


Dezembro 2008- Fortalecimento de Parceiros e Resgate de 
atores e mapeamento de novos atores 

Janeiro e Fevereiro 2009 - dimensionamento para detectar 
o potencial turístico e levantar o público alvo do projeto 

Março 2009 – Aplicação do Workshop : Dinâmica do 
Turismo Receptivo 

Abril 2009 - Oficina de Estruturação do Projeto  

Maio de 2009- Validação do Projeto junto a governança 

- Análise de consistência 

Junho  e julho 2009- Apresentação do Projeto e adesão do 
público alvo

Agosto – Tabulação das adesões  , proponente 

Histórico de açõesHistórico de ações



Público Alvo do Projeto

•Proprietários e ou gestores de estabelecimentos de hospedagem.

•Proprietários e ou gestores de empreendimentos de alimentação.    

•Proprietários e ou gestores de negócios em produção cultural.

•Proprietários e ou gestores de agências de turismo receptivo.

•Proprietários e ou gestores de comércio varejista diferenciado.

•Grupos de artesãos com produção homogênea ou heterogênea 
•Proprietários e ou gestores de propriedades publicas e/ou privadas 
(rurais ou urbanas) dotados de recursos naturais e/ou culturais 



RESULTADOS FINALÍSTICOS

•Aumentar em 30 % o fluxo de turistas no Circuito Turístico 
do Litoral Norte de São Paulo no período de três anos do 
inicio do projeto, com ênfase na baixa temporada.

• Aumentar em 50 % o número de dias de permanência de 
turistas no Circuito Turístico do Litoral Norte de São Paulo 
no período de três anos do início projeto, com ênfase na 
baixa temporada.



Formatação 
e adequação 

de 55  
produtos 
turísticos 
atrativos

Aumentar
em 50% a 
venda de 

artesanato

Aumentar
em 20% as 
vendas de 
produtos
culturais

Aumentar
em 25% o 
número de 

passeios
vendidos

Aumentar
em 25% a 
venda no 
comércio

diferenciado

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS DO PROJETO 



Formatação 
de  5 

roteiros 
turísticos

Aumentar
em 15% as 
visitas nos
atrativos

Aumentar 
em 40% a 

taxa de 
ocupação 
em baixa 

temporada

Aumentar 
em 25% o 
número de 
refeições 
vendidas

RESULTADOS INTERMEDIÁRIOS DO PROJETO 



Estrutura de 
recepção a 
turista e 
visitantes 

Sensibilização 
envolvimento 

da 
comunidade

Sensibilização 
envolvimento 

da 
comunidade

Gestão da 
qualidade da 

atividade 
turistica 

cultural e 
artesanal

Gestão da 
qualidade da 

atividade 
turistica 

cultural e 
artesanal

Estrutura de 
promoção e 

comercialização 

Estrutura de 
promoção e 

comercialização 

Capacitação  
empresários e 
operacionais 

Capacitação  
empresários e 
operacionais 

Desenvolvimento 
de produtos 
turisticos , 
culturais e 
artesanais

Desenvolvimento 
de produtos 
turisticos , 
culturais e 
artesanais

ARRUME A CASA, PORQUE 
VEM VISITA !             Instituto Estrada Real 



Formatação de Roteiros TuristicosFormatação de Roteiros Turisticos

Missão técnicaMissão técnica

Palestra de Turismo Receptivo,Palestra de Turismo Receptivo,

Monitoramento das adequações,Monitoramento das adequações,

Capacitações pertinentes,Capacitações pertinentes,

Relatórios de adequações,Relatórios de adequações,

Público : recursos naturais,culturais, propriedades rurais, recursos 
náuticos, cultura e artesanato com visitas técnicas para diagnóstico;
Público : recursos naturais,culturais, propriedades rurais, recursos 

náuticos, cultura e artesanato com visitas técnicas para diagnóstico;

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS , 
CULTURAIS E ARTESANAIS

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS , 
CULTURAIS E ARTESANAIS



.

O  QUE  É  CIRCUITO TURÍSTICO ?

Circuito Turístico Circuito Turístico – Conjunto de recursos e/ou atrativos 
turísticos, distribuído em um espaço geográfico determinado, 
que dêem identidade peculiar e diferenciada ao local. Pode 
organizar-se formalmente por meio de consórcios ou outras 
formas associativas. A existência de circuitos turísticos 
conduz à formatação de produtos turísticos atrativos e de 
roteiros,  facilitando assim o acesso da região a mercados 
consumidores.





.

CIRCUITOS TURÍSTICOS QUE SÃO PARCEIROS DO 
SEBRAE-SP:

Circuito Turístico do Litoral Norte de São Paulo

Circuito Turístico Cultura Caipira

Circuito Turístico Mantiqueira

Circuito Turístico Vale Histórico

Circuito Turístico Religioso

Circuito Turístico Chapada Guarani

Circuito Turístico Águas Paulistas

Circuito Turístico Costa da Mata Atlântica, entre outros… 







Consultoria de monitoramento das adequações e sugestõesConsultoria de monitoramento das adequações e sugestões

Para agências: reunião de sensibilização dos roteiros formatados,  oficina de 
Técnicas de Negociação (como elaborar pacotes e formatar preços)

Para agências: reunião de sensibilização dos roteiros formatados,  oficina de 
Técnicas de Negociação (como elaborar pacotes e formatar preços)

Missão técnica,Missão técnica,

Parceiros: Integração entre guias, monitores, motoristas autônomos e agênciasParceiros: Integração entre guias, monitores, motoristas autônomos e agências

Cursos gerenciais e operacionais;Cursos gerenciais e operacionais;

Apresentação do relatório de adequações,Apresentação do relatório de adequações,

Diagnóstico empresarial (meios de hospedagem, alimentação fora do lar, 
agências de turismo, comércio diferenciado);

Diagnóstico empresarial (meios de hospedagem, alimentação fora do lar, 
agências de turismo, comércio diferenciado);

CAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E OPERACIONAISCAPACITAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E OPERACIONAIS



Disseminar na comunidade os benefícios e oportunidades
geradas pelo turismo e pela cultura

Disseminar na comunidade os benefícios e oportunidades
geradas pelo turismo e pela cultura

Criação do Símbolo do Circuito(Mascote e Logotipo) com 
campanha na comunidade

Criação do Símbolo do Circuito(Mascote e Logotipo) com 
campanha na comunidade

Passeios com a comunidade para a divulgação dos roteirosPasseios com a comunidade para a divulgação dos roteiros

Palestra de sensibilização e Seminário de Turismo para a 
comunidade local;

Palestra de sensibilização e Seminário de Turismo para a 
comunidade local;

Consultoria para material de sensibilização,Consultoria para material de sensibilização,

SENSIBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADESENSIBILIZAÇÃO E ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE









Elaboração de plano de açãoElaboração de plano de ação

Missão técnica,Missão técnica,

Oficina para avaliar as normas existentes e definir padrão de 
qualidade dos produtos e dos roteiros,

Oficina para avaliar as normas existentes e definir padrão de 
qualidade dos produtos e dos roteiros,

Consultoria para gerenciamento e monitoramento da atividade 
turística;

Consultoria para gerenciamento e monitoramento da atividade 
turística;

Fortalecimento da governança,Fortalecimento da governança,

Composição de um sub grupo gestorComposição de um sub grupo gestor

Fomentar a criação e capacitar grupo multisetorial para
monitoramento da qualidade e sustentabilidade do turismo,

Fomentar a criação e capacitar grupo multisetorial para
monitoramento da qualidade e sustentabilidade do turismo,

GESTÃO DA QUALIDADE DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CULTURAL 
E ARTESANAL

GESTÃO DA QUALIDADE DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CULTURAL 
E ARTESANAL



Identificação de normas estabelecidas em outras localidades para ver aplicação localIdentificação de normas estabelecidas em outras localidades para ver aplicação local

Banco de dados ,Banco de dados ,

Pesquisa de demanda e grau de satisfação,Pesquisa de demanda e grau de satisfação,

Promover discussão participativa com empresários,Promover discussão participativa com empresários,

Parceiros: Elaboração do Plano Municipal e Regional de Turismo ,Parceiros: Elaboração do Plano Municipal e Regional de Turismo ,

Realização de pesquisa histórico culturalRealização de pesquisa histórico cultural

Fomentar a criação de um grupo de gestão e apoio a sustentabilidade do circuito,Fomentar a criação de um grupo de gestão e apoio a sustentabilidade do circuito,

Indicadores de sustentbilidade,Indicadores de sustentbilidade,

Seminário de sustentabilidade,Seminário de sustentabilidade,

Seminário da relação entre turismo e meio ambiente,Seminário da relação entre turismo e meio ambiente,

GESTÃO DA QUALIDADE DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CULTURAL E 
ARTESANAL

GESTÃO DA QUALIDADE DA ATIVIDADE TURÍSTICA, CULTURAL E 
ARTESANAL



Formatação e adequação das agências de turismo receptivoFormatação e adequação das agências de turismo receptivo

Implantação e ou estruturação de Centros de Recepção a turistas,Implantação e ou estruturação de Centros de Recepção a turistas,

Parceiros: Orientação das áreas urbanas e rurais ,confecção e instalação 
de placas , elaboração do projeto padrão para a sinalização turística,

Parceiros: Orientação das áreas urbanas e rurais ,confecção e instalação 
de placas , elaboração do projeto padrão para a sinalização turística,

Orientação e diagnóstico para elaboração de um estudo para identidade visual da 
sinalização turística,

Orientação e diagnóstico para elaboração de um estudo para identidade visual da 
sinalização turística,

ESTRUTURA DE RECEPÇÃO A TURISTAS E VISITANTESESTRUTURA DE RECEPÇÃO A TURISTAS E VISITANTES





-FAMTUR; PRESSTOUR, site,rodadas de negócios.-FAMTUR; PRESSTOUR, site,rodadas de negócios.

PARCEIROS:folders, flyers,banners e panfletosPARCEIROS:folders, flyers,banners e panfletos

Confecção de vídeo institucional do Circuito em português, inglês e espanhol;Confecção de vídeo institucional do Circuito em português, inglês e espanhol;

Composição de representatividade comercial,Composição de representatividade comercial,

PARCEIROS: Calendário de eventos, impressão do catálogo em português, inglês e 
espanhol.

PARCEIROS: Calendário de eventos, impressão do catálogo em português, inglês e 
espanhol.

SEBRAE: contratação da empresa  em marketing  e comunicação, diagramação e 
arte, versão impressa e digital, evento de lançamento junto a parceiros.

SEBRAE: contratação da empresa  em marketing  e comunicação, diagramação e 
arte, versão impressa e digital, evento de lançamento junto a parceiros.

Elaboração e criação do Catálogo de negócios. Elaboração e criação do Catálogo de negócios. 

ESTRUTURA DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃOESTRUTURA DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO









Adesões ao projeto

Atrativos    202

Hospedagem 192

Alimentação 142

Cultura  95

Artesanato  262

Agência de turismo receptivo   57 

Total :   948 adesões 



“ Alguns homens vêem as coisas 
como são, e dizem “POR QUÊ?” 
Eu sonho com as coisas que nunca 
foram e digo “POR QUE NÃO?” 

Bernard Shaw




