido (s) (ecoturismo/ pedagógico/ cultural/ náutico/ luxo...): 
Turismo Pedagógico 

 

5. Características, necessidades, preferências e expectativas dos segmentos 
envolvidos: operador montará de acordo com a necessidade. 
 

6. Atrativos ícones < naturais/ histórico-culturais / manifestações - usos 
tradicionais e populares / realizações técnico-científicas/ acontecimentos 
programados > (descrição): de acordo com a necessidade pedagógica. 
 

7. Atrativos secundários (descrição) 
 

8. Diferencial e valores dos atrativos (unicidade): aproximadamente 
R$200,00/dia. 
 

9. Atividades realizadas nos atrativos 
a. Interpretação (Interpretar é o processo de adicionar valor à experiência de um 

lugar, por meio de informações e representações que realçam a história e as 
características culturais e ambientais): rodas de conversa e trilhas. 

b. Experiência desejada (que experiências queremos que o turista tenha – 
objetivas e subjetivas): conhecimento; mudança. 

 

10. Equipamentos e serviços utilizados  
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a. Hospedagem 
b. Alimentação 
c. Guias / operadores locais / monitores 
d. Entretenimento / animação 
e. Agenciamento 
f. Centro de informações 
g. ... 

 

11. Gestão do produto – arranjos institucionais (quais são as pessoas envolvidas, e 
de que forma): agência, operadora, moradores tradicionais, profissionais. 
 

12. Infraestrutura necessária (transporte, sinalização, saúde, segurança...) 
a. Acesso até o destino e no destino  
b. Meios de transporte até o destino e no destino 

 

13. Operacionalização do produto 
h. Periodicidade: baixa temporada – durante semana. 
i. Tipo de viagem (organizada, livre-itinerário...), necessidade de grupos 

(número mínimo / máximo): organizada 
j. Organização em roteiro? temático/ espacial (descrição): temático de acordo 

com o foco de estudo. 
k. Nível de dificuldade (alto/ elevado/ médio/ fácil): médio/fácil 
l. Necessidade de reserva antecipada? sim 
m. Segurança 

 Condição física e de saúde dos turistas 
 Condições meteorológicas e geográficas do destino 
 Transporte de emergência de pessoas 
 Existência de animais peçonhentos 
 Existência de serviços de resgate na região 
 Treinamento em primeiros socorros para os guias/ 

monitores 
 Kits de Primeiros Socorros - PS 
 Riscos das atividades realizadas 
 Prévio conhecimento dos serviços de emergência 

disponíveis 
 Localização dos hospitais mais próximos e plantão das 

farmácias 
 Comunicação: telefone e rádio 
 Equipamentos de segurança 
 Manutenção de veículos e equipamentos 

n. Idade mínima: acima de 13 anos (7º ano EF) 
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Fig. 47. Grupo de Trabalho “700 aves” 

 
Fonte: PEDROSO (2012) 

 

Checklist 

1. Identidade do Produto: 
O grupo elegeu o nome 700AVES para identificar o produto 

2. Município (s) envolvido (s): 
Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, 
Bertioga, Ubatuba e Paraty 

3. Vocações/ aptidões principais do produto (natureza preservada/ paisagens/ flora e 
fauna, cultura autentica, hospedagem com características diferenciadas e especiais, 
gastronomia típica e/ou qualidade): natureza preservada/paisagens/flora e 
fauna/cultura autentica. 

4. Segmento (s) atendido (s) (ecoturismo/ pedagógico/ cultural/ náutico/ luxo...): 
Ecoturismo/pedagógico/histórico/cultura 

5. Características, necessidades, preferências e expectativas dos segmentos envolvidos: 
Publico em geral 

6. Atrativos ícones <Naturais/ Histórico-culturais/ manifestações e usos tradicionais e 
populares / realizações tecnico cientificas/ acontecimentos programados> (descrição) 

700 aves que já foram identificadas na região 

7. Atrativos secundários (descrição) 
Histórico cultural 

8. Diferencial e valores dos atrativos (unicidade) 
TBC, TBL, regionalização 

9. Atividades realizadas nos atrativos 
a. Interpretação (Interpretar é o processo de adicionar valor à experiência de 

um lugar, por meio de informações e representações que realcem a 
história e as características culturais e ambientais) 

b. Experiência desejada (que experiências queremos que o turista tenha – 
objetivas e subjetivas) 

Objetiva- oferecer o conhecimento das aves em liberdade 
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Sub objetiva – criar multiplicadores, na preservação e valorização da natureza com o 
turismo de vivencia. 

10.Equipamentos e serviços utilizados  
a. Hospedagem 
b. Alimentação 
c. Guias / operadores locais / monitores 
d. Entretenimento / animação 
e. Agenciamento 
f. Centro de informações 
g. ... 

Todos os itens relacionados 

Mais Venda de equipamentos para a atividade, artesanato, livros, souvenirs etc. 

11.Gestão do produto – arranjos institucionais (quais são as pessoas envolvidas, e de que 
forma) 
Núcleos municipais do PESM, Prefeituras, Empresários e comunidade. 

12.Infraestutura necessária (transporte, sinalização, saúde, segurança...) 
a. Acesso  até o destino e no destino  
b. Meios de transporte até o destino e no destino 

Emergências 

Painéis explicativos 

Quiosques de descanso e observação de espera. 

13.Operacionalização do produto 
a. Peridiocidade o ano inteiro 
b. Tipo de viagem (organizada, livre-itinerário...), necessidade de grupos 

(numero mínimo / Maximo) organizada, livre itinerário. Numero mínimo 
3 máximo 15 no caso de iniciantes máximo 10 

c. organização em roteiro? Temático/ espacial. Descrição. temático 
d. Nível de dificuldade (alto/ elevado/ médio/ fácil) médio fácil 
e. Necessidade de reserva antecipada? Sim, inclusive as autoguiadas 
f. Segurança 

Condição física e de saúde dos clientes:  

 Condições meteorológicas e geográficas do destino: exposto 

Transporte de emergência de pessoas: em cada município 

Existência de animais peçonhentos: sim 

Existência de serviços de resgate na região: sim 

Treinamento em primeiros socorros para os condutores: sim 

Kits de Primeiros Socorros – OS: sim 

Riscos das atividades realizadas: baixo 
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Prévio conhecimento dos serviços de emergência disponíveis: sim 

Localização dos hospitais mais próximos e plantão das farmácias: sim 

Comunicação: telefone e rádio – necessário mapear 

Equipamentos de segurança: não 

Manutenção de veículos e equipamentos. 

g. Idade mínima – 10 anos 
14.Manutenção (freqüência/ equipamentos/ equipe) ------- 
15.Envolvimento da comunidade? Como? 
TBC e TBL 

16.Gestão de conflitos/ uso 
Núcleo gestor do circuito 

17.Comercialização 
a. Material informativo: Criação de passaporte e elaboração de guias 
b. Canais de distribuição (local/ mercado) por meio do wikiaves 

 

Fig. 48. Grupo de Trabalho “Aventura: Sol e 
Praia e Chuva” 

 
Fonte: PEDROSO (2012) 

 

Componentes do Grupo: Evaldo Carvalho (e-mail ilegível); Cristiane Palhuca 
(cristianeeamanda@hotmail.com); Emanuel Gomes de Carvalho C. 
(carvalhogaccaragua@bol.com.br); André Venco (não encontrado nas listas); Arturo 
Justicia (arturo@conecta.bio.br); Maria Luiza Monteleone (lizalisa@hotmail.com); 
Mauro Apingora (mapingora@yahoo.com.br); Bruna Barbieri 
(brubarbieri25@hotmail.com).  

 

Checklist 
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1. Identidade do Produto: Grupo Aventura “Sol e Praia e Chuva” 
Mergulho; Surf; Vôo Asa Delta; Kite Surf e Vela. 

 

2. Município (s) envolvido (s): São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e 
Ubatuba (Ilha Anchieta). 

 

3. Vocações/ aptidões principais do produto (natureza preservada/ paisagens/ 
flora e fauna, cultura autentica, hospedagem com características diferenciadas 
e especiais, gastronomia típica e/ou qualidade): 
 

Ilhabela: Vela – Mergulho – Caiaque oceânico – Ecoturismo – 
Comunidades Tradicionais. 

São Sebastião: Histórico Cultural; Surf Ecoturismo. 

 

Caraguá: Asa Delta; Mountain Bike 

Ubatuba: Surf; Ecoturismo; Parque Estadual e Ilha Anchieta. 

4. Segmento (s) atendido (s) (ecoturismo/ pedagógico/ cultural/ náutico/ luxo...): 
Aventura / Sol e Praia e chuva. 

 

5. Características, necessidades, preferências e expectativas dos segmentos 
envolvidos: Homem / Mulher; 25 – 45 anos; espírito aventureiro e nível 
superior. 
 

6. Atrativos ícones < naturais/ histórico-culturais / manifestações - usos 
tradicionais e populares / realizações técnico-científicas/ acontecimentos 
programados > (descrição): atrativos naturais; UCs; Surf; Mergulho; Vôo 
Asa Delta; Ecoturismo e Montanhismo. 
 

7. Atrativos secundários (descrição): gastronômicos / serviços diferenciados / 
UCs / Hospedagem. 
 

8. Diferencial e valores dos atrativos (unicidade): Mergulho no Santuário 
ecológico da Ilha das Cabras; Visita Comunidades Tradicionais; Visita na 
ECs / Vôo de Asa Delta. 
 

9. Atividades realizadas nos atrativos 
a. Interpretação (Interpretar é o processo de adicionar valor à experiência de um 

lugar, por meio de informações e representações que realçam a história e as 
características culturais e ambientais) 

b. Experiência desejada (que experiências queremos que o turista tenha – 
objetivas e subjetivas) 

Surf: Aulas; aluguel de equipamento. 
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Mergulho: Naufrágios / Equipamento. 

Asa Delta: Equipamento / Registro (vídeo / foto) 

Caiaque oceânico: remada até Jabaquara / Armação, com opção de mergulho. 

 

10. Equipamentos e serviços utilizados  
 

Roteiro São Sebastião / Ilhabela. 

a. Hospedagem: hotéis com princípios sustentáveis e o certificado com 
critérios CEDS. 

b. Alimentação: restaurantes com qualidade. 
c. Guias / operadores locais / monitores: Associação dos Monitores de Ilhabela 
d. Entretenimento / animação: Sirena; Bar beira da Praia - Maresias 
e. Agenciamento: Receptivo em São Sebastião - Green Way  
f. Centro de informações 
g. ... 

 

11. Gestão do produto – arranjos institucionais (quais são as pessoas envolvidas, e 
de que forma) 
Agências locais de turismo receptivo; UCs; operadora de turismo; 
Associação Comercial e Hotéis; Associação de Monitores e Prestadores 
de Serviço. 

12. Infraestrutura necessária (transporte, sinalização, saúde, segurança...) 
a. Acesso até o destino e no destino  
b. Meios de transporte até o destino e no destino: Ônibus Híbrido dos 

aeroportos até as cidades; Vans executivas; carro alugado e pacote 
incluindo transporte. 

 

13. Operacionalização do produto 
a. Periodicidade: o ano inteiro. 
b. Tipo de viagem (organizada, livre-itinerário...), necessidade de grupos (número 

mínimo / máximo): organizada – livre itinerário (grupo mínimo de 4 p/ 
roteiro) 

c. Organização em roteiro? temático/ espacial (descrição): roteiros de acordo 
com as características dos grupos. 

d. Nível de dificuldade (alto/ elevado/ médio/ fácil): básico / médio 
e. Necessidade de reserva antecipada? Sim 
f. Segurança 

 Condição física e de saúde dos turistas 
 Condições meteorológicas e geográficas do destino 
 Transporte de emergência de pessoas 
 Existência de animais peçonhentos 
 Existência de serviços de resgate na região 
 Treinamento em primeiros socorros para os guias/ 

monitores 
 Kits de Primeiros Socorros - PS 
 Riscos das atividades realizadas 
 Prévio conhecimento dos serviços de emergência 

disponíveis 
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 Localização dos hospitais mais próximos e plantão das 
farmácias 

 Comunicação: telefone e rádio 
 Equipamentos de segurança 
 Manutenção de veículos e equipamentos 

Levantamento por município dos serviços de segurança e saúde. 

Seguro de Acidentes 

g. Idade mínima 
 

14. Manutenção (freqüência/ equipamentos/ equipe): manutenção periódica da 
equipe; certifcação ABETA. 
 

15. Envolvimento da comunidade? Como? Guias Locais para Ecoturismo. 
 

 

14. Resultado da tabulação dos questionários de avaliação da 3ª. 
Oficina 

A 3ª. Oficina para elaboração de Diretrizes para o “Programa de Apoio ao 
desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral Norte –SP”, contou com a 
presença de 85 (oitenta e cinco) participantes segundo a lista de presença do evento. 
No período da tarde este número foi reduzido a 35 (trinta e cinco) participantes, 
segundo listas de participação nos grupos de trabalho, além da participação dos 
gestores das UCs da região, que não participaram dos grupos de trabalho, pois 
realizaram reunião sobre as próximas oficinas durante o mesmo período.  

Os questionários de avaliação aplicados nesta oficina foram respondidos por uma 
pequena parcela destes participantes, um total de 26 (vinte e seis). 
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Vale citar que o mesmo participante sugeriu: Evento sobre Aves e Roteiro 
Gastronômico e Cultural.  
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Apenas um dos participantes que respondeu ao questionário escreveu um elogio: 
“Parabéns, tudo ótimo!” 
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Considerações Finais 

 

A 3ª. Oficina: “Seleção Participativa e Formatação de Produtos Regionais” 

trouxe embasamento técnico e dados importantes para a formatação de 

produtos turísticos e apresentou oportunidades de lançamento destes produtos, 

a partir da participação de um representante do mercado emissor de turismo 

(Dino Xavier) e de um representante do Comitê paulista da Copa do Mundo 

2014 (Marcos Sant´Ana). No entanto, os participantes dos grupos de trabalho 

apresentaram dificuldades no preenchimento do check list proposto pela 

consultora contratada Dra. em Turismo, a professora Luciana Paolucci. 

Dentre os motivos possíveis desta dificuldade identificada podemos citar: o 

pouco tempo para preenchimento do check list e a falta de conhecimento 

técnico da maioria dos membros dos grupos de trabalho. E dentre as soluções 

encontradas a partir desta reflexão temos: a efetiva discussão destes produtos 

através do uso da internet e de reuniões destes grupos antes da finalização 

destes produtos propostos. 
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