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LEI COMPLEMENTAR No 2.195 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020. 

Institui o Plano Diretor de Turismo de São Bento do 

Sapucaí, e dá outras providências. 

RONALDO RIVELINO VENANCIO, Prefeito Municipal da Estancia 

Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, em especial a Lei Orgânica do Município; 

FAZ SABER que a Câmara Municipal da Estancia Climática de São Bento do 

Sapucaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:  

Art.  1° - Fica instituído o Plano Diretor de Turismo de São Bento do 

Sapucaí, para os exercícios de 2021/2023, constante do Anexo I da presente Lei 

Complementar. 

Parágrafo Único - Faz parte integrante da presente Lei Complementar o 

Manifesto Virando Sustentável, constante do Anexo II da presente Lei Complementar.  

Art.  2° - 0 Plano Diretor de Turismo de São Bento do Sapucaí foi elaborado 

com participação da sociedade civil, terceiro setor, Executivo Municipal, Conselho Municipal 

de Turismo, sob a coordenação da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico.  

Art.  30  - A execução do Plano Diretor de Turismo de São Bento do Sapucaí 

pautar-se-6 pelo regime de colaboração entre a União, o Estado, o Município e a Sociedade 

Civil Organizada.  

Art.  40  - 0 Plano Diretor de Turismo de São Bento do Sapucaí, sua 

execução e o cumprimento de suas metas serão objetos de monitoramento continuo e de 

avaliações periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias: 

Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico e Secretaria de 

Meio Ambiente; 

II- 	Conselho Municipal de Turismo 
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Art.  50  - 0 Conselho Municipal do Turismo poderá sugerir 6 Secretaria 

Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e 6 Secretaria de Meio Ambiente a 

realização de fóruns ou de Conferências Municipais para discussão e elaboração de futuros 

Planos.  

Art.  60  - 0 Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação do 

presente Plano e dos seus objetivos e metas, para que a sociedade o conheça amplamente 

e acompanhe sua implementação.  

Art.  70  - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 6 conta 

das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  

Art.  80  - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

São Bento do Sapucaf, 16 de Dezembro de 2020. 

4Yemm 
RONALDO RIVELINO VENA CIO 

Prefeito Municipal 

Registrada e publicada por afixação na sede da Prefeitura Municipal e arquivada no Cartório 

de Registro Civil, conforme  art.  68, §  lo  da Lei Orgânica do Município. 

LUIZ ODOLFO DA SILVA 
Secretário Gera! de-Assuntos Jurídicos 
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Palavra do Prefeito de São Bento do Sapucai 

Conquistamos o Plano Diretor de Turismo em 2017 e, agora em 2020, 

comemoramos a renovação deste trabalho, que é construido com muito carinho para 

nossa querida Estância Climática de São Bento do Sapucaf. E este é um 

instrumento de fundamental importância para que o turismo de nosso município seja 

embasado, harmonioso e assertivo. 

A atualização deste projeto, que tem como caráter nortear as ações do Poder 

Público, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, 

abrangendo as demais secretarias municipais, articulando a participação efetiva da 

Sociedade representada pelo COMTUR, na forma de Empresas Privadas, 

Associações, Entidades e Organizações envolvidas no planejamento, implantação e 

gestão do turismo, é de fundamental importância, pois o cenário muda 

constantemente. Além do mais, hoje o Plano Diretor de Turismo tem ainda mais 

significado uma vez que é um importante instrumento no  Ranking  das Estâncias. 

0 Turismo aqui é trabalhado como uma arte que traz experiências, 

oportunidades e pode mudar vidas, então temos o foco no desenvolvimento do 

mesmo para que seja bom para a população e para os visitantes, construindo em 

harmonia. Nosso município entende o Turismo como algo vivo, orgânico, e que 

precisa de atenção e cuidado constantemente. 

Foram muitas pessoas envolvidas, horas trabalhadas, dedicação e estudos 

para que esta atualização tão abrangente pudesse sair e, a partir do momento que 

colocarmos esforços e foco nele, conseguiremos içar inúmeros benefícios coletivos 

nossa comunidade, de forma local e regional. 

Felicita-nos a continuação desta importante e significativa vitória para que o 

município continue caminhando em uma só direção trilhando uma história de muito 

progresso e êxito. 

Ronaldo Rivelino Venâncio 
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PLANO DIRETOR DE TURISMO DE 
....,  

SAO  BENTO DO SAPUCAi - S.P. 

1. Introdução 

Incrementar a competitividade com produtos de 
atividades da cadeia produtiva do turismo e 

fundamentais para o desenvolvimento sustentável 

fig  
Quando unimos  forges,  criamos um 

! 
mundo de oportunidades. E. Juntos, 
vamos transformar o Brasil em urna 	1; 

grancle nação turistica, um pais aberto 	l',  
a Inovação e  coin  a conflança  quo  
precisa para alçar voo. Vamos destravar 
a economia, gerando um ambiente de 
negócios frutifero ao empresario e ao 	 . 
investidor, e. o principal cheio de 
oportunidades para os brasileiros 

( 

Yi 

• ,q,-,/-1'  it  

Para o atual ministro do Turismo, 	Marcelo 
crescimento do setor desde 2019. 

Segundo o Ministro, 	o trabalho a 	partir desse 
incremento da competitividade e incentivo à inovação 
produtiva. Com 	um 	novo ambiente de negócios. 
principalmente 	no 	mercado 	doméstico, 	mais 
desenvolvimento. 

0 setor de Viagem cresceu no mundo, em 2018, 
$ 8,8 bilhões e gerando 319 milhões de empregos 
representando 01 (um) em cada 10 (dez) empregos 

Estes números são resultado de uma pesquisa 
Mundial de Viagens e Turismo em conjunto com 
que pelo oitavo ano consecutivo o setor de turismo 
crescimento 	do 	Produto 	Interno 	Bruto 	global. 
economias do mundo pelo oitavo ano consecutivo 
do Produto Interno Bruto global). E o segundo 
setores de Cuidados de Saúde (+ 3,1%); Tecnologias 
Financeiros (+ 1,7%), ficando atrás apenas da Manufatura, 

10 

qualidade, incentivar a inovação em nas 
mensurar os resultados são as estratégias 

do Turismo.  

, 

• 

ti  

OAM 
mnstro do EsiaUo do TurIsmn 

Alvaro Antônio, 	o 	Brasil está 	na rota do 

"novo normal" é criar recursos para o 
em todas as atividades da cadeia 

teremos um 	mercado de viagens, 
acessível, 	gerando 	empregos, 	renda 	e 

3,9%, contribuindo com um recorde de  US  
para a economia de todo o planeta, 

gerados em todo o mundo. 

anual realizada pelo WTTC - Conselho 
a  Oxford Economics.  0 estudo acrescenta 

e viagens esteve com uma taxa maior de 
Cresceu mais rapidamente do que as 
(3,9% de Viagens e Turismo contra 3,2% 

setor que mais cresce, ficando acima dos 
de Informação (+ 1,7%) e Serviços 

que cresceu 4%. 
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0 turismo mundial fechou 2019 com 1.500 milhões de chegadas de turistas internacionais, 
mais de 4% do que no ano anterior, e regista dez anos consecutivos de crescimento, 
divulgou a OMT - Organização Mundial do Turismo. As chegadas internacionais cresceram 
em todas as regiões do mundo, no ano passado, mas a incerteza em torno da saída do 
Reino Unido da União Europeia (trexit'), a falência da  Thomas Cook  (importante agência de 
viagem da Europa), as tensões geopoliticas e sociais e a desaceleração da economia global 
fizeram com que o crescimento fosse mais moderado, comparativamente com as 
"excecionais" taxas de crescimento registadas em 2017 (7%) e 2018 (6%). 

Mesmo assim, o mercado do Turismo vinha em ritmo de crescimento muito bom, até que a 
humanidade foi pega de surpresa desde o inicio de 2020, pela pandemia causada pelo 
Covide-19, e tudo que se tinha de perspectiva, para um 2020 com crescimento positivo e 
expressivo, virou fumaça com a pandemia. 

As pesquisas atuais mostram que existe uma demanda reprimida muito grande, provocada 
pelo isolamento social e as pessoas, não veem a hora de poder viajar e arejar a mente e o 
espirito. Portanto a esperança de crescimento do setor para 2021 não 6 uma ilusão 6 sim 
uma realidade, pois os turistas irão viajar principalmente para destinos próximos de suas 
residências e para destinos que oferecem atividades junto A natureza e promovem, não 
somente a contemplação, mas sim a interação e a experiência, esses serão os preferidos. 

Portanto o destino que se preparar, valorizando seus atrativos turísticos, melhorar a 
infraestrutura turística, levará vantagem e poderão aproveitar o comboio do crescimento 
que, sem dúvida, passará rumo ao crescimento e gerando emprego e renda aos moradores 
desses destinos. 

2. Análise de Ambiente 

2.1 - Ambiente externo do mercado de turismo 

0 ano de 2018 registrou 1,4 bilhão de chegadas internacionais 

As viagens internacionais no planeta aumentaram 6% em 2018, no comparado com o 
ano anterior, resultando em 1,4 bilhão de chegadas. 

Revelados no último Barômetro Mundial de Turismo da Organização Mundial do 
Turismo (OMT), os números consolidam os fortes resultados registrados em 2017 e 
fazem de 2018 o segundo ano mais forte desde 2010. 

Vale ressaltar que a previsão de longo prazo da OMT emitida em 2010 indicava que a 
marca de 1,4 bilhão seria alcançada apenas em 2020, mas o notável crescimento das 
chegadas internacionais adiantou em dois anos esta meta. 

Questões como o forte crescimento econômico, viagens aéreas mais acessíveis, 
modernizações tecnológicas, novos modelos de negócios e facilitação de vistos em 
torno do mundo aceleraram essa alta nos últimos anos. 
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Oriente Médio (+ 10%),  Africa  (+ 7%),  Asia  e Pacifico e Europa (ambos a + 6%) 
lideraram o crescimento em 2018. Os desembarques para as Américas, por sua vez, 
ficaram abaixo da média mundial, com aumento de 3 %. 

"0 crescimento do Turismo nos últimos anos confirma que o setor é hoje um dos mais 
poderosos impulsionadores do desenvolvimento econômico. É nossa responsabilidade 
gerenciá-lo de maneira sustentável e traduzir essa expansão em benefícios reais para 
todos os países, particularmente para todas as comunidades locais, criando 
oportunidades de emprego e empreendedorismo e não deixando ninguém para trás", 
salienta o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili. 

2.1.1. Resultados por região 

,7 	As Américas (+ 3%) receberam 217 milhões de chegadas internacionais em 2018, 
com resultados variados entre destinos. 0 crescimento foi liderado pela América 
do Norte (+ 4%), seguido pela América do Sul (+ 3%), enquanto América Central e 
Caribe (ambos -2%) refletem o impacto dos furacões Irma e Maria em setembro de 
2017. 

.7 	Na Europa (+ 6%), s chegadas internacionais de turistas atingiram 713 milhões 
em 2018, um aumento notável de 6% em relação a um ano excepcionalmente forte 
em 2017. 0 crescimento foi impulsionado pela Europa Meridional e Mediterrânica 
(+ 7%), Europa Central e Oriental (+ 6%) e Europa Ocidental (+ 6%). Os 
resultados no norte da Europa ficaram estáveis devido 6 fraqueza das chegadas 
ao Reino Unido. 

.7 	Na  Asia  e Pacifico (+ 6%) registraram 343 milhões de chegadas de turistas 
internacionais em 2018. As chegadas no Sudeste Asiático cresceram 7%, 
seguidas pelo Nordeste da  Asia  (+ 6%) e Sul da  Asia  (+ 5%). Oceania apresentou 
um crescimento mais moderado, de + 3%. 

st 	Na  Africa  (+ 7%) os dados da apontam para um aumento de 7% em 2018 (Norte 
da  Africa  a + 10% e Subsaariana + 6%), alcançando 67 milhões de chegadas. 

../ 	No Oriente Médio (+ 10%) apresentou resultados obtidos foram sólidos no ano 
passado, consolidando sua recuperação em 2017, com chegadas de turistas 
internacionais atingindo os 64 milhões. 

Para 2019, com base nas tendências atuais, perspectivas econômicas e o lndice de 
Confiança OMT, a organização previa que as chegadas internacionais crescessem de 
3% a 4%. 

Segundo o  site  da revista Exame, em 2019, número de turistas aumentou 4%; em 2017 e 
2018, aumento foi de 7% e 6%, respectivamente. 

0 crescimento do número de turistas no mundo se desacelerou em 2019, a 4%, sobretudo 
pelo enfraquecimento da economia mundial, pelas incertezas geopoliticas e pelo Brexit — 
anunciou a Organização Mundial do Turismo (OMT) nesta segunda-feira (20). 

França, Espanha e Estados Unidos devem permanecer 6 frente da lista de países mais 
visitados, nessa ordem, conforme os números provisórios disponíveis para 2019 — 
informaram autoridades desta agência da ONU em uma entrevista coletiva em Madri. 
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A OMT contabilizou 1,5 bilhão de chegadas de turistas internacionais em 2019. 

"A desaceleração está ligada aos resultados da economia global, com um crescimento 
econômico em torno de 3%", explicou Sandra Carvão, 	responsável pela análise de 
tendências de mercado na OMT, citando também "bastante incerteza em relação ao Brexit", 
uma "economia alemã mais frágil" e o impacto de "temas geopoliticos". A quebra da agência 
de viagens britânica  Thomas Cook  e de linhas aéreas de baixo custo também contribuiu 
para este recuo, completou a OMT. 

Entre as regiões mais afetadas pela desaceleração, está a Europa, onde o número de 
turistas avançou 4% (contra 6% em 2018). Apesar disso, continua sendo a mais visitada do 
mundo (51% do total mundial), tendo recebido 743 milhões de pessoas em 2019. 

Em 2018, a França se manteve na liderança dos  'Daises  mais visitados do mundo, com 89 
milhões de turistas estrangeiros, seguida de Espanha e Estados Unidos. 

A  Asia-Pacifico sentiu o impacto das turbulências políticas em  Hong Kong  (+5%, contra +7% 
em 2018), e a  Africa  também registrou uma forte desaceleração (+4%, contra +9% em 
2018). 

0 crescimento veio da recuperação do Oriente Médio (+8% de turistas contra +3% em 
2018), devido, sobretudo, ao ambicioso plano lançado pela Arábia Saudita para captar 
turistas estrangeiros. 

Para as Américas (+2%), os resultados são "heterogêneos". 

"Ainda que muitas ilhas caribenhas tenham consolidado sua recuperação após os furacões 
de 2017, ao mesmo tempo, o número de chegadas à América do Sul caiu devido, em parte, 
aos distúrbios sociais e  politicos"  — caso de Chile e  Bolivia,  por exemplo, afirmou a OMT. 

Apesar da desaceleração nas chegadas, o gasto dos turistas "continuou crescendo", 
destacou a OMT, com uma forte alta entre os turistas franceses (+11%) e americanos 
(+6%). Já, chineses, brasileiros e sauditas moderaram seus gastos. 

Segundo a reportagem, em 2020, o crescimento mundial do número de turistas estava 
previsto em se manter nesta mesma magnitude, entre 3% e 4%. 

Dai chegou 2020 com uma novidade não desejada, a Pandemia do COVID-19 que 
mudou completamente as previsões do FMI - Fundo Monetário Internacional, casas de 
análise, economistas e outros especialistas. A economia mundial já estava desacelerando e 
teria um crescimento médio menor em 2020. Contudo, a epidemia irá acelerar uma recessão 
que só estava prevista para 2021-2022. Os governos ao redor do mundo já estão 
anunciando pacotes fiscais e estímulos de créditos para conter a recessão. 

A tabela abaixo mostra a previsão do PIB para as principais economias mundiais: 
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Latest World Economic Outlook 
Growth Projections 
The COVID-19 pandemic will severely impact 
growth across all regions. 	 PROJECTIONS 

Source: IMF, World Economic Out7ook, April 2020 

INTERNATIONAL MONETARY FUND 	 IMF.org  

2.2 - Ambiente interno do mercado de turismo 

De janeiro a dezembro de 2019, o número de desembarques nacionais nos aeroportos 
do pais cresceu 1,8% em relação ao mesmo período de 2018. Foram 97,1 milhões de 
passageiros viajando no Brasil no ano passado, quase 2 milhões a mais que o 
registrado em 2018 (95,5 milhões). 

As despesas de viajantes internacionais no Brasil chegaram em  US$  5,917 bilhões (R$ 22,6 
bilhões) em 2018, segundo o Banco Central. Isso equivale a um aumento de 1,86% em 
relação ao 2017. De janeiro a dezembro de 2017, os estrangeiros injetaram  US$  5,81 
bilhões. No movimento inverso, os brasileiros estão gastando menos no exterior,  US$  
18,263 bilhões em 2018, queda de 3,9% sobre o ano anterior. A redução ocorreu por 
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influência da alta do dólar, que custou no ano passado, em média, R$ 3,66, alta de 14,5% 
em relação a 2017. 

"A política de facilitação de vistos para entrada de estrangeiros no pais e o inicio da atuação 
das  low costs  para aumentar a conectividade entre os destinos contribuirão para reduzir 
esse déficit que ainda é grande e não condiz com a realidade da oferta turística do Brasil. 
Mas queremos mais, como a modernização da Embratur, que promove o Brasil lb fora; e 
também a criação de áreas especiais de interesse turístico que irá estimular o uso de áreas 
ainda sem uso para alavancar o setor no pais", comenta o ministro do Turismo, Marcelo 
Alvaro Antônio. 

Segundo a Embratur - Instituto Brasileiro de Turismo, os dados divulgados pelo Banco 
Central mostram que "o turismo pode gerar rápido retorno na geração de divisas e, com 
isso, contribuir em outros aspectos, como a criação de novos postos de trabalho". 

A Embratur busca atrair cada vez mais estrangeiros ao pais. Uma das apostas é levar ás 
feiras internacionais um pouco mais sobre os destinos Brasil, promovendo as nossas 
belezas no exterior. Outra diretriz de atuação é a interlocução entre setores para viabilizar 
parcerias público privadas, visando potencializar os investimentos realizados em beneficio 
do setor e da economia brasileira. 

Estudo da Embratur mostra que houve aumento de 8% no número de voos quando 
comparado a 2017. Além disso, em 8 anos, houve crescimento de 29% na malha aérea 
internacional brasileira 

Em 2018, 63.788 voos internacionais foram registrados no Brasil, número que corresponde 
a 8% em relação ao observado durante todo o ano de 2017. Os dados são da Análise da 
Malha Aérea Internacional da Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Turística da 
Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), preparada mensalmente a partir de informações 
fornecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e companhias aéreas. 

Todas as regiões do Pais registraram aumento no número de voos e assentos disponíveis. 
No Sul, o crescimento foi de 36% de frequências e 32% de vagas; no Nordeste, foi de 20% 
de voos e 18% nos assentos; no Norte, são 1.430 voos diretos, 13% a mais quando 
comparado ao mesmo período de 2017, e houve, também, um aumento de quase 18% de 
vagas de assentos. 

Entre as cidades brasileiras que mais receberam voos internacionais no Brasil em 2018, 
Curitiba (PR) aparece em primeiro lugar da lista, com registro de crescimento de 61%. 

Em âmbito regional, o Sul registrou o maior crescimento mensal. Nessa região, foram 
registrados 71 voos internacionais a mais do que reportado em dezembro de 2017, uma alta 
de 30%. 

A segunda maior variação positiva foi observada no Nordeste, que recebeu 323 frequências, 
10,62% acima do anotado em igual período do ano passado. Já no aeroporto de  Brasilia,  
único do Centro-Oeste que recebe voos internacionais e funciona como  hub  da região, 
houve um crescimento de 33% de frequências semanais e 27% de aumento no número de 
assentos. 

No Sudeste, que concentra a grande maioria dos desembarques internacionais no Pais, 
houve estagnação em relação aos meses de dezembro de 2018 e dezembro de 2017. De 
acordo com a presidente da Embratur, Teté Bezerra, isso se deve ao maior investimento das 
empresas aéreas no setor. "As companhias estão apostando e investindo em aeronaves 
maiores, com mais disponibilidade de assentos. Quando comparado os anos (de janeiro a 
dezembro de 2017 e 2018), o registro da Embratur foi de um aumento de 6% na quantidade 
de voos internacionais na região, que é importantíssima para o incremento da vinda de 
turistas ao Brasil", explica a presidente. 

Outro destaque da análise de malha aérea da Embratur é para o número de voos 
internacionais para o Brasil nos últimos 8 anos. Foi registrado um crescimento de 29%, 
passando de 49.557 em 2010 para 63.788 registrados em 2018. 

15 



E 

Para a presidente da Embratur, Teté Bezerra, as medidas adotadas pelo governo brasileiro 
no setor aéreo, como a ampliação da participação estrangeira nas empresas aéreas 
nacionais, 	representam 	um 	avanço 	para 	o 	turismo 	e, 	principalmente, 	para 	o 
desenvolvimento 	econômico 	brasileiro. 	"0 	turismo 	é 	uma 	atividade 	com 	forte 	viés 
econômico. 0 aumento expressivo da conectividade aérea é um dos principais fatores de 
crescimento no número de turistas internacionais no Brasil. Com  mais opções de voos e 
criação de novas rotas mais estrangeiros virão ao Pais movimentar nossa economia e, 
consequentemente, geração de emprego e renda", destaca. 

Outra ocorrência importante no mercado aéreo nacional foi a chegada das novas empresas  
Low Cost,  pois os descontos podem chegar até 65% provocando um aquecimento na 
concorrência entre as aéreas, fazendo que os preços diminuam e consequentemente 
aumente o número de passageiros, tanto internacionais quanto domésticos. 

0  Forum  Econômico Mundial de 2019 lança o Relatório de Competitividade em Viagens e 
Turismo (TTCR), em que classifica 140  'Daises  em seus pontos fortes relativos ao Turismo e 
viagens globais. 0 Brasil aparece apenas em 32° no  ranking,  cinco posições abaixo em 
comparação ao último estudo. No entanto, ainda é o pais com maior pontuação na América 
do Sul, destacando-se em recursos naturais e culturais. 

3. Cenário Econômico 

3.1. Nacional 

0 Brasil estava fazendo o dever de casa, promovendo reformas estruturais como a 
previdência e já planejando uma reforma no serviço público e tributária. A relação divida/pib 
estava começando a apresentar melhoras e a situação fiscal do pais também estava ficando 
menos desconfortável. 

As expectativas para o Brasil estavam elevadas, principalmente observando o mercado de 
ações, que estava na maior alta de todos os tempos. A política de juros baixos e risco-pais 
controlado passavam a percepção de que o pais teria um crescimento sustentável e 
responsável. 

Contudo, todas as expectativas mudaram quando o dólar começou a subir e a moeda 
brasileira começou a se desvalorizar, perdendo 25% do seu poder de compra em dólar. 
Juros baixos tiraram a atratividade do pais para investidores estrangeiros, que procuraram 
economias mais atrativas e também buscaram refúgio na moeda americana. 

Hoje, o Brasil irá passar por um período difícil, onde deverá aumentar seus gastos e piorar 
sua situação fiscal, para evitar um novo ciclo de depressão na atividade econômica. 0 
Banco Central deverá injetar até R$ 2 trilhões na economia. Ainda assim, é esperada uma 
dura recessão de 5,2%. 

Os efeitos do Covid 19 na economia promovem um grande choque negativo de oferta e de 
demanda, o que deve se refletir de forma expressiva no Produto Interno Bruto (PIB) deste 

ano. 

Os economistas do  Citibank  alteraram suas projeções e, agora, esperam uma contração 

de 4,5% no PIB de 2020. Antes a expectativa era de queda de 1,7%. 

Observação: Para 2021, o  Citibank  projeta um crescimento de 3,9%. 

"Os casos do novo coronavirus no Brasil, assim como as medidas de distanciamento social, 
têm implicado em um enorme choque negativo de oferta. A perda de empregos, a menor 
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e o colapso das exportações adicionam à equação um choque negativo na 
escrevem os economistas Leonardo Porto e Paulo Lopes em relatório enviado 

"Quando combinados, esses dois efeitos implicam em uma deterioração sem 
da 	atividade 	econômica, 	desencadeando 	ajuste 	em 	nossa 	previsão 	de 

relação ã inflação, o  Citibank  espera que o IPCA fique em 3% neste ano e em 3,5% em 
Quanto à política monetária, a expectativa é de que a Selic (taxa básica de juros no 
seja reduzida a 2,75% e permaneça nesse nível até o fim do ano. 

Mercado financeiro (doméstico) prevê queda do PIB em 2020 próxima de 3% e mais 

a 

a 

corte 

Projeções 
2020 
mediana 

na Selic 

coletadas no Boletim  Focus,  do Banco Central de 31/07/2020, indicam que em 
a economia terá um tombo no PIB - Produto Interno Bruto de 5,66%, de acordo com 

das previsões.  

Focus  I 	MEDIANAS DAS EXPECTATIVAS DE MERCADO 	 31 de julho de 2020 

2020 	 2021 	 2022 	2023 
H. -1 	 C.nmv 	Fiâ 4 	Há 1 	 Comp 	 Comp 	 Comp  

Hoje 	, , „, • 	,...--?J 	:e^. i, 	Hoje 	sernanar 	Ho 	mammal' 	Ho, . 	semanal• 

I PCA Do 	1 67:1. 	:,1:.- 	1,63 	Y 	:2; 	3.!..,:, 	3 00 	3,00 	 3,50 	= (53) 	3.25 	= 	'2.1 

I PCA (.) 	,69 	1,66 	1,60 	Y 	l2l 	305 	2,99 	2,99 	= 	:1 ) 	3,50 	= (53) 	3,25 	- 
Olnmos S dias úteis 

P I B (var. %) 	 -5,66 	 3,50 	 2.50 	= .1 	2,50 	=' 

CÂMBIO (Rsiuss I -7 	5.20 	5.20 	5,20 	--7. 	(7) 	5,05 	5,00 	5,00 	= 	:=1‘4 	4,80 	= 	,- 	4,80 	= 

SELICilca.a.) 	
.,,, 
	2,00 	2,00 	2,00 	= 	(5) 	3,00 	3,00 	3,00 	= 	(7) 	5,00 	= 	(8) 	6,00 	= (17) 

Observação: 

• comportamento dos indicadores desde o Ultimo  Focus,  os valores entre 
parênteses expressam o número de semanas em  due  vem ocorrendo o 	focus@bcb.gov.br 	• Aumento 	V Diminuocio 	= Estabilidode 

Ultimo comportamento 	 ern  relacio ao  Focus  anterior 

Para 2021, a expectativa é de um crescimento de 3,50%, segundo o boletim. 

3.1.1. Número de turistas em viagem pelo Brasil cresceu em 2019 

0 turismo brasileiro seguiu em 	alta. 	De janeiro a dezembro de 2019, o número de 
desembarques nacionais nos aeroportos do pais cresceu 1,8% em relação ao mesmo 
período de 2018. Foram 97,1 milhões de passageiros viajando no Brasil no ano passado, 
quase 2 milhões a mais que o registrado em 2018 (95,5 milhões).0 mês de dezembro 
também registrou alta com 9 milhões de passageiros, um crescimento de 3,2% em relação 
ao mesmo mês de 2018. 

Ao longo dos 12 meses de 2019, nove registraram crescimento no número de turistas em 
viagem pelo Brasil, com destaque para fevereiro que apresentou um aumento de 8% em 
relação ao mesmo período de 2018. Em seguida, os meses de outubro (4,8%), março 
(3,7%), novembro (2,9%) e setembro (2,4%) tiveram as maiores altas de 2019. 
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Em comemoração a mais um resultado positivo, o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro 
Antônio, reitera que o ano de 2019 foi histórico para o turismo brasileiro. "2019 marcou o 
inicio de um árduo e constante trabalho para colocar o turismo no centro da agenda de 
desenvolvimento do pais". 

3.1.2. Número de turistas estrangeiros mostra um alto índice de 
satisfação 

Cerca de 6,62 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2018. 0 número é 
praticamente o mesmo dos últimos três anos, mostrando uma estagnação no fluxo turístico 
para cá. Contudo, o índice de satisfação de quem passou por aqui no ano de 2018 foi alto, 
chegando a quase 90%. 

Os dados foram apresentados em 11/06/2019 pelo Ministério do Turismo e pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

Dados do Anuário Estatístico do Ministério do Turismo revelam que o Brasil registrou 
recorde de entrada de turistas estrangeiros em 2018. Foram 6.621.376 que visitaram o pais. 

Principais Países Emissores de Turistas ao Brasil - 2005 - 2018 

Pais de. Residência 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Argentina 992.299 1.399.592 1.593.775 1.671.604 1.711.491 1.743.930 2.079.823 2_294.900 2.622.327 2.498.483 
Estados Unidos 793.559 641.377 594.947 586.463 592.827 656.801 575.796 570.350 475.232 538.532 
Chile 169.953 200.724 217.200 250.586 268.203 336.950 306.331 311.813 342.143 387470 
Paraguai 249.030 194.340 192.730 246.401 268.932 293.841 301.831 316.714 336.646 356.897 
Uruguai 341.647 228.545 261.204 253.864 262.512 223.508 267.321 284.113 328.098 348.336 
França 263.829 199.719 207.890 218.626 224.078 282.375 261.075 263.774 254.153 238.345 

Alemanha 308.598 226.630 241.739 258.437 236.505 265.498 224.549 221.513 203.045 209.039  
Italia  303.878 245.491 229.484 230.114 233.243 228.734 202.015 181.493 171,654 175.763 

Reino Unido 169.514 167.355 149.564 155.548 169.732 217.003 189.269 202.671 185.858 154.586 
Espanha 172.979 179.340 190.392 180.406 169.751 166.759 151.029 147.846 137.202 147.159 
Portugal 357.640 189.065 183.728 168.649 168.250 170.066 162.305 149.968 144.095 145.816 
Colômbia 47.230 85.567 91.345 100.324 116.461 158.886 118.866 135.192 140.363 131.596  
Bolivia  68.670 99.359 85.429 112.639 95.028 95.300 108.149 138.106 126.781 126253 
Peru 60.251 81.020 86.795 91.996 98.602 117.230 113.078 114 276 115.320 121.326  
Mexico  73.118 67.616 64.451 61.658 76.738 109.637 90.361 94.609 81.778 79.891 
Demais Falsas 985.975 955.639 1.042.681 1.089.528 1.120.989 1.363.334 1.154.040 1.119.358 924,075 961.884 
TOTAL 6.368.170 5.181.379 6.433.364 5.676.843 6.813.342 6.429.862 8.306.838 6.646.696 6.688.770 8.621.378 

Fonte: Ministério do Turismo - Anuários Estatísticos - 2006 a 2019. 
http://www.scielo.briscielo.php?script=sci arttext&pid=51.982-
61252020000100001&Ing=en&nrm=iso&tIng=pt  

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul são, respectivamente, as principais portas 
de entrada do Brasil. Pelo estado paulista, entram 32,5% (2.144.606) de todos os turistas 
internacionais que chegam ao pais. 0 Rio de Janeiro fica em segundo lugar com 1.355.616, 
o equivalente a (20,5%) e RS em terceiro com 1,27 milhão. 

0 ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio, chamou a atenção para a ausência de 
crescimento do número de visitantes e pontuou a necessidade de ampliar a vinda de 
estrangeiros ao pais. "Há pelo menos 10 anos percebemos estagnação. Nos últimos três 
anos, o número de turistas estrangeiros estagnou em 6,5 milhões, dos quais pelo menos 
40% são argentinos". 
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A América do Sul é a principal origem dos visitantes estrangeiros, com quase 60% (4 
milhões). 0 segundo continente com mais turistas foi a Europa, com 20% (1,46 milhão). 0 
terceiro foi a América do Norte, domicilio de 10,4% (689 mil) de pessoas que viajaram para 
cá no ano passado. 

No cômputo geral por pais, a Argentina foi a principal origem (2,5 milhões de chegadas), 
seguida por Estados Unidos (539,5 mil), Chile (387 mil), Paraguai (356 mil), Uruguai (348 
mil) e Franga (238,3 mil). 

Os argentinos, assim, formam um contingente expressivo dos turistas que visitaram o pais, 
mas outras nações da região também foram locais importantes, como Chile, Paraguai e 
Uruguai. Segundo o gerente de projetos da Fipe, Weverton  Monti,  a situação econômica do 
pais vizinho gerou uma queda do índice. Mas este foi compensado pelo crescimento do 
interesse de cidadãos de outras nações. 

Um exemplo foram os países cujos cidadãos passaram a tirar visto de acesso ao Brasil de 
forma eletrônica, tornando o processo mais rápido. Nesses locais, as viagens cresceram 
45% no caso do Canadá, 24,7% no da Austrália, 13,3% no dos Estados Unidos e 5,5% no 
do Japão. Desde o fim de 2017, a concessão de vistos passou a se dar por meio eletrônico 
e, neste ano, o governo federal decidiu pelo fim da necessidade dessa exigência, que 
passará a valer no dia 17 de junho. Os brasileiros, contudo, ainda precisam tirar a permissão 
para visitar esses  [Daises.  

Os destinos mais procurados dentro do Brasil em 2018 foram Rio de Janeiro, Florianópolis e 
Foz do Iguaçu. As três cidades estão, há vários anos, no topo do  ranking  dos locais mais 
visitados. Os autores do estudo destacaram também outras localidades dos estados do Rio 
de Janeiro e de Santa Catarina, como Búzios e Angra dos Reis, no primeiro caso, e 
Balneário Camboriú e Bom binhas, no segundo.  

JA  entre aqueles que se deslocam ao pais para participar de eventos e atividades de 
negócios, o principal destino foi São Paulo, que recebeu 40% dos turistas nessa categoria. 
Em seguida vieram Rio de Janeiro e Curitiba. 

3.1.3. Satisfação 

0 índice de satisfação foi positivo. Do total de entrevistados, 38% relataram que a viagem 
superou as expectativas, 49,2% afirmaram que ela atendeu plenamente os anseios, 10,8% 
comentaram ter saído parcialmente satisfeitos e 1,5% se mostraram decepcionados. 

Quando perguntados sobre a intenção de retorno, 95,4% responderam desejar voltar ao 
pais. 0 índice ficou estável em relação aos registrados desde 2014, quando o patamar 
variou entre 95% e 95,6%. A intenção de volta foi maior entre os turistas motivados pelo 
lazer (96,5%) do que entre aqueles cuja viagem se deu a negócios (90,6%). 

3.1.4. Motivação 

A principal motivação da vinda ao Brasil foi o lazer, objetivo de 58,8% dos turistas. Em 
seguida vieram viagens a negócios e para convenções, com 13,5%. As demais motivações, 
como a visita a amigos ou parentes, totalizaram 27,7%. Entre o primeiro grupo, o principal 
atrativo citado durante as entrevistas foi o segmento de praia e o sol, seguido por atrativos 
naturais. 
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0 ministro do Turismo apontou como um fator negativo a queda do percentual de pessoas 
que se deslocam ao Brasil em razão de negócios e eventos, que foi de 22% em 2014 para 
13,5% em 2018. Mesmo porque, segundo o ministro, esses turistas gastam mais do que 
aqueles com a motivação de lazer. 

3.1.5. Hospedagem e meio de transporte 

Metade dos visitantes (50%) ficou em hotéis,  flats  ou  resorts.  A segunda modalidade de 
hospedagem foi em casa de amigos e parentes, cerca de 25%. E a terceira, as casas 
alugadas, com 15,9%. 0 gerente de projetos da Fipe ponderou que essa opção não se deve 
ao crescimento da plataforma Airbnb, mas a uma prática antiga de locação de imóveis por 

argentinos no litoral sul do pais. 

No tocante às formas de vinda ao pais, o avião continua o principal meio de transporte. Dos 
6,5 milhões de visitantes, 66% vieram por via área, totalizando 4,3 milhões de viagens, e 
33,3% por via terrestre, representando dois milhões de deslocamentos. 

3.1.6. Gastos e permanência 

0 gasto médio diário por turista no pais em 2018 foi de  US$  53,96, um pouco abaixo do 
registrado em 2017, que ficou em  US$  55,8. Os turistas que vieram a negócios tiveram uma 
média maior, de  US$  84,3, enquanto aqueles motivados por lazer tiveram como custo médio 
por dia  US$  63,2. 

A 	média 	de 	permanência 	dos 	turistas 	foi 	de 	15 	pernoites. 	Os 	turistas 	com 	maior 
permanência foram os de outros continentes. Os europeus ficaram, em média, 24 pernoites. 
Os da América do Norte, 19 pernoites. E os da América do Sul, 11 pernoites. 

Observação Importante 

Esses dados entre outros positivistas propiciavam um ambiente de otimismo para o 
setor do Turismo em 2020, e assim começou, mas em meados de março de 2020 é 
decretada a Pandemia do Coronavirus pela OMS — Organização Mundial de Saúde e 
todas as previsões otimistas desabam. Devido a essa ocorrência, o PIB do Turismo 
cairá 39% em 2020 e recuperação dependerá de dois anos de forte crescimento. 

0 impacto gerado pela pandemia de coronavirus deve causar uma queda de 38,9% no 
Produto 	Interno Bruto (PIB) do Turismo em 	2020. 	Nesta 	projeção, 	a movimentação 
econômica 	da 	indústria totalizará 	R$ 	165,5 	bilhões 	no 	ano, 	contra 	R$ 	270,8 	bilhões 
registrados em 2019. 

Para 2021, a expectativa é de um PIB de R$ 259,4 bilhões para o setor, o que representaria 
uma forte recuperação, mas ainda 4% abaixo do patamar de 2019. 

Somados, estes dois anos de retração na comparação com o pré-pandemia devem 
representar uma perda econômica de R$ 116,7 bilhões para a indústria do Turismo. 

A projeção é do estudo Impacto Econômico do Covid-19 — Propostas para o Turismo 
Brasileiro, 	realizado 	pela 	FGV 	- 	Fundação 	Getúlio 	Vargas. 	Na 	previsão 	estão 
contemplados diversos segmentos da indústria, como Hotelaria e Hospedagem, Transporte 
Rodoviário, Aéreo, Agências e Operadoras, Locação, atividades culturais, além de bares e 
restaurantes. 
A análise considerou o cenário de paralisação total de três meses, de março a junho, com 
uma estimativa de retomada do turismo doméstico a partir de setembro. 
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A expectativa é de uma recuperação completa do doméstico em até 12 meses. Já no 
internacional, o estudo prevê aproximadamente 18 meses para a retomada. No 
cenário analisado, o Turismo só retomaria ao mesmo patamar do pré-pandemia em 
2022. 

3.1.7. A recuperação precisará ser forte para compensar perdas 

Somente a retomada do patamar do período pré-coronavirus não será suficiente para reaver 
as perdas econômicas. Na análise da FGV, o setor precisaria registrar uma taxa média de 
crescimento de 16,95% nos anos de 2022 e 2023 para compensar as perdas do biênio 
2020-21. Essa recuperação significaria aproximadamente R$ 303 bilhões no PIB do Turismo 
em 2022 e R$ 355 bilhões em 2023. 

3.1.8.  indices  ao longo da pandemia 

Tendo como bases os níveis alcançados nos meses de janeiro e fevereiro (alta temporada), 
todos os segmentos do turismo já registram quedas consideráveis em março, mês 
parcialmente afetado pela pandemia. Na hotelaria, por exemplo, este impacto foi de 25%, 
enquanto na aviação chegou a 35% e a 45% nas agências de viagens e operadoras de 
turismo. 

Em abril, primeiro mês completo em que destinos turísticos praticam o isolamento social, a 
expectativa é de que a atividade hoteleira caia para 10% do registrado na alta temporada. 
Na aviação, a atividade caiu para apenas 8% e nas agências e locadoras 5%. 

Tabelal 
Volume médio de produção mensal das Atividades Características do Turismo - 2020 

Atividades 
Características 

do Turismo 

Hotéis e 
Pousadas 

jan  

100% 

fey  

100% 

mar 

75% 

abr 

10% 

maio 

11% 

jun 

25% 

jul  

45% 

ago 

50% 

set 

57% 

out  

69% 

nov 

75% 

dez 

82% 

Bares e 
Restaurantes 

100% 100% 80% 42% 47% 51% 60% 65% 70% 73% 80% 85% 

Transporte 
rodoviário 

100% 100% 67% 10% 15% 25% 45% 43% 60% 65% 72% 80% 

Transporte 
aéreo 

100% 100% 65% 8% 9% 28% 50% 53% 60% 70% 79% 86% 

Outros 
transportes 
e serviços 
auxiliares dos 
transportes 

100% 100% 60% 5% 6% 20% 35% 42% 50% 60% 70% 80% 

Atividades 
de agáncias e 
organizadores 
de viagens 

100% 100% 55% 5% 5% 15% 30% 27% 35% 47% 60% 75% 

Aluguel de 
bens móveis 100% 100% 75% 5% 9% 22% 41% 50% 65% 75% 85% 93% 

Atividades 
recreativas. 
culturais e 
desportivas 

100% 100% 50% 5% 7% 19% 33% 45% 60% 64% 72% 86% 

Fonte: FGV 
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3.1.9. Pesquisa revela que consumidores ainda planejam viajar em 
2020. 

Segundo  site  da Panrotas, pesquisas divulgadas recentemente pela ForwardKeys 
revelaram a extensão do colapso da aviação após o surto de covid-19. Até a data de 19 de 
abril as viagens aéreas caíram para exatamente metade do que eram no período 
equivalente no ano passado. A taxa de cancelamento atingiu o pico em meados de março e 
a capacidade global de assentos da aviação caiu de mais de 40 milhões de assentos em 
operação para menos de 10% desse número. 

Com mais de 90% de todos os voos atualmente sem operar, a tendência acumulada no ano 
deve se deteriorar substancialmente no curto prazo. A análise da ForwardKeys das reservas 
de voos acumuladas mostra uma queda de 86,8% em comparação com as primeiras 15 
semanas de 2019. 

A empresa também realizou uma análise das buscas de voos feitas em vários  'Daises  
durante março, quando a maioria da população estava em quarentena. Ela revela que as 
pessoas ainda estão pesquisando viagens ao Exterior e têm um interesse desproporcional 
em viagens de longo curso no terceiro e quarto trimestres do ano. Os países pesquisados 
incluem França, Itália, Japão, Espanha e Coréia do Sul. 

No entanto, o desejo de viajar do brasileiro é tão positivamente evidente que a previsão 
mostra-se, para o segundo semestre de 2020, como um alento para um ano altamente 
negativo em termos de crescimento do PIB. 

"0 pico de reservas para as férias de verão é em maio, portanto, se o bloqueio terminar em 
breve, ainda poderá haver uma chance de resgatar a temporada de verão, pelo menos 
parcialmente. Os dados de pesquisa de voos sugerem fortemente que os consumidores 
aspiram a viajar. Então, uma vez que as restrições sejam suspendidas, o mercado acabará 
voltando", diz o vice-presidente de  Insight  da ForwardKeys,  Olivier  Ponti. 

Observação:  As empresas aéreas que operam no Brasil previam a retomada gradativa de 
voos internacionais a partir de maio/2020, mas o governo brasileiro, em 28/04/2020, 
prorrogou o cancelamento por mais 30 dias devido ao aumento de mortes por conta da 
pandemia do Covid-19. 

3.1.10. Buscas por viagens domésticas no 2° semestre crescem na 

CVC 

A CVC revelou que já nota um aumento na pesquisa por preços de viagens domésticas, 
com embarques no segundo semestre e com destinos as cidades do Nordeste e Sul do 
Pais. Ainda segundo a operadora, os destinos internacionais ainda estão com baixa 
procura no momento, e que a preferência nacional, por viaqens dentro do Brasil, se  
mantém e segue mais aquecida. 

Observação: Para atender essa demanda (preferência por viagens dentro do Brasil) e 
oferecer produtos de acordo com a necessidade de cada viajante, a CVC já realiza 
tratativas comerciais com seus parceiros em viagens pelo Brasil, entre eles, hotéis,  

resorts  e empresas de receptivos e passeios. A ideia é que eles disponibilizem suas 
tarifas nos sistemas para as viaqens do sequndo semestre e para o verão de  
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2020/2021. Com  isso, a equipe da CVC vai poder trabalhar na formatação de pacotes 
para o período pós-pandemia. 

De acordo com o diretor geral da CVC, Emerson BeIan, — seja via  site  ou nas lojas que 
estão atendendo no modelo de  home office  — a maior demanda por orçamentos está 
para viagens com embarques a partir do feriado de outubro até fevereiro de 2021. 
0 Nordeste lidera buscas por viagens no segundo semestre 

Segundo o executivo, hotéis e  resorts  do Nordeste, por exemplo, já têm oferecido tarifas 
para a CVC mais em conta do que o mesmo período do ano passado. "Em média, uma  
viagem pelo Brasil, considerando hospedagem de sete dias e aéreo de ida e volta para  
praias nordestinas, estão com preços 30% mais em conta do que o mesmo período de  
2019" destaca o executivo.  

3.1.11. 0 que vai mudar no turismo? 

A pandemia do novo coronavírus ocasionou uma transformação global. 0 ano de 2020 está 
marcando a sociedade em vários aspectos. Este é um momento de ruptura em que muitas 
coisas irão mudar e o turismo, que até o momento é um dos setores que mais sofrem  
impactos da pandemia (Covid-19), também passará por muitas mudanças. 

0 que vai mudar no turismo é um assunto que tem sido muito discutido nos últimos dias. 
Segue abaixo algumas hipóteses e futuras tendências nortear os rumos e os próximos 
passos no setor de turismo. 
Entre outras mudanças, destacamos: 

✓ Segurança sanitária; 

✓ Procura por viagens domésticas; 

✓ Consumidor com hábitos mais sustentáveis; 

✓ Segurança transmitida pela marca. 

3.1.12. A segurança sanitária será o foco 

Não basta colocar o recipiente de álcool gel, vai ser preciso garantir que a pessoa não esta em 
risco. 
Para os especialistas, a tendência é que a pandemia mude não somente o mercado de 
turismo e o comportamento dos viajantes, mas também as normas de segurança em geral, 
principalmente no que diz respeito à segurança sanitária. 
As reflexões sobre programas nacionais e internacionais de segurança e inspeção sanitária 
serão determinantes para elaboração de novas legislações de segurança sanitária no Brasil 
e no mundo. 
Segundo palavras do ex-presidente do CNS — Conselho Nacional de Saúde, somos muito 
focados nas necessidades hospitalares com aspectos curativos e enfermidades, mas temos 
que ter mais preocupação também com a prevenção. Sugere-se, portanto, que a tendência 
seja o controle sanitário mais rígido e articulado, integrado e multi-setorial, por exemplo, em 
controle de fronteiras, inspeções em geral. 

3.1.13 Escolha pelos passeios domésticos 

A tendência é que no primeiro momento, as pessoas prefiram passeios domésticos e  
viagens regionais em locais que possam evitar aglomerações.  
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Quanto ás viagens internacionais, estas ficarão em segundo plano, até que as coisas 
melhorem por completo. Na pesquisa da TVRL  LAB,  60,48% dos viajantes não pretendem 
voltar a viajar para fora até que haja confiança no controle da pandemia. 

3.1.14. Viajantes buscarão mais por experiências e sustentabilidade 

A forma de viajar vai mudar. A viaqem de experiência entra na lista das mais valorizadas de 
agora em diante. Os viajantes tenderão a evitar aqlomerações, portanto, buscarão viagens 
mais exclusivas e autênticas, que proporcione experiências diferentes como o turismo 
solidário, ecológico, gastronômico e sustentável. 
A tendência é que os viajantes e as empresas de turismo se tornem mais focados com as 
ações humanitárias, sanitárias e sustentáveis. 
Em 	uma 	pesquisa 	lançada pelo 	Panrotas e 	MAPIE, 	realizada 	pelo 	Laboratório de 
Inteligência de Negócios em Viagens (TRVL  LAB),  estima-se que mesmo que o isolamento 
termine, é necessário que haja uma vacina ou alqum medicamento confiável que cure a 
doença, pois as pessoas continuarão com medo. E é fato que o  virus  continuará circulando 
mesmo que não ocorram os picos. 
Devido a esse cenário, as pessoas continuarão preferindo a prevenção e viajar se tornará 
uma ação com muito mais cuidados. 

3.1.15. Confiança na marca 

Analisando um outo lado, muitas pessoas tiveram que lidar com dificuldades na hora de 
cancelar ou remarcar uma viagem. A busca agora será no encontro de marcas que 
transmitem confiança ao turista, desde a hora da compra até o pós venda. 

3.1.16. Mundo virtual em todos os setores 

A pandemia tem feito praticamente todos os setores se reinventarem e buscarem uma 
transformação digital. Da mesma forma será para o setor do turismo. 
Como já falamos anteriormente, a curva dos viajantes conectados já estava crescendo, 
agora, acredita-se que a curva acelere e que cada vez mais o consumidor estará mais 
diqitalizado e exiqente. Esta tendência demanda mudanças das instituições de turismo, que 
devem se manter mais conectadas e buscando oferecer melhores ações e serviços  online.  

3.1.17. Previsão de recuperação do setor 

Vale lembrar que a epidemia de Sars em 2003 provocou um retrocesso de apenas 0,4% e 
que a crise econômica de 2008 provocou uma queda de 4% das viagens de turistas 
internacionais em 2009. 
Em meados de 2019, a OMT - Organização Mundial de Turismo estimava uma previsão 
de crescimento do turismo global entre 3 e 4% em 2020. Agora com a pandemia, a 
Organização calcula uma queda entre 20 a 30% nas viagens e uma perda estimada de  US$  
300 a 450 bilhões nos gastos dos viajantes internacionais somente em 2020, quase um 
terço do 1,5 trilhão de dólares gerados em 2019. 
Segundo o Gauchazh (jornal do Rio Grande do Sul), o ponto de vista de  Mariana  Aldrigui 
(pesquisadora e professora na área de Turismo na Universidade de São Paulo), vai haver a 
valorização do fato de estar mais com amigos e familiares em lugares bonitos, interessantes para 
se guardar na memória. 
No Brasil, as viagens vão recomeçar 100% com turismo de cem quilômetros, até setembro e 
outubro, e  so  então o turismo regional aéreo irá voltando aos patamares anteriores. Até lb, eu 
descarto o internacional. 
Ainda segundo a previsão da OMT, o setor de turismo vai levar entre de 5 a 7 anos para 
recuperar as perdas deste ano. 
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• Junho 

• Julho 

Setembro 

• Dezembro 

• 2021 

	400 

3.1.18. 0 que pensam os agentes de viagem sobre a recuperação? 

Os agentes de viagens são responsáveis por mais de 80% das vendas no setor do Turismo. 
Entre os dias 27 de abril e 11 de maio, cerca de 400 agentes responderam ao questionário e 
os resultados demonstram um sentimento otimista. A amostra tem agentes do Brasil inteiro, 
sendo que a maioria é das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. 

Entre os respondentes, 54,1% esperam que as viagens retomem no mês de setembro. Em 
segundo lugar, com 16,9%, vêm aqueles que acreditam em uma volta apenas em 2021. Em 
seguida, 13,4% responderam dezembro e 11,4% julho. Os outros 5,2% esperam que as 
pessoas voltem a viajar já no mês de junho. 

Qual deve ser a data mais provável da retomada das viagens dos brasileiros? 

Já sobre as preferências dos clientes, os agentes, quase 300 deles, indicaram o turismo 
doméstico como aquele que dominará as vendas pós-pandemia. Ao mesmo tempo, 250 
agentes apostam também em destinos da América do Sul. Menos de 50 profissionais 
colocaram Europa e Estados Unidos como opção. 

Doméstico 

América do Sul 

Europa  

America  do Norte 

Outros  (Asia, Africa,  Pacifico...) 

 

289(93,5%) 

152 (49,2%) 

11111-39 (12,6%) 

(9,1%) 

1-15 (4.9%) 

0 	 100 	 200 	 300 

Para quais destinos a retomada será mais rápida?  

Jean-Philippe  Perol, da  Cap Amazon,  destacou ainda que hoje entre os viajantes brasileiros 
50% viaja para perto e 50% para longe, diferente de outros grandes mercados, onde apenas 
20% vai para destinos mais distantes. Para ele, isso deve mudar e  ¡Daises  vizinhos, como 

Argentina, Chile, Perú e Colômbia, por exemplo, devem receber mais brasileiros. 
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Com quase 200 respostas, o lazer ficou na frente, seguido por viagens para visitar amigos e 
parentes e depois pelo corporativo. Feiras, eventos e congressos, bem como os cruzeiros 
marítimos, tiveram menos de 50 respostas. 

0 estudo mostrou ainda que os três principais segmentos (lazer, visita a amigos e familiares 
e corporativo), foram os segmentos mais apontados como promissores. 

Corporativo - 169(54,7%) 

Lazer -189(61,2%) 

Visitas a família/amigos -180(58,3%) 

Feiras, congressos e eventos -25 (8,1%) 

Cruzeiros  IN-7 (2,3%) 

honeymoon  -1 (0,3%) 
Turismo interno (serra, praia aos 

finai. 	.  
high-end  

-1 (0,3%) 

1(0,3%) 

Estudo/Intercamblo - 1 (0,3%) 

o 	 50 	 100 	 150 	 200 

Os agentes apostam que a maior preocupação dos viajantes no pós-crise será com a 
Saúde, seguida por destinos menos frequentados e por um maior interesse no Turismo 
Nacional. 

Mais preocupações com a saúde 
Mais preocupações com 

segurança 

Preferencias para hotêis ou 

navios meno... 

Mais interesse pelo turismo 

nacional 

nao tenho como prever, veremos 
o amanha 

76 (24,6%) 

- 54(17,5%) 

48 (15,5%) 

--145(46,9%) 

-138(44,7%) 

—1(0,3%) 

-- 1(0,3%) 

—1(0,3%) 

210(68%) 

50 	 100 	 150 	 200 	 250  

Concluindo, as respostas nos permitem concluir que, na visão das agências de viagens, a 
retomada deve acontecer antes do fim do ano e será, provavelmente, mais rápida e mais 
larga que se pensa. 
Os turistas serão mais exigentes no que diz respeito a informações prévias dos destinos, 
segurança  etc,  e também sobre condições de adiamentos e cancelamentos. 
De outro lado, o consumidor vai mudar, mas as mudanças serão lentas e serão, em grande 
parte, prorrogações de tendências já existentes, como a busca pelo bem estar, por exemplo. 
Nessas novas tendências, os destaques devem ser a exigência de valorização da viagem, e 
a procura de destinos com menor aglomeração, fugindo do chamado overtourism 
(aglomerações), que vinha sendo muito discutido nos últimos anos. 

3.2 - 0  Estado  de Sao Paulo  

Com 45 milhões de habitantes, o Estado de São Paulo é maior produtor mundial de cana de 
açúcar, etanol e suco de laranja, se fosse uma nação, São Paulo (e seus 647 bilhões de 
dólares de produto interno bruto) seria a 21a economia do mundo — atualmente possui ainda 
o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil. 
A agricultura paulista representa 20% do PIB do agronegócio brasileiro, além de concentrar 
36% da produção industrial do pais. Na área de tecnologia e inovação, SP possui 8 centros 
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de inovação, 12 parques tecnológicos e 13 incubadoras de  startups,  além de abrigar duas 
das melhores universidades da América Latina. 

Estado de São Paulo 

No)le 

is P:, r 

Bandeira 	 Brasão 

Lema:  Pro Brasilia  fiant eximia 
"Pelo Brasil faça-se o melhor" 

Gentílico: paulista 

Localização 

- Região Sudeste  

- Estados limitrofes 

•Parana  (sul) 
•Mato Grosso do Sul (oeste) 
•Minas Gerais (norte, nordeste) 
•Rio de Janeiro (leste) 

- Regiões geográficas intermediárias 11 
- Regiões geográficas imediatas 53 
- Municípios 645 
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Capital 
(0 São Paulo 

Governo 

- Governador(a)  Joao  Doria (PSDB) 
- Vice-governador(a) Rodrigo Garcia (DEM) 
- Deputados federais 70 
- Deputados estaduais 94 

- Senadores 
Jose Serra (PSDB) 
Major Olímpio (PSL)  
Mara  Gabrilli (PSDB)  

Area  

- Total 248 222,362 km2  (12°) [1]  

População 2019 
- Estimativa 45 919 049 hab. (1°)IBGE/2019[2]  
- Censo 2010 41 262 199 hab. 
- Densidade 184,99 hab./km2  (3°) 

Economia 2019[31  
- PIB R$ 2.388.247 trilhões (1°) 
- PIB per capita R$ 52.009,94 (2019) (2°) 

Indicadores 2010/2017[41[51  
- Esper. de vida (2017) 78,4 anos (4°) 
-  Mort.  infantil (2017) 9,6%0 nasc. (23°) 
- Alfabetização (2016) 97,4% (4°) 
- IDH (2017) 0,826 (2°) — muito alto [6]  

Fuso horário UTC-3 

Clima Subtropical, tropical de altitude e tropical Cfa' 
Cfb, Cwa, Cwb, Aw  

Cod. ISO  3166-2 BR-SP  

Site  governamental http://www.saopaulo.sp.gov.br  

0 Ministério do Turismo divulgou em junho de 2019, o Anuário Estatístico 2019, com dados 
sobre as viagens no Pais. As informações apontam que 11 Estados do Brasil tiveram 
crescimento no número de turistas internacionais em 2018. São eles: Acre, Amapá, 
Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Santa Catarina e São Paulo. 

Os que mais cresceram no período foram Pernambuco (45,7%), Minas Gerais (44,8%), 
Ceará (44,1%) e Amapá (31,2%), o mais visitado continua sendo São Paulo (2,2 milhõesl, 
seguido pelo Rio de Janeiro (1,3 milhão) e Rio Grande do Sul (1,1 milhão). Em todo o 
território nacional, a alta foi de 0,5%, com 32.606 viajantes a mais. 

3.2.1. A população estimada de São Paulo é de 12.252.023 
habitantes — IBGE/2019 

Os dados do OTE — Observatório do Turismo e Eventos, no primeiro semestre, mostram 
resultados positivos no setor de hospedagem paulistano: taxa de ocupação (T.0.) e 
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diária média (D.M.) cresceram 1,5% e 9,4%, respectivamente, com relação ao mesmo 
período de 2018. 

Os finais de semana, igualmente, apresentaram T.O. e D.M. positivas no mesmo 
comparativo. Considerando apenas as sextas-feiras e sábados, o período registrou 
60,4% de ocupação e R$297,95 de diária, o que representa um aumento de, 
respectivamente, 3,3% e 9,3%. 

Estes  indices  apenas corroboram a pujança do mercado de hospedagem em São Paulo, 
com o calendário oficial de eventos, negócios, cultura e entretenimento na cidade em 
ritmo intenso, refletindo bons resultados para o setor. 

Os  hostels,  da mesma forma, mostram desempenho animador. Apesar da D.M. 
permanecer estável, a T.O. demonstrou alta expressiva: +20,2% com relação ao 
primeiro semestre de 2018. 

Enquanto os desempenhos de ambos os estilos de hospedagens foram semelhantes, a 
diária praticada foi bem diferente. Os hotéis tiveram aumento de 7%, terminando o ano 
com a média de R$ 314,17 por dia. Já os  hostels  subiram seus pregos em 4%, 
registrando média de R$ 52,87. 

O turismo é responsável por cerca de 2 milhões de empregos e uma receita turística total da 
ordem de R$ 26 bilhões advinda de gastos diversos em hospedagem, alimentação, compras 
e lazer. 

O Estado conta com mais de 5.000 meios de hospedagem, distribuídos entre 645 
municípios, sendo que 70 deles são considerados Municípios Turísticos e 140 Municípios de 
Interesse Turístico. 0 estado de São Paulo ainda conta com mais de 40 roteiros turísticos 
estabelecidos e 5 entre os 10 municípios turísticos mais visitados no Brasil. 

O que mais se propaga no Estado é o turismo de negócios, em suas diversas possibilidades 
(congressos, convenções, seminários, feiras industriais, viagens de representação, 
compras,  etc.),  não só na capital, mas em vários municípios do interior como Campinas, 
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Cerca de 80% dos grandes eventos que acontecem 
no Brasil ocorrem no Estado de São Paulo. 

ESTADO  DE SAO PAULO 

  

, 
sdo i*uto 
GOVt.1.10 00 ES.00  

     

Maior centro econômico da América Latina 

Possui o maior porto da  America  Latina 

•:. 645 municipios 

45 milhões de habitantes 

Se fosse um pais teria a 210  economia do mundo e a 30  da  

America  Latina 

.:• Regiao metropolitana forma a 60  maior megalópole do 

planeta 

Mais de 198 km de estradas em boas condições 

18 das 20 melhores rodovias do pais estão em São Paulo 
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TURISMO EM  SAO  PAULO 	 SAO  VAULO 
GOVINITIO 00 £.  00 

622 km de praias, urbanizadas ou desertas 

Mais de 100 unidades de conversação 

9 	 : 	Gastronomia: referencia mundial 

9 	 Riqueza historica dos )esuitas, bandeirantes e caiçaras 

70 municípios classificados como Estâncias 

140 municípios de interesse turístico 

Gera  mats  de 1 milhao de empregos diretos e 2 milhoes de 

9 	 empregos indiretos 

3.2.2.  STOPOVER  

0  Stopover  São Paulo é uma das ações decorrentes da parceria entre a Secretaria 
Estadual de Turismo, a Abear - Associação Brasileira das Empresas Aéreas e Visite São 
Paulo, e que vem ao encontro da recente redução do ICMS sobre querosene de aviação no 
Estado — que também gerou um compromisso por parte de diversas empresas aéreas em 
ampliar suas partidas de São Paulo, em 2019, permitindo assim que haja conexões mais 
demoradas que permita que o passageiro aproveitem as conexões longas para conhecer o 
Brasil e particularmente o Estado de São Paulo, fomentando o turismo no interior de São 
Paulo e de todo o Brasil. 

3.3 — Ambiente Regional 

0 estado de São Paulo, entre 1989 e 2017, foi divido geograficamente pelo IBGE em 
63 microrregiões: 

Em 2017, o IBGE extinguiu as microrregiões e mesorregiões, criando um novo quadro 
regional brasileiro, com novas divisões geográficas denominadas, respectivamente, regiões 
geográficas imediatas e regiões geográficas intermediárias. 

Segundo a nova divisão criada pelo IBGE em 2017, as mesorregiões foram substituidas 
pelas regiões geográficas intermediárias. Abrangem um aglomerado de regiões geográficas 
imediatas (substitutas 	das 	microrregiões), 	tendo 	como 	base 	uma 	ou 
mais metrópoles, capitais 	regionais e/ou 	centros 	urbanos 	representativos 	dentro 	do 
conjunto. 

Região geográfica imediata 6, no Brasil, um agrupamento de municípios que tem como 
principal referência a rede urbana e possui um centro urbano local como base, mediante a 
análise do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Trata-se de uma divisão 
das regiões geográficas intermediárias, levando em consideração a conexão de cidades 
próximas através de relações de dependência e deslocamento da população em busca de 
bens, prestação de serviços e trabalho 

As regiões geográficas imediatas foram apresentadas em 2017, com a atualização da 
divisão regional do Brasil, e correspondem a uma revisão das antigas microrregiões, que 
estavam em vigor desde a divisão de 1989. As regiões geográficas intermediárias, por sua 
vez, substituiram as mesorregiões. A divisão de 2017 teve o objetivo de abranger as 
transformações relativas 6 	rede urbana e sua hierarquia ocorridas desde as divisões 
passadas, devendo ser usada para ações de planejamento e gestão de politicas públicas e 
para a divulgação de estatísticas e estudos do IBGE. 

30 



Reglões Geográficas 
Estado de  Sao  Paulo 

, 

= 
El- 

!: 

Na divisão passada, houve em primeiro momento o agrupamento dos municípios em 
mesorregiões para depois serem separados em microrregiões. Na divisão de 2017, ocorreu 
o contrário, visto que primeiro ocorreu a divisão em regiões geográficas imediatas para 
depois se obter um agrupamento destas em regiões geográficas intermediárias.) 

Região geográfica intermediária 6, no Brasil, um agrupamento de regiões geográficas 
imediatas que são articuladas através da influência de uma ou mais metrópoles, capitais 
regionais e/ou centros urbanos representativos dentro do conjunto, mediante a análise 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As regiões geográficas intermediárias foram apresentadas em 2017, com a atualização da 
divisão regional do Brasil, e correspondem a uma revisão das antigas mesorregiões, que 
estavam em vigor desde a divisão de 1989. As regiões geográficas imediatas, por sua vez, 
substitufram as microrregiões. A divisão de 2017 teve o objetivo de abranger as 
transformações relativas à rede urbana e sua hierarquia ocorridas desde as divisões 
passadas, devendo ser usada para ações de planejamento e gestão de políticas públicas e 
para a divulgação de estatísticas e estudos do IBGE. 

Na divisão passada, houve em primeiro momento o agrupamento dos municípios em 
mesorregiões para depois serem separados em microrregiões. Na divisão de 2017, ocorreu 
o contrário, visto que primeiro ocorreu a divisão em regiões geográficas imediatas para 
depois se obter um agrupamento destas em regiões geográficas intermediárias 

3.3.1. Lista de regiões geográficas intermediárias de  Sao  Paulo, 
estado brasileiro da Região Sudeste do pais. 

São Paulo é composta por 645 municípios, que estão distribuídos em 53 regiões 
geográficas imediatas, que por sua vez estão agrupadas em 11 regiões geográficas 
intermediárias, segundo a divisão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
vigente desde 2017. 

A lista a seguir contém as regiões geográficas intermediárias e suas respectivas regiões 
imediatas integrantes, ordenadas pela codificação do IBGE. 
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Número 
de 

municípios 

Região geográfica 	 Região geográfica 
intermediária 	 imediata 

São Paulo 

Santos 

Sorocaba 

ltapeva 

39 

11 

22 

19  

São Paulo 

Sorocaba 
13 

6 

Registro 

Itapetininga 

12 Avaré 

Regiões Geográficas Intermediárias com suas respectivas 
Regiões Geográficas Imediatas 

Tatuf 

Bauru 

Jaú 

Botucatu 

Lins 

Marilia 

Assis 

Ourinhos 

Tu  pã 

Piraju 

Presidente Prudente 

Adamantina-Lucélia 

Dracena 

Presidente Epitacio-Presidente 
Venceslau 

Aracatuba 

Birigui-Penapolis 

Andradina 

São José do Rio Preto 

Catanduva 

Votuporanga 

Jales 

Fernandópolis 

Santa Fé do Sul 
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6  

19 

12 

9 

8 

18  

12 

11  

5 

28 

10 

12 

5 

16 

12 

14 

19 

11 

36 

18 

11 

7 

Bauru 

Marilia 

Presidente Prudente 

Aragatuba 

São José do Rio Preto 



Número 
de 

municípios 

Região geográfica 	 Região geográfica 
intermediária 	 imediata 

26 

6 

6 

16  

10 Ribeirão Preto 

Ribeirão Preto 

Barretos 

Franca  

São Joaquim da Barra-Orlândia 

Ituverava 

8 

18 

9  

9  

4 

4 

4 

7 

5  

17  

5  

11 

11 

Araraquara 

Campinas 

Araraquara 

São Carlos 

Campinas 

Jundiai 

Piracicaba 

Bragança Paulista 

Limeira 

Mogi Guagu 

São João da Boa Vista 

Araras 

Rio Claro 

São José do Rio Pardo-Mococa 

Amparo 

São José dos Campos 

4 São José dos Campos 
Caraguatatuba-Ubatuba-São 

Sebastião 

Guaratinguetá 

9 Cruzeiro 

11111110w 

	4  

Taubaté-Pindamonhangaba 

A Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos é uma das 11 Regiões 

Geográficas Intermediárias do estado brasileiro de São Paulo. 

É formada pela união de 39 municípios, agrupados em 05 Regiões Geográficas Imediatas: 
São José dos Campos, Taubaté-Pindamonhangaba, Caraguatatuba-Ubatuba-São 

Sebastião, Guaratinguetá e Cruzeiro e, uma das 133 Regiões Geográficas Intermediárias no 
Brasil, criadas pelo IBGE em 2017. 
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Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos 

Divisão regional do Brasil 

, 	, 
s3 

., 

kl 
'1 

Localização 

Características geográficas 

Unidade 
federativa 

São Paulo 

Regiões 
geográficas 
imediatas 

São Jose dos Campos 
Taubaté-Pindamonhangaba 
Caraguatatuba-Ubatuba-São Sebastião 
Guaratinguetb 
Cruzeiro 

Regiões 
limítrofes 

SP: 
São Paulo 
Campinas 
MG: 
Pouso Alegre 
RJ: 
Volta Redonda-Barra Mansa 
Rio de Janeiro  

Area  16 177,89 km2  IBGE/2019[1)  

População 2 552 610 hab. estatísticas IBGE/201901  

Densidade 157,78 hab./km2  

Cidade mais 
populosa 

São José dos Campos 
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A Região Geográfica Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba é uma das 53 Regiões 
Geográficas Imediatas do estado brasileiro de São Paulo e é formada pela união de 39 
municípios em uma das 05 Regiões Geográficas Imediatas que compõem a Região 
Geográfica Intermediária de São José dos Campos e uma das 510 Regiões Geográficas 
Imediatas no Brasil, criadas pelo IBGE em 2017. 

Região Geográfica Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba 

Divisão regional do Brasil 

7,, f 
i 	 . 
52

-..---' 

"NI  

Localização 

Características geográficas 

Unidade 
federativa 

São Paulo 

Região 
geográfica 
intermediária 

São José dos Campos 

Regiões 
limítrofes 

São José dos Campos 
Litoral Norte 
Guaratinguetá 
Itajubá  

Area  4 237,78 km2  IBGE/2018[1]  

População 626 309 hab. estatísticas IBGE/201801  

Densidade 147,79 hab./km2  

Cidade mais 
populosa 

Taubaté 

35 
rr 



17) 

Campos do Jordão 

Lagoinha 

Natividade da Serra 

Pindamonhangaba 

Região Geográfica Imediata de 

Taubaté-Pindamonhangaba 

Redenção da Serra 

Santo Antônio do Pinhal 

São Bento do Sapucai 

São Luís do Paraitinga  

Tau baté 

Tremembé 

3.3.2. Programa de Regionalização do Turismo 

A Política Nacional de Turismo, estabelecida pela lei 11.771/2008, tem dentre os seus 
princípios a regionalização do turismo. Esta trabalha sob a perspectiva de que mesmo um 
município que não possui uma clara vocação para o turismo - ou seja, que não recebe o 
turista em seu território - pode dele se beneficiar, se esse município desempenhar um papel 
de provedor ou fornecedor de mão-de-obra ou de produtos destinados a atender o turista. 

O trabalho regionalizado permite, assim, ganhos não s6 para o município que recebe o 
visitante, mas para toda a região. 

Algumas Unidades da Federação desenvolveram suas políticas, utilizando, como unidade 
de estruturação, "polos turísticos", "circuitos turísticos" ou "zonas turísticas". 

O Programa de Regionalização surgiu, então, como forma de dar continuidade As políticas e 
As ações utilizadas até aquele momento, ampliando-as para o enfoque regional, sem 
estabelecer padrões e modelos inflexíveis, incentivando a participação e a criatividade dos 
agentes locais de cada região turística. 

Embasando-se em recomendações da Organização Mundial de Turismo, o Ministério do 
Turismo adotou em 2004 essa política focada no desenvolvimento regional, dando maior 
protagonismo As Unidades da Federação. 
O Programa de Regionalização do Turismo trabalha a convergência e a interação de todas 
as ações desempenhadas pelo MTur com estados, regiões e municípios brasileiros. Seu 
objetivo principal 6 o de apoiar a estruturação dos destinos, a gestão e a promoção do 
turismo no Pais. 

Esse programa de enfoque territorial foi reformulado em 2013, quando foram definidos seus 
oito eixos de atuação, que orientam as ações de apoio A gestão, estruturação e promoção 
do turismo nas regiões e municípios. 
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Evoluç5o do n° de Municípios por UF 
COMPARATIVO POR ANO 

2016 2017 2019 	 2016 2017 2019 

Lu 

o 

AC 
AM 
AP 
PA 
RO 
RR 
TO 

10 
14 
5 

65 
14 
5 

42 

14 
30 
12 

129--  
22 
12 
40 

13 
24 
10 
53 
25 
8 
49 

DF 
GO 
MT 
MS 

1 
49 
77 
60 

2016 

1 
8 

2017 

1 
79 
85 
42 

2019 

ES 64 62 54 _ 

2016 2017 2019 
MG 
RJ 

285 
71 

555 
89 

4
8
7 	_ 

AL 28 67 50 SP 222 432 354 
BA 117 150 133 

Ui 
CE 59 74 68 

Ui 
ca MA 46 53 54 

C) 
PB 45 

57 
101 
103 

68 
76 2016 2017 2019 PE 

35 77 30 PR 224 283 217 
RN 65 75 79 RS 294 371 345 
SE 37 58 46 SC 184 251 177 

	4P 

0 Mapa do Turismo Brasileiro é o instrumento instituído no âmbito do Programa de 

Regionalização do Turismo e orienta a atuação do Ministério do Turismo no 

desenvolvimento das políticas públicas. 

E o mapa que define a área — o recorte territorial que deve ser trabalhada prioritariamente 

pelo MTur e pelo Sistema Nacional de Turismo. 

Ele é atualizado bianualmente, sendo que os municípios que o compõem foram indicados 

pelos órgãos estaduais de turismo em conjunto com as Instâncias de Governança 

Regionais, a partir de critérios construidos em conjunto com o Ministério do Turismo. 

Abaixo no Mapa 2019, a Evolução do número de municípios e das regiões turísticas, por 

Unidade da Federação, extraído da publicação do Ministério do Turismo. 
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COMPARATIVO 
Evoluçâo das Regiões por UF 

POR ANO 
2016 	2017 	2019 	 2016 	2011 	2019 — 

AC 	5 	5 	5 	 DF 	1 	1 	1 
AM 	7 	7 	7 	',' 	GO 	10 	10 	10 
AP 	I 	I 	5 	fm 	MT 	14 	16 	14 
PA 	6 	6 	—14— 	MS 	10 	9 	8 
RO 	4 	5 	7 	t,? 
RR 	3 	3 	3 
TO 	7 	7 	7 

	

2016 	2017 	2019 

ES 	10 	10 	10 _ 
1,4G 	40 	48 	44 

• 
_.... 	____ 2016 	.2017 	2019 	—kJ 	12 	12 	12 

AL 	6 	7 	7 	 SP 	28 	51 	49 
BA 	13 	13 	13 
CE 	12 	12 	12 
MA 	10 	1-0 	10 
PB 	8 	9 	11 _ 
PE 	14 	16 	13 	 2016 	2017 	2019 

__________ 
PI 	7 	7 	7 	--, 	PR 	14 	14 	14 -1 
RN 	5 	5 	5 	7 RS 	27 	27 	27 

0 Estado 
Bento do 
Municípios 

Pinhal e 

Concluindo: 

de 

São 

SE 	5 	5 	5 	 SC 	12 	12 	13 

São Paulo conta com 354 destinos, distribuídos em 49 regiões turísticas. São 
Sapucai está na Região Turística Mantiqueira Paulista juntamente com os 
de Campos do Jordão, Monteiro Lobato, Pindamonhangaba, Santo Antônio do 

José dos Campos. 

Como pano de fundo geral, apesar da desaceleragão econômica global, a 
incerteza relacionada ao Brexit, bem como as tensões geopoliticas e comerciais que 
podem levar a uma atitude de "esperar para ver" entre investidores e viajantes, a 
estabilidade dos pregos dos combustíveis tende a se traduzir em viagens aéreas 
acessíveis, enquanto a conectividade aérea continua a melhorar em muitos destinos 
mundiais, facilitando a diversificação dos mercados de origem. 

Apesar da Pandemia do Covid-19, as pesquisas continuam indicando o interesse das 
pessoas por viagens. Logicamente essa demanda não é mais a mesma, é preciso se 
adaptar ao "novo normal" trazido pela pandemia, ou seja, menos aglomerações, maior 
cuidado em obedecer às regras de sanitarismo, viagens mais próximas da residência e 
experiências ao ar livre, entre outras. 

A digitalização, os novos modelos de negócios, as viagens mais acessíveis, apontam 
para 	formatação 	de 	produtos 	que 	atendam 	essa 	nova 	maneira 	e 	desejos 	dos 
consumidores, chamados de "novo normal", As mudanças sociais que devem continuar 
moldando nosso setor, de modo que tanto os destinos quanto às empresas precisam se 
adaptar se quiserem permanecer competitivos. 

Com as tendências positivos do crescimento do turismo mundial em 2021 e com a 
recuperação da economia doméstica, somando se a isso a favorável tendência 
mundial de crescimento da demanda por turismo junto 6 natureza, com evidência para 
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o turismo de aventura, rural e ecoturismo, podemos concluir que o futuro é promissor 
para o Turismo de São Bento do Sapucai. 

Observação 1: Uma grande vantagem competitiva que essa região tem é o fato de 
estar próximo dos principais polos emissores de turistas do Brasil, que são a Grande 
São Paulo e a Região Metropolitana do Vale do  Paraiba  e Litoral Norte. 

Observação 2: Apesar da projeção favorável, a digitalização, os novos modelos de 
negócios, as viagens mais acessíveis, apontam para formatação de produtos que 
atendam essa nova maneira e desejos dos consumidores. 
As mudanças sociais devem continuar moldando o setor do turismo, de modo que 
tanto os destinos quanto As empresas precisam se adaptar se quiserem permanecer 
competitivos. 

4. Mercado do Turismo - conceito e componentes 

4.1. Conceito 

0 mercado turístico é o local físico ou imaginário, onde se encontram a oferta e a 
demanda de um determinado produto ou conjunto de produtos turísticos. É o local onde 
converge a oferta de produtos e serviços de turismo e exibe a quem está motivado a 
consumir esses produtos e serviços turísticos ofertados. 

4.2. Componentes 

Oferta Turística - recursos que tem um destino ou equipamento turístico de lazer, 
disponíveis para atrair e motivar os turistas, com infraestrutura adequada para atender e 
fornecer os serviços relevantes aos turistas. 

Demanda Turística - conjunto de consumidores, no caso, turistas que estão 
motivados por uma série de ofertas de produtos turísticos e serviços que se mostram 
suficientes para atender suas necessidades e desejos de descanso, lazer, negócios,  etc.  

4.3. Tendências do mercado para 2020 em diante 

4.3.1. Três principais macrotendências 

1- Manifesto Criativo 

Em tempos de  Fake News,  o real se torna cada vez mais valioso. Num mundo onde as 
pessoas clamam pela verdade e pela transparência, o desejo de ser diferente, ser ouvido e 
causar impacto vai se intensificar. 

Com as linhas entre verdade e ficção cada vez mais borradas, até o próprio Facebook 
precisou criar algoritmos específicos para bloquear a disseminação das noticias falsas  (fake 
news),  que foram acusadas de influenciar negativamente as eleições norte-americanas. No 
Brasil, o uso de perfis falsos (os chamados bots) para manipular a opinião pública virou caso 
de segurança pública. 

Pensar fora da caixa é a chave para competir com inteligências artificiais cada vez mais 
presentes. A criatividade e a autoexpressão serão habilidades essenciais, devendo ser 
encorajadas nos negócios e no  design  como uma potente arma para a mudança. 
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2- Comunidades "glocais" = globais + locais 

0 cenário  politico  atual terá efeitos duradouros sobre a globalização para melhor ou para 
pior, efeitos que vão bem além de 2019. Em um momento de desqlobalizacão, muitos 
consumidores 	e 	'Daises 	se 	afastarão 	da 	economia 	mundial 	para 	concentrar-se 	no 
crescimento doméstico. 

Ao mesmo tempo, muitas pessoas procurarão se conectar, tanto localmente na vida real 
como globalmente através das mídias sociais. É hora de encontrar novos aliados e novos 
mercados. 

Essas 	novas 	comunidades 	virtuais 	desconsideram 	a 	localização 	geográfica 	e 	são 
construídas em torno dos valores e interesses compartilhados pelos seus membros, 

3- Vivendo  in  touch/em contato 

A partir de 2019 o mundo ficou marcado pela concepção de sentimentos, 6 medida que 
entramos em uma nova era emocional. 

Com as mudanças constantes, os consumidores balançam entre o rastreamento obsessivo 
de 	seus 	dados 	pessoais 	e 	mídias 	sociais/noticias 	e 	o 	desejo 	de 	sumir do 	mapa 
definitivamente. Chamado de suicídio virtual, o ato de deletar para sempre todas as suas 
redes sociais nunca esteve tão presente no imaginário popular, dividindo espaço com a 
vontade de permanecer conectado o tempo inteiro, guiado pelo medo da sensação de "estar 
perdendo alguma coisa". 

Para os  experts  da WGSN, 5 medida que a humanidade começa a perceber a relação 
primordial entre o equilíbrio físico e mental, os consumidores partem em busca do 
que realmente os sensibiliza. Essa tendência faz com que procurem produtos e 
serviços cada vez mais relacionados As coisas que os tocam emocional e fisicamente, 
incluindo sexualidade, humor, moda e alimentação. 

4.3.2. 0 que diz o dossiê de  lifestyle  da  London United?  

Enquanto alguns varejistas optam por seguir sua própria visão quando se trata de escolher 
as coleções e produtos que desejam comprar, outros contam com especialistas da indústria 
para orientá-los sobre o que os consumidores vão querer comprar. Marcas e varejistas têm 
procurado os meteorologistas de tendências como o WGSN (consultoria européia de nível 
internacional para previsão de tendências em beleza) durante anos para ajudar a determinar 
o que irá vender, já que a previsão de tendências nunca é um negócio fácil. 

Dois exemplos de principais tendências de estilo de vida destacadas para o varejo de 
moda no próximo ano: 

- Versatilidade Sazonal 
Na medida em que os consumidores continuam a viajar ao redor do globo durante pequenos 
períodos de tempo, cada vez mais 	pessoas começarão a exigir roupas que sejam 
adequadas para estações diversas. Produtos com revestimentos intercambiáveis como 
capuzes destacáveis ou mangas e camadas impermeáveis terão sua demanda aumentada 
de maneira significativa. 

- Alternativas aos produtos de origem animal 
A moda ética desperta o interesse de uma fatia do mercado em ascensão. A medida que as 
pessoas se tornam mais conscientes de como seus produtos são fabricados, tecidos 
sustentáveis e alternativas veganas ganham cada vez mais espaço no mercado. 
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4.3.3. Em destaque a mudança comportamental 

0 comportamento e o interesse dos consumidores estão mudando — e as marcas precisam 
entender os novos movimentos que se anunciam se quiserem continuar a falar com o seu 
público de modo eficiente e inovador. 

"Consumidores em países em desenvolvimento estão reavaliando seus hábitos de consumo,  
abandonado o materialismo exagerado e buscando simplicidade, autenticidade e 
individualidade", escrevem Angus e  Westbrook.  

Questões éticas e sobre o meio-ambiente também estão deixando de ser demandas de 
nicho e pautas de poucas marcas para se tornarem pontos essenciais para qualquer um. 0 
movimento  anti-plástico (contra os canudinhos, por exemplo) mostrou que a preocupação 
ambiental veio para ficar. 

4.3.4. As dez tendências globais de consumo 

Euromonitor  International  revela as 10 (dez) tendências de consumo de 2019 que ditarão os 
próximos anos do mercado 

a. Mudanças na percepção da idade 
Os conceitos sobre a velhice estão mudando. A medida que as pessoas vivem por 
mais tempo e cuidam melhor de si mesmas, os consumidores mais velhos sentem 
e querem ser tratados como jovens. 

b. Minimalismo em alta. 
Os consumidores buscam por produtos e experiências autênticos, afastando-se do 
materialismo e dos produtos genéricos em favor da simplicidade e de produtos de 
maior qualidade. 

c. Consumo consciente 
0 posicionamento ético que costumava ser o domínio de empresas de nicho, hoje é  
adotado por empresas convencionais por meio de produtos que trazem maior 
preocupação com o bem-estar animal. 

d. Compartilhamento de experiências. 
A medida que nossa capacidade e conforto em usar a tecnologia aumentam,  
também aumentará o potencial do que pode ser criado ou experimentado em  
conjunto, mas remotamente. Os trabalhos e interações virtuais, onde  sera  possível 
trabalhar e colaborar em equipe, mesmo a distância, serão cada vez mais comuns. 

e. Todos são especialistas 
Antes, os consumidores dependiam de uma determinada marca ou fonte de  
informação. Hoje, as empresas precisam inovar constantemente para atrair 
compradores especialistas, que conhecem profundamente o que querem comprar. 

f. Alegria em participar 
0 medo de ficar de fora ou de não participar de algo (tendência FOMO  "Fear of 
Missing Out")  deu lugar à alegria de não participar (tendência JOMO  "Joy of Missing  
Out").   Os consumidores querem proteger seu bem-estar mental, desconectar-se da 
tecnologia e priorizar o que realmente gostam de fazer. 

g. Eu posso cuidar de mim mesmo. 
A medida que as pessoas se tornam mais autos suficientes, elas tomam medidas 
preventivas contra doenças, infelicidade e desconforto sem consultar um profissional. 

41 



h. Plástico zero. 
A iniciativa de alcançar uma sociedade livre de plásticos aumenta, criando um circulo 
virtuoso onde as empresas qanham ao melhorar suas práticas de sustentabilidade.  

i. Eu quero agora! 
Os consumidores buscam gratificação instantânea e experiências simples, que 
permitam que eles possam dedicar mais tempo em suas vidas profissionais e sociais. 
Eficiência é a palavra-chave. Consumidores estão mais atarefados e desejam 
serviços e produtos confiáveis e que são entregues rapidamente e da maneira mais 
simples possível. 

j. Sozinho. 
Pessoas em todo o mundo, especialmente os consumidores mais velhos, quebram o 
estigma de viver sozinhos e abraçam seus estilos de vida independentes. 

5. Produto turístico 

0 produto turístico é compreendido como o resultado entre os recursos naturais e culturais e 
os serviços disponibilizados por uma localidade ou empresa, com o intuito de despertar o 
interesse de um número de pessoas dispostas a consumir o este produto oferecido com 
suas singularidades. 

5.1. Níveis do Produto Turístico 

Usando como exemplo a prestação de serviços ao hóspede um hotel, pode-se verificar a 
classificação dos níveis de produtos que podem ser oferecidos para os clientes: 

1- Beneficio Central do Produto: É o serviço ou beneficio fundamental que o cliente busca. 
Portanto, um hóspede está realmente pagando pelo descanso e não pelo quarto em si. 

2- Produto Básico: Transformar a necessidade do cliente em uma oferta de produto. Assim, 
se oferece cama, banheiro, toalhas e outros para representar o beneficio central do produto 
(para o descanso). 

3- Produto Esperado: São as características já esperadas pelo turista para aquele tipo 
de produto. Alguns hóspedes já esperam ar condicionado no quarto, camas arrumadas, 
lâmpadas que funcionem, lençóis e toalhas limpos e outros atributos. Como isso não é 
diferencial para este determinado hóspede, ele poderia escolher com base em outros 
atributos, como serviços de internet e TV a cabo gratuitos ou prego mais barato para hotéis 
com estas mesmas características. 

4- Produto Ampliado: E a composição de solução que excede a expectativa do cliente, 
No caso do hotel, o atendimento personalizado, jantar ou bebida de boas-vindas ou a boa 
localização podem ser diferenciais oferecidos para o cliente. E neste nível que acontece a 
distinção entre os produtos e, neste caso, por perceber valor adicional no produto, os 
clientes podem estar dispostos a pagar mais caro. LOVELOCK; WRIGHT, 2001. 

5- Produto Potencial: Considera todas as transformações e ampliações que o produto 
deve ser submetido no futuro. Neste aspecto, a oferta de produto e serviço ao hospede 
não é de acordo apenas como ele espera ser tratado hoje, mas com a oferta de valores 
adicionais que o cliente pode vir a demandar. 

5.2. Componentes de um produto turístico (IGNARRA, 1999): 

1- Recursos: 
1.1 naturais (clima, solo, paisagens, fauna, flora e outros); 
1.2 culturais (patrimônio arquitetônico, cultura local, gastronomia, artesanato e outros); 
1.3 artificiais (feitos pelo homem); 

2- Bens e Serviços: produtos alimentícios, materiais esportivos, serviços receptivos, 
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atrações  etc.;  
3- lnfraestrutura e equipamentos: estradas, meios de hospedagens, restaurantes  etc.;  
4- Gestão: a forma como o produto é gerido e ofertado à Comercialização. 
5- Imagem da marca: como este produto é percebido pelos consumidores; 
6- Preço: o valor a ser pago deve ser condizente com os benefícios oferecidos. 

5.3. Característica do Produto Turístico 

Considerando esta interação entre os componentes, o produto turístico possui 
características especificas: 

1. E intangível: por ser um bem de consumo abstrato e intangível, o turista não pode 
tocar ou armazenar o produto, bem como transportá-lo em uma mala, ele vive a 
experiência e a guarda na memória; 

2. E estático: pois não é possível mudar a localização de uma atração turística, a não ser 
que seja artificial; 

3. E perecível: pois se a visitação, ou hospedagem não acontecer no período esperado, o 
prejuízo não pode ser recuperado. A venda perdida não poderá mais ser feita; 

4. E limitado: a produção de serviços é limitada à determinada quantidade, em um 
determinado tempo e espaço; 

5. E sazonal: concentra-se em algumas épocas e locais específicos, o que acaba por 
induzir a criação de produtos diferenciados para serem vendidos ao longo de todo o ano; 

6. E sistêmico: todos os produtos e serviços de uma atração turística estão interligados. 
Como o turista necessita de produtos e serviços variados, a ausência de um deles poderá 
inviabilizar ou dificultar a experiência vivida pelo turista; 

7. E variável em seu valor percebido: a avaliação feita pelo turista será de acordo com a 
qualidade da experiência vivida por ele, que pode ser diferente da experiência de outros na 
mesma viagem; 

8. E simultâneo: o turista consome o produto ao mesmo tempo em que o serviço é 
prestado. 

9. E difícil de controlar: uma vez que o turista avalia os serviços prestados posteriormente 
sua experiência, torna-se mais difícil o controle da qualidade do produto turístico. 

5.4. Produto turístico com foco em segmento 

A instituição, pública ou privada, pode assinalar melhor as oportunidades de mercado 
quando está consciente da existência de segmentos diferentes e também de suas 
necessidades. Por meio da segmentação, a instituição pode melhorar seus programas 
de atendimento, pregos, canais de distribuição e composto promocional. 

A segmentação do mercado é indispensável para a definição do público-alvo da instituição. 
Com  a segmentação da demanda é possível fazer um trabalho diferenciado ou não para 
cada público alvo. 

Com o  marketing  não diferenciado, a instituição opta por desenvolver um trabalho 
padronizado e produção em massa, focalizando as necessidades comuns dos 
consumidores. 

No  marketing  diferenciado, é possível aplicar estratégias a diferentes segmentos, podendo 
alcançar benefícios como: fortalecer a marca da instituição, criar lealdade. Ou seja, com o  
marketing  diferenciado a instituição pode antecipar maiores resultados do que o não 
diferenciado. 
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5.4.1. Segmentação do mercado 

Para criar um produto turístico com foco em um segmento, deve-se considerar: 

• A vocação do destino: identificar os atrativos de maior potencial e as condições para criar 
atividades relacionadas com as características do segmento a ser trabalhado, que gerem 
uma identidade do destino; 

• A imagem do destino: é necessário definir a identidade do destino e identificar como os 
turistas a percebem e qual o valor atribuído; 

• 0 perfil do turista que se deseja atrair: qual o segmento de demanda que se deseja 
atrair para a localidade; 

• As preferências da demanda: quais as necessidades e expectativas destes turistas sobre 
o destino. 

5.4.2. Segmentos do mercado de Turismo - Ministério do Turismo 
do Brasil 

1. Turismo Social 
2. Ecoturismo 
3. Turismo Cultural 
4. Turismo de Estudos e Intercâmbio 
5. Turismo de Esportes 
6. Turismo de Pesca 
7. Turismo Náutico 
8. Turismo de Aventura 
9. Turismo de Sol e Praia 
10. Turismo de Negócios e Eventos 
11. Turismo Rural 
12. Turismo de Saúde 

5.5. Tendências do mercado 

5.5.1.  Boom  de Viagens de Aventura 

Um ponto importante é que o aumento nas viagens de aventura tem acompanhado a 
mudança do consumidor de bens materiais para um interesse em experiências reais. 

Entretanto, muitos europeus ocupados não têm o tempo para o  adventuring  tradicional e 
assim que estão optando preferivelmente para um microadventure,  stand-alone  (um dia de 
folga na semana ou em um final de semana comum) ou em um feriado prolongado. 

Todos os tipos de aventuras podem ajudar as pessoas a lidar com sua vida agitada de hoje 
em dia, bem como simplesmente se desestressar ao sair e explorar a natureza. 

As vezes conhecidas como  soft adventure,  esses tipos de atividades tendem a ser de baixo 
risco e geralmente são alcançados com o mínimo de experiência anterior ou até mesmo 
bastando o espirito de curiosidade ou simplesmente a busca por estilos de vida mais 
saudáveis. 

Brasil é referência mundial em ecoturismo. Além de contribuir para preservação ambiental, 
modalidade cresce mais de 20% ao ano e gera retornos de  US$  70 milhões a.a. ao Pais 

- publicado: 17/07/2018 11h18, última modificação: 17/07/2018 11h18 
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O Brasil é o destino com o maior potencial para ecoturismo e turismo de aventura no mundo. 
As belezas naturais e a diversidade de espécies da flora e da fauna brasileiras contribuíram 
para que o Pais recebesse essa classificação pelo Fórum Econômico Mundial. 

No vasto território brasileiro, os turistas podem entrar em contato com seis biomas e três 
ecossistemas marinhos diferentes. Nesses locais, é possível praticar atividades radiciais 
como 	rapel, 	escalada, 	cicloturismo, 	rafting 	e 	arvorismo. 	Há 	ainda 	atividades 	menos 
convencionais, como astroturismo, geoturismo e trilha de longo curso. 

Além de contribuir para a preservação ambiental, o ecoturismo também favorece a 
economia: mais de 10 mil empresas brasileiras são dedicadas ao setor. A Organização 
Mundial do Turismo (OMT) aponta que, enquanto o turismo no geral avança 7,5% ao ano, a 
prática de ecoturismo cresce 20%. No Brasil, cerca de um milhão de viajantes optam pela 
modalidade, gerando um faturamento de  US$  70 milhões a.a. 

5.5.2. Outras observações importantes  

Female Frontier  (Livro que apresenta um novo conceito de uma fronteira feminina) - A 
mudança na sociedade com um papel cada vez mais participativo e atuante da mulher 
na tomada de decisão, ou seja, na escolha. 

Sustaintability  Blue  — A importância cada vez maior dada pela sociedade pela preservação 
ambiental: 

"Eu mudei meu comportamento no ano passado como um resultado direto de minhas 
preocupações relacionadas à água." Opinião de 76% no Brasil 

"Estou mais consciente das preocupações de seca e inundação hoje do que há dois anos". 
Opinião de 70% dos adultos. 

"Eu devo prestar mais atenção 6 ética da produção dos produtos que eu comprar." Opinião 
de 86% dos adultos.  

The Good Life  — A sociedade está repensando o que é viver a boa vida: 

"Eu 	planejo 	criar meus 	filhos 	de 	forma 	diferente 	de 	como 	fui 	criado." 	Opinião 	de 
(Percentagem de adultos globalmente de acordo) 76% Homens 70% Mulheres 

"Eu defino a prosperidade de forma diferente de como meus pais fizeram." Opinião de 71% 
dos adultos 

"A prosperidade hoje é mais sobre felicidade do que riqueza." Opinião de mais de 80% dos 
adultos 

"A riqueza é uma medida ultrapassada de sucesso." Opinião de 69% Mulheres 60% 
Homens 

"Hoje, me importo menos com os bens materiais do que eu fiz no passado." Opinião de 70% 
dos adultos 

"Minha definição de perder tempo é diferente do que era no passado." Opinião de 72% dos 
adultos. 

5.5.3. Brasil: uma das melhores oportunidades para o e-commerce  no 
mundo 

0 Brasil é o quarto maior mercado global de  Internet  com 120 milhões de usuários, em uma 
população total de mais de 200 milhões. De acordo com América Economia  Intelligence,  o 

45  

(Tr\-- 



., 

Brasil representa quase 60% de todo o mercado de consumo (B2C) na América Latina. 
Atualmente, o mercado de varejo  online  brasileiro representa hoje R$ 48 bilhões e se 
mantem como o maior da América Latina. 

0 rápido crescimento está sendo impulsionado por uma diversificada população de 
compradores  online,  pela crescente base de usuários de dispositivos móveis e pela oferta 
cada vez mais sofisticada por parte dos varejistas. 
Fonte: 10a e-commerce week.  

5.5.4. Viagens Corporativas 

A Alagev (Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas) 
apresentou em fevereiro de 2019, números preliminares de 2018 sobre o tema Viagens 
Corporativas. Doutora pela USP (Universidade de São Paulo) e presidente do Conselho de 
Turismo da FecomercioSP,  Mariana  Aldrigui prestou consultoria para a Alagev na produção 
do estudo. Até novembro de 2018, o setor movimentou R$ 62,8 bilhões, montante 0,4% 
superior ao acumulado de todo 2017. Os dados integram a PCVC (Pesquisa Conjuntural 
Viagens Corporativas), novo estudo setorial da entidade, que inclui números dos diferentes 
segmentos que compõem o mercado de viagens corporativas. 

"0 ano passado foi instável, com episódios que geraram incertezas no mercado, como as 
eleições, Copa do Mundo e a greve dos caminhoneiros. Observamos muitas vendas 
fechadas de última hora até a eleição, por exemplo, com orçamentos mais enxutos. Depois, 
com a vitória de Bolsonaro definida, houve uma ligeira retomada", explicou Eduardo Murad, 
diretor executivo da Alagev. 

Para 2019, a projeção é que o setor atinja a barreira de R$ 70 bilhões. Caso o cenário se 
confirme, representaria crescimento de 4,2% frente a 2018. "Pelo que percebemos, não há 
ainda uma retomada consolidada, mas há mais confiança por parte das empresas. A 
tendência é que a recuperação no segmento de viagens corporativas se acentue, a não ser 
que um episódio negativo relevante ocorra comentou Rodrigo Cezar, presidente da Alagev. 

5.5.5. Gerações X, Y e Z — Definições importantes 

Classificação por gerações - Desde o século XX, a forma de classificar gerações de 
épocas especificas e nomeá-las, tem sido um hábito cada vez mais comum. Diferentemente 
de separar por idade, sexo ou renda, a classificação por gerações se apresenta mais correta 
para definir alguém, mesmo com o passar dos anos, pois ela permanece com suas 
denominações, independente de mudanças pessoais, de faixa etária ou econômica. Porém, 
tais classificações não são bem aceitas em todas as áreas do conhecimento, embora 
amplamente utilizadas. Segue a seguir, a referida classificação de gerações. 

A Geração Perdida, igualmente conhecida como a geração de 1914 na Europa, é um termo 
atribuído tradicionalmente a  Gertrude Stein  para descrever aqueles que lutaram na Primeira 
Guerra Mundial e depois viveram durante os  Roaring Twenties.  Os membros da geração 
perdida nasceram por volta de 1883 e 1900. 

Geração Grandiosa, também conhecida como a "Grande Geração", é a geração que inclui 
os veteranos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Eles nasceram por volta de 1901 a 
1924, atingindo a maioridade durante a Grande Depressão. E sucessora da Geração 
Perdida (1883-1900). 

I 	 
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Geração Silenciosa, igualmente conhecida como os Poucos Afortunados, nasceram por 
volta de 1925 a 1945. Inclui alguns indivíduos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, e a 
maioria daqueles que lutaram na Guerra da Coréia.  

Baby Boomers  (súbito aumento de natalidade) é a geração que nasceram após a Segunda 
Guerra Mundial, geralmente por volta de 1946 a 1964, uma época que foi marcada por um 
aumento nas taxas de natalidade. 0 termo  "baby boomer"  é usado ás vezes em um contexto 
cultural. Por conseguinte, é impossível alcançar um amplo consenso sobre uma data 
definida de inicio e de fim. 

Geração X, é a geração seguinte aos  Baby Boomers.  Os demógrafos e os pesquisadores 
costumam rotular que nasceram desde o inicio até meados dos anos 1960 até o inicio dos 
anos 80. 0 termo foi usado por Jane Deverson em um estudo de 1964 a respeito da 
juventude britânica. Deverson foi convidada pela revista  Woman's Own  para entrevistar os 
adolescentes da época. 0 estudo revelou uma geração de adolescentes para quem era 
normal manter relações sexuais antes do casamento, que não acreditavam muito em Deus, 
que não gostavam da rainha  Elizabeth  ll e não respeitavam os pais. Na época, ainda sequer 
havia sido cunhada a expressão "Geração Apática", ou  Slacker generation.  

Geração Y, também denominada de MillenniaIs, são a geração demográfica após a 
Geração X. Os demógrafos e pesquisadores usam tipicamente para os que nasceram dos 
anos 1980 até meados da década de 90 (de 1979 a 1995), como anos de nascimento. 

MillenniaIs - As empresas precisam prestar atenção na geração chamada Y (MillenniaIs - 
hoje, de 15 e os 35 anos) eles são importante mercado consumidor e em crescimento. 

A definição cunhada pelos norte-americanos  William Strauss  e  Neil Howe  para se referir aos 
jovens de hoje entre os 15 e os 35 anos. São os filhos da geração X e estão conotados 
como a primeira geração de nativos digitais. Esta é a geração mais difícil de lidar. 
Representam 80 milhões de indivíduos só nos EUA e 30% da população brasileira segundo 
o IBGE. 

Segundo estudo feito pela Visa Performance  Solution  hoje representam 20% do consumo do 
mercado de e-commerce.  Irão representar 75% da força de trabalho já em 2025. Têm um 
poder de compra estimado em 1,3 bilhões de dólares, segundo o Boston  Consulting Group.  

Contudo, compram menos carros e menos casas do que os seus antecessores. Afinal, o 
que querem eles e para que trabalham? Esta faixa vive na adolescência até os 35/40 
anos, desconfia de banco e do Estado, prefere ganhar menos mas trabalhar em empresas 
com valores de sustentabilidade e cidadania. 

Os 	"MillenniaIs" 	são 	um 	segmento 	de 	mercado 	grande, 	que 	aparentemente 	têm 
características especiais tais como o desejo para experiências culturais autênticas e que 
usam a tecnologia intensivamente. 

A geração  Millennial  está mudando o mundo.  Sao  a faixa etária mais expressiva no mercado 
de trabalho norte americano e, globalmente, têm um poder de compra de U$2,45 trilhões. 
No Brasil, a consultoria Booz  Allen  diz que a geração millennials será 44% da população 
economicamente ativa do pais até 2016, movimentando R$ 268 bilhões. Isto faz deles, sem 
dúvidas, os mais importantes colaboradores das empresas. 
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Como um  Baby Boomer,  eu ainda não passei um dia sem ouvir alguém da minha geração 
lamentando sobre estas benditas crianças. Eles são mimados; eles são preguiçosos (e de 
alguma forma sempre precisando de atenção); são viciados em seus telefones celulares. As 
acusações, algumas vezes, são justificáveis. Mas elas decorrem de um sério mal entendido. 

Os Millenials não são como nós. Eles foram feitos para serem livres pensadores, 

conectados, famintos e questionadores. Eles quebram todas as regras dos escritórios Isso 
significa que  voce,  o chefe, com 30 anos de experiência, o veterano — tem que mudar sua 
forma de pensar para utilizar ao máximo os atributos únicos deles. 

5.5.6. Coisas que você deve saber sobre seus colegas mais 
jovens, para que possa estimulá-los. 

A- Eles são profissionais e pessoais ao mesmo tempo 
Nos  boomers  bebemos da fonte da carreira acima de tudo. Os MillenniaIs cresceram vendo 
seus pais sacrificarem suas vidas pessoais por objetivos profissionais, e não estão dispostos 
a fazer o mesmo. Trabalho e casa não são coisas separadas para eles. Eles jogam 
enquanto trabalham e trabalham enquanto jogam. Os MillenniaIs executam múltiplas tarefas 
e fazem malabarismo. Eles esperam que seus empregos sejam tão flexíveis quanto eles. 
Comparados com outras faixas etárias, MillenniaIs são os mais propensos a aceitar redução 
salarial, renunciar uma promoção ou se realocar com o objetivo de manter vida pessoal e 
profissional balanceadas. 

Se você quer atrair e manter Millenials, você tem que deixá-los trabalhar em seus próprios 
termos. Você tem que renunciar à mente fechada. 

B- Eles vão tentar fazer a diferença 
MillenniaIs não vão tentar vencer no trabalho sem esforço. Eles querem sempre provar para 
que vieram, querem sempre ter um bom desempenho. 

Eles  tern  mais opiniões — muitas mesmo — mas também um alto índice de criatividade, maior 
do que qualquer outra geração. É assim que a inovação é gerada, e para o seu negócio 

sobreviver, você tem que começar a apostar em iniciativas novas. Deixe-os fazer a 
diferença. 

C- Eles querem ser empoderados 
MillenniaIs foram criados para acreditar que cada um deles merece estar à frente das 
coisas. Eles são assertivos com os mais experientes, procuram por  feedbacks  regulares (e 
apreciam isso). Esperam relações reciprocas com seus lideres. Eles demandam 
reconhecimento. Isto não é insubordinação, é motivação. 

MillenniaIs irão trabalhar por toda a organização para vê-la se movimentando e 
prosperando. Se você der oportunidades a eles para demonstrar liderança, eles irão sempre 
além, irão se superar, e trabalhar pelas madrugadas para finalizar suas atividades. 

D- Eles querem mudança constante 
Pessoas jovens, entrando no mercado de trabalho agora. podem esperar ter em torno de 15 
a 20 empregos no curso de suas vidas. 0  "portfolio worker"  talvez seja a classe que mais 
cresce no mercado de trabalho. E mesmo que eles sempre estejam mudando de emprego, 
isso não indica, necessariamente, falta de lealdade à companhia. A devoção deles tem 
limites — igualzinha a dos cliente moderno. 
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Eles não se impressionarão pelas promessas de crescimento profissional para daqui 10 
anos. Eles querem saber o que eles farão amanhã e qual será o  proximo  desafio. Se você 
quer tê-los por perto, seu negócio precisa se adaptar a este senso de urgência. 

E- Eles sabem tudo 
Ao menos, eles acham que sabem. Se você não concorda, considere que o problema pode 
simplesmente estar no significado da palavra saber. Para esta geração, saber algo é o 
mesmo que ter acesso a isso. Eles pensam: "porque devo memorizar esta frase quando eu 
Posso procurá-la a qualquer momento?" 

Eles trabalham e aprendem não com suas cabeças, mas com as pontas de seus dedos. 
Eles sabem instintivamente como achar um dado, o que desafia o aprendizado tradicional. 

F- Geralmente eles entendem muito de tecnologia 
MillenniaIs têm sede de conhecimento. E por "conhecimento", eu quero dizer  gadgets.  Eles 
são naturalmente especializados em tecnologia: eles gostam de mudança, experimentação, 
usam bem o que aprendem. Seus colaboradores desta geração são muito ligados à 
tecnologia. Eles têm habilidades que você não tem. Ao invés de ter medo, eles aceitam com 
entusiasmo. 

Você já sabe que seu negócio tem que trazer novas tecnologias para sobreviver, então 
deixe os millennials serem seus guias na adoção de novos softwares e ferramentas. 

G- Eles são o fio condutor com seus clientes 
Muitos de seus clientes são millennials, e o caminho para atingi-los está dentro de sua 
organização. Seus colaboradores desta geração podem ser de muita ajuda para conectar 
sua empresa ao  buzz online,  respondendo às solicitações dos clientes, resolvendo seus 

problemas, e ajudando a construir a voz do cliente moderno (e super conectado) em seu 
negócio. 

5.5.7. Momentos cruciais 

Dois grandes grupos dentro da mesma geração 

Não dá para considerar todos os jovens consumidores dessa geração como uma massa 
única de gostos e comportamentos idênticos. 0 estudo "Dossiê BrandLab:  The Millennial  

Divide" mostra que ha dois grandes grupos dentro dessa geração que merecem 
tratamento personalizado de empresas e marcas. Aliás, entre esses dois  sub-grupos há 
mais diferenças do que entre gerações: entre a geração X (nascidos antes de 79) e Y ou 
entre a geração Y e Z (pós 1995).Dois momentos e acontecimentos foram cruciais para a 
divisão desses grupos: 

0 primeiro fator: 2007 e a popularização dos smartphones. A partir disso. a sociedade 
passa a viver hiper-conectada, com acesso ilimitado à informação. A cultura da velocidade e 
do imediatismo também se propaga. 

0 segundo fator: a crise financeira mundial de 2008. Quem já estava no inicio da vida 
adulta nessa época conviveu mais com inflação, desemprego e pessimismo sobre a 
sociedade. 
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5.5.8. Os dois grandes grupos 

Assim, surgem dois grandes grupos: aqueles que hoje têm entre 18 e 24 anos  (young  
millennials) e aqueles que hoje têm entre 25 e 34 anos  (old  millennials). 

Os  Old  MillenniaIs 
— Eles foram crianças e adolescentes nos anos 90 e não cresceram com acesso 6 internet, 
smartphones e  apps.  Viveram boa parte da vida sem internet. 

— Foram pegos de surpresa pela crise econômica — assunto que não pensavam muito a 
respeito. 
— Tendem a ser mais otimistas, colaborativos e flexíveis. 
— Tendem a ser mais nostálgicos e se sentem adultos quando fazem coisas como varrer a 
casa e lavar a louça. 
— Hoje, suas maiores preocupações e objetivos são coisas como mudar ou conseguir um 
emprego, viajar ao exterior, comprar uma casa ou apartamento e começar ou voltar a 
estudar. 
— Eles se interessam mais em momentos de "pausa" e "detox" das tarefas para relaxar e 
buscam mais  "life hacks"  (dicas, macetes). 

Os  Young  MillenniaIs 
— A infância e adolescência deles aconteceu nos anos 2000. Já nasceram em um mundo 
conectado à internet e desde a escola conheceram coisas como smartphones e redes 
sociais. 
— Já conheceram o mundo com uma economia mais frágil. 
— Tendem a ser mais realistas, questionadores e conscientes quando o assunto é finanças. 
— Adoram a filosofia YOLO  (You Only Live  Once/S6 Se Vive Uma Vez). 89% se identificam 
com esse estilo de vida. 
— Tendem a ter menos paciência com "perda de tempo" como anúncios e comerciais. 
— 4 entre 10 têm o diploma universitário como maior sonho. 

5.5.9. 0 que os une 

Mas em algum momento eles precisam se encontrar, correto? Afinal, são todos  millennia's.  
Segundo a análise do Google, a vida com acesso A informação 24 horas por dia é o 
ponto comum. Ambos os grupos buscam no acesso 6 cultura a sua principal fonte de 
educação, inspiração e entretenimento. 

5.5.10. Geração Z 

Geração Z é a geração de pessoas nascidas após a Geração Y. Os dem6grafos e 
pesquisadores costumam rotular os que nasceram desde meados da década de 1990 até o 
inicio dos anos 2000, embora ainda haja pouco consenso quanto ao término dos anos de 
nascimento. 
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Estilo característico da geração Z 

5.5.11. Comportamento 

Conectados e nada deslumbrados 

A Geração Z não diferencia a vida  online  da  off-line,  trabalha com o conceito de  all-line  e 
quer tudo para agora. É critica, dinâmica, exigente, sabe o que quer, é autodidata, não gosta 
das hierarquias e muda de opinião toda hora. Nascidos a partir de 1995, os nativos 
digitais da Geração Z nunca conceberam o planeta sem computador,  chats,  telefone celular 
e internet. Por isso, são menos deslumbrados que os da Geração Y com  gadgets  e afins. 

Mesmos hábitos, canais ligeiramente diferentes 

Em novembro de 2015 a  Nielsen  publicou a pesquisa Estilo de Vida das Gerações, que 
entrevistou 30.000 pessoas em 60 países. A pesquisa aponta, por exemplo, que — em todas 
as gerações estudadas — as refeições feitas em casa acontecem com alguma outra coisa 
simultaneamente, como TV,  tablet,  smartphone ou computador. 

A Geração Z é a segunda mais disposta a pagar por alimentos com benefícios e também 
que come fora mais frequentemente. Se pudesse escolher, buscaria trabalhar com ciências, 
tecnologia, engenharia e matemática. As principais atividades no tempo livre da 
Geração Z são, em ordem de incidência: ouvir música, ler, assistir TV, interagir com 
amigos e família, fazer exercícios, jogar  online,  acessar midias sociais, jogar videogames, 
praticar esportes, viajar, comprar  online,  cozinhar e cuidar do jardim. As preferências 
encontradas nesta pesquisa revelam que as atividades favoritas são parecidas entre as 
gerações — o que muda, em algumas delas, é o canal, a interface (impressa, digital,  online).  

lnstantaneidade, ansiedade e superficialidade são marcantes. Alguns indivíduos da 
Geração Z sofrem se estão desconectados e podem sentir, por exemplo, da síndrome 
FOMO  (Fear Of Missing Out),  uma espécie de medo de perder algo que pode estar 
acontecendo e que saberia através da internet. 

Eles também não se prendem as fronteiras geográficas, possuem amigos e relacionamentos 
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em todo lugar. São consumistas, mas preferem experiências, como conhecer um lugar 
novo, a gastar com roupas e itens supérfluos. 

5.6. Contraponto relevante, a reação contra o excesso. 

Em um contraponto, um estudo de tendências para 2017 -  LOOKING FURTHER WITH 
FORD  - 2017  TRENDS  - feito para a  Ford,  observamos várias tendências que nos leva a 
repensar sobre o que sabemos sobre o comportamento dos consumidores. 
Apesar de todo impacto que a tecnologia vem provocando nas necessidades e desejos dos 
consumidores, esse estudo aponta que a tecnologia continua a se desenvolver em ritmo 
vertiginoso, mas com ressalvas, também está levando a uma maior reflexão sobre o impacto 
que tem sobre nossas vidas. Há um  underbelly  (resistência) A tecnologia que está se 
tornando cada vez mais aparente aos usuários, que estão agora começando lutar com o 
impacto. 
Esse estudo aponta que: 
"No último mês, eu andei longe de uma decisão de compra porque havia tantas opções, que 
eu não poderia escolher." Opinião de 40% dos adultos 
"A informação  on line  é frequentemente contraditória." Opinião de 70% dos adultos 
"A tecnologia está nos fazendo menos educados." Opinião de 63% dos adultos 
"Encontrar informações objetivas e baseadas em fatos nunca foi tão difícil". Opinião de 62% 
no Brasil 
"Os meios de comunicação de hoje oferecem mais opinião do que cobertura objetiva de 
noticias. Opinião de "80% dos adultos 
"A midia social é mais sobre a óptica do que sobre a substância". Opinião de 80% de 
adultos 

5.7. Tendências apontadas pelo Observatório da Cidade de  Sao  Paulo 

A. Busca por viagens a lugares próximos, assim como a valorização do regional; 

B. Compartilhamento: promove a vivência no destino e o turista experimenta a cultura local 
com mais facilidade; 

C. Experiência: a procura por viver o destino e não só visitá-lo; 

D. Investimento na promoção e  marketing  de destinos; 

E. Praticidades: disponibilidade de Wi-Fi, pouco mobiliário, possibilidade de pagar somente 
por serviços solicitados e ambiente de busca, procura e reservas 100% mobile  friendly;  

F. Tecnologia: lojas-conceito com realidade virtual e priorização de  sites  e aplicativos que 
funcionem primeiro em dispositivos móveis (mobile  first);  

G. Bleisure  travel:  uma mistura de  business  com  leisure,  ou seja, viagens de trabalho 
associadas a lazer. 

0 Observatório também ressalta a importância do turismo regional e local, seguindo as 
tendências para 2017. Mais de 65% do movimento turístico de São Paulo é representado 
pelo próprio estado, independente da motivação. Um turismo regional sólido, com foco na 
experiência, transforma turistas eventuais em constantes consumidores do destino São 
Paulo. 
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5.8. 0 consumidor repensando a vida!  

The Good Life  - A sociedade está repensando o que é viver a boa vida. 

"Eu 	planejo 	criar 	meus 	filhos 	de 	forma 	diferente 	de 	como 	fui 	criado." 	Opinião 	de 

(Percentagem de adultos globalmente de acordo) 76% Homens 70% Mulheres 
"Eu defino a prosperidade de forma diferente de como meus pais fizeram.' Opinião de 71% 
dos adultos 
"A prosperidade hoje é mais sobre felicidade do que riqueza." Opinião de mais de 80% dos 

adultos 
"A riqueza é uma medida ultrapassada de sucesso." Opinião de 69% Mulheres 60% 

Homens 
"Hoje, me importo menos com os bens materiais do que eu fiz no passado." Opinião de 70% 
dos adultos 
"Minha definição de perder tempo é diferente do que era no passado." Opinião de 72% dos 
adultos 

5.9. Para que futuro o mundo esta olhando? 

Sustentabilidade deve ser o foco de todos que desejam ofertar do mercado do turismo. Essa 
demanda vem crescendo de maneira virtuosa. 

São 4 as dimensões principais da sustentabilidade: 

- Social - Relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da 
qualidade de vida e justiça. 

- Ambiental - Trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão 
da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à 
desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de medidas 
efetivas contra mudanças climáticas. 

- Econômica - Aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de 
resíduos, o consumo de energia, entre outros. 

- Institucional 	- Diz respeito as capacidades de colocar em prática os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) em ação. 

Os consumidores estão valorizando de maneira crescente o quesito sustentabilidade e o 
foco deve ser os chamados 5  Ps  da Agenda 2030, e é para lá que a oferta deve olhar. 

Nessa agenda estão previstas ações mundiais e locais nas áreas de erradicação da 
pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução 
das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de 
consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos 

e 	dos 	ecossistemas 	terrestres, 	crescimento 	econômico 	inclusivo, 	infraestrutura, 

industrialização, entre outros. 
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5.9.1. ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - o que são? 

Os ODS (objetivo de desenvolvimento sustentável) são uma agenda mundial adotada 
durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em setembro de 
2015. Essa agenda é composta por 169 metas e 17 objetivos a serem atingidos pela 
humanidade até 2030. Os ODS foram construidos em um processo de negociação mundial 
com inicio em 2013 e contou com a participação do Brasil em suas discussões e definições, 
tendo se posicionado de forma firme em favor de contemplar a erradicação da pobreza 
como prioridade entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. 

5.9.2.Quais são os ODS? 
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ODS 1. Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos 
os lugares. 
ODS 2. Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. 
ODS 3. Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 
todos, em todas as idades. 
ODS 4. Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e 
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. 
ODS 5. Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e "empoderar" todas as 
mulheres e meninas. 
ODS 6. Agua potável e saneamento: assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da 
água e o saneamento para todos. 
ODS 7. Energia limpa e acessível: assegurar a todos o acesso confiável, sustentável e 
moderno a prego acessível ã energia. 
ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico: promover crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos. 
ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestruturas resilientes, promover a 
industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. 
ODS 10. Redução das desigualdades: reduzir a desigualdade dentro dos países e entre 
eles. 
ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
ODS 12. Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis. 
ODS 13. Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a 
mudança climática e os seus impactos. 
ODS 14. Vida na água: conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. 
ODS 15. Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter 
a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 
ODS 16. Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacificas e inclusivas 
para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso A Justiça para todos e construir 
instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. 
ODS 17. Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento. 

5.9.3. Compromisso com a sustentabilidade 

0 turismo de São Bento do Sapucai pode contribuir com todos os 17, mas tem como meta, 
aprovados em audiência pública do dia 23/07/2020, os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável: 

ODS 8. Trabalho decente e crescimento econômico: promover crescimento econômico 
sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para 
todos. 
ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 
ODS 12. Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis. 

lir 
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ODS 15. Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter 
a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. 
ODS 17. Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e 
revitalizar a parceria global para o desenvolvimento. 

6. Planejando o 

6.1.Ciclo PDCA 

PDCA (do inglês:  
interativo de gestão 
processos e produtos. 

6.2. Fatores relevantes 

Entre 	os 	principais 
Compartilhado, considerado 
estar social, ou seja, 
mais e melhor, os 
para confecção de 
bem para consumir 
pensamento, não conseguiremos 

futuro 

— planejamento e execução 

PLAN  - DO -  CHECK  -  ACT  
de quatro passos, utilizado 

Ciclo PDCA 
• Ação corretiva 

/  Plan-Do-Check-Adjust)  
para o controle e melhoria 

é um método 
continua de 

do 	Valor 
para o bem-

para produzir 
suprimento 

precisa estar 
como este 

, 
no insucesso 

• Padronizar e 
treinar no 
sucesso 

. 	Action  

• Localizar 
problemas 	I 

I• Estabelecer 

I 	 pianos de  
açAo 

I 

	J 

Agir  

Check  
Checar 

• Verificar 
atingimento de 
meta 

• Acompanhar 
\, 	indicadores 

• Execução do  
plano 

• Colocar plano 
em pratica 

 

1 

que devem ser contemplados 

fatores, 	destacamos 	o 
como a grande ideia, 

os funcionários e seus familiares 
fornecedores precisam estar 
produtos de qualidade (físicos 

o produto (físico ou serviço). 
realmente um 
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social 	que 	é 	o 	ponto 	central 
onde o negócio é voltado 

precisam estar bem 
bem para lhe fornecer o melhor 

ou serviços) e a sociedade 
Enfim, se não produzirmos 

crescimento sustentável. 
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0 encantamento 
norteado 

Para isso 
um instrumento 
também conhecida 

É uma divisão 
mais baixo 
de "escalar 

A Pirâmide 
de Qualidade 
São Bento 

Procurar 
dos 	habitantes 
implementação 

Cabe salientar 
etapas da 
regra geral 

Area  de 
Ecológico, 

Conforme 
Bento do 

6.2.1. Pirâmide de  Maslow  

deve ser 

e, 
Maslow,  

de nível 
um tem 

Controle 
de 

bem-estar 
e 

todas as 
a 

Social, 

de São 

moralidade. 

criatividade, 
espontaneidade, 

oluçâo de problema 
ausência de preconceito, 

Reallzatio Pessoal 	 aceita0o dos fatos 

auto-estima, 
confiança, conquista, 

Estima 	
respeito dos outros, respeito aos outros 

amizade, familia, intimidade sexual 
ineladonamarda 

segurança do corpo, do emprego, de recursos, 

Segurança 	.a moralidade, da famflia, da saúde, da propriedad 

respiração, comida, agua, sexo, soro, homeostase, excreção 
FiSiolmia 

dos hospedes e visitantes é o objetivo final. Esse planejamento 
sempre pensando que é isso que os colaboradores almejam. 

é imprescindível levar em consideração suas necessidades como ser humano 
que nos ajuda a interpretar, é a hierarquia de necessidades de  

como Pirâmide de  Maslow.  

hierárquica proposta por  Abraham Maslow,  em que as necessidades 
devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Cada 
uma hierarquia de necessidades para atingir a sua auto realização. 

de  Maslow  é empregada em sistemas de TQC (Total  Quality Control)  
Total, que é o que procuramos com esse planejamento para o Município 

do Sapucai. 

seguir a ordem da Pirâmide é importante para o desenvolvimento e o 
de 	nossa 	comunidade, 	principalmente 	pela 	sua 	fácil 	comunicação 

em uma administração pública. 

que há indivíduos que chegam a auto realizar-se sem passar por 
Pirâmide, mas para efeito de planejamento, temos que levar em consideração 
e não as exceções ou minorias. 

6.2.2.Sustentabilidade  

Convergência Sustentável — as 4 dimensões da sustentabilidade: 
Econômico e Institucional. 

já citado, devemos ter sempre em foco a promoção do desenvolvimento 
Sapucai de maneira sustentável, de maneira que possa ser considerado, 
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economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto e comprometido com os 
objetivos de desenvolvimento sustentável. 

7. Justificativa 

7.1. Três fatores que justificam a revisão e atualização do Plano Diretor 

de Turismo 

A. 0 setor dos serviços é um dos que mais tem contribuído para o crescimento da economia 
mundial. Em grande parte dos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, este 

setor tem uma forte contribuição para o PIB face aos outros setores da economia. 0 turismo 
destaca-se dentro deste setor, e tem registado um crescimento elevado, devido em grande 
parte às imensas transformações tecnológicas que influenciam o comportamento dos 
mercados, tendo os prestadores de serviços que ser mais ágeis, adaptáveis e competitivos. 

A época em que a procura turística se caracterizava pelo turismo sol e praia e turistas 
inexperientes, tem diminuído substancialmente. A realidade atual é diferente. Muito 
associado à globalização da economia e desenvolvimento da tecnologia, tornam os 
consumidores cada vez mais exigentes e informados. 

Ocorrem constantemente mudanças no turismo, que têm feito como que as empresas e 
destinos turísticos procurem uma melhor posição no mercado, tendo por base a formulação 
de estratégias que criem vantagens competitivas para as mesmas. Estas estratégias devem 
estar ligadas a novas formas de gestão e organização, qualidade, flexibilidade e inovação, 
bem como a atenção personalizada e direcionada aos clientes. 

0 Plano Diretor de Turismo implica simultaneamente em definição de objetivos e estratégias 
em um plano de ação, tornando-se então uma ferramenta fundamental para todos os 
destinos turísticos que pretendam alcançar o sucesso planejando estrategicamente ações 
para um desenvolvimento sustentado. 
Assim sendo, o Plano Diretor de Turismo se torna uma ferramenta indispensável e 
necessária ao sucesso, o presente tem como objetivo tragar ações trará vantagens 
competitivas para o município, principalmente no que concerne traçar um plano de ações 
que venha a corrigir os pontos fracos, maximizar os fortes, abrandar as ameaças e 
aproveitar as oportunidades. 

B. A recuperação mundial da crise de 2008 e com os BRIOS promovendo certa estabilidade 
global, o que oferecia condições para que a OMT - Organização Mundial do Turismo 
continuar a observar um cenário mundial futuro favorável ao crescimento do setor, mesmo 
levando-se em consideração a crise política brasileira com reflexos significativos na 
atividade econômica e consequentemente no emprego e na renda. 
Observa-se então, que seja uma histórica época para o turismo internacional e doméstico, 
pois com a crise os viajantes vão escolher viagens mais curtas e mais próximas do 
domicilio, portanto agora é o momento adequado para se preparar e não perder o trem de 
oportunidades que está passando. 

C. 0 rigor apontado pela Lei Complementar n° 1.261, de 29 de abril de 2015, aos Municípios 
Turísticos e de Interesse Turístico do Estado de São Paulo, o que leva o Município a 
elaborar um Plano Diretor de Turismo e atualizado a cada 03 anos. 
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Diante do exposto,  Sao  Bento do Sapucai precisa de geração de emprego constante para 
que seus habitantes não tenham que procurar alternativas de trabalho fora do Município. 
Sendo o Turismo uma das alternativas mais baratas e rápidas para gerar emprego e renda, 
a revisão e atualização do Plano Diretor de Turismo se mostra perfeitamente justificável. 

Observação importante: Todas as previsões para 2020, que eram excelentes, tanto para o 
turismo internacional quanto para o doméstico, foram abaladas severamente pela pandemia 
do Covid-19 que atingiu o mundo em 2020. 0 que era um entusiasmo para o setor, virou um 
pesadelo de proporções incontroláveis para 2020. 
É importante observar que com o abrandamento da pandemia e possível descoberta de uma 

vacina que desponta nesse cenário, é esperado que para 2021 o resultado seja bem mais 
promissor. 

8. Objetivos 

8.1. Objetivo geral 

Revisão do Plano Municipal de Turismo existente e atualização para o novo Plano Diretor de 
Turismo visando a promoção adequada da Política Municipal de Turismo de São Bento do 
Sapucai. 

8.2. Objetivos específicos 

A. Posicionar os responsáveis pela direção do município de como está se comportando e 
quais são as tendências do mercado; 
B. Analisar detalhadamente o destino, identificando os pontos fortes e fracos no ambiente 
interno; 
C. Promover correção de rumo, aproveitado as oportunidades e protegendo o município das 
ameaças externas. 
D. Deixar transparente quais os 	principais caminhos 	a 	serem 	explorados visando 	à 
sustentabilidade; 
E. Mostrar aos moradores e para o mercado, a importância do desenvolvimento sustentável 
dos segmentos de turismo trabalhados pela cidade; 

9. Metodologia 

Para revisão e atualização do novo Plano Diretor de Turismo de São Bento do Sapucai, 
foram consideradas as seguintes premissas básicas: 

• Participação da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico 
• Participação da Comitê de revisão e atualização do novo Plano Diretor de Turismo 
• Participação dos membros do Conselho Municipal de Turismo — Comtur 
• Participação 	da 	População 	e 	Autoridades 	através 	da 	Audiência 	Pública, 	em 

23/07/2020 sendo que nessa oportunidade foram validados: 
- as estratégias escolhidas; 
- os princípios essenciais que nortearão o desenvolvimento turístico de São Bento 
do Sapucai; 
- definidas as metas de mensuração; 
- escolhidos os seguimentos turísticos que a cidade irá operar 
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- analise participativa no plano de ação para correção de rumo do destino para o 
desenvolvimento sustentável do turismo utilizando: 
- análise  SWOT  na sua construção; 
- análise das 13 dimensões do Turismo 

Toda a documentação comprobatória estará no "Anexo 01" como parte integrante do 
Plano Diretor de Turismo de São Bento do Sapucai. 

9.1. Definição dos princípios essenciais 

9.1.1. Política Integrada de Gestão 

Esse modelo de gestão propõe que São Bento do Sapucai se fundamente nos quatro 
pilares estratégicos abaixo: 

1 — Satisfação do visitante: Busca constante do encanto de todos os visitantes de São 
Bento do Sapucai. 

2 — Melhoria continua e inovação: Melhorar continuamente a qualidade dos serviços 
prestados, com necessidade constante de inovar e renovar todos os produtos e serviços 
oferecidos. 

3 — Sustentabilidade: Prioridade  maxima  à sustentabilidade do negócio pelo gerenciamento 
adequado das dimensões ambientais, econômicas e socioculturais e com o compromisso de 
contribuir para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e assim operar 
adequadamente para a geração de emprego e renda. 

4 — Legislação: Atender a legislação vigente no pais, incluindo as leis trabalhistas, as 
ambientais e também as leis que priorizam o atendimento ás pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. 

9.1.2. Missão — Qual o nosso propósito? 

Proporcionar momentos de encanto a todas os visitantes de São Bento do Sapucai 
através da experiência na pratica dos diversos segmentos de turismo ofertados 

9.1.3. Visão — Onde queremos chegar? 

Tornar-se referência nos segmentos de turismo priorizados, através da melhoria continua 
inovação e excelência nos serviços com o compromisso de promover a sustentabilidade. 

9.1.4. Princípios e Valores — Quais são as convicções que irão 
fundamentar nossas escolhas? 

Comprometimento 
Ética 
Honestidade 
Respeito 
Transparência 
Responsabilidade 
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DIAGNOSTICO 

Diagnóstico é o levantamento ou o apontamento de problemas encontrados ou da situação 
na qual uma instituição se encontra num determinado momento, é a fotografia da instituição 
em um determinado momento. 

O diagnóstico deverá trazer a situação atual do Turismo do município apresentando 
parâmetros da oferta (baseado nas informações colhidas pelo processo de inventariação da 
oferta turística) e demanda (baseado nas informações colhidas no estudo aplicado junto aos 
turistas que visitam o Município). 0 documento deverá ainda apontar em análise  SWOT,  
pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças em relação ao município. Também deverão 
ser analisadas as treze dimensões do turismo consideradas pelo Ministério do Turismo. 

10. Apresentação do Município de São Bento do Sapucai 

A história de São Bento do Sapucaf remonta a 1820, quando o padre Luis Justino Velho 
Columbreiro, vigário de Pindamonhangaba, acompanhado pelo Tenente José Pereira Alves 
e de Antônio Monteiro de Gouveia, benzeu, a pedido destes, uma área onde seria erguida 
uma capela, tendo o vasto terreno sido doado pelo citado Tenente e sua mulher, Ignez Leite 
de Toledo. A localidade ficava na serra da Mantiqueira, na divisa de  Sao  Paulo com Minas 
Gerais, no povoado mineiro de Sant'Ana do Sapucaf-Mirim. Nesse povoado, na capela 
Guarda Velha, uma imagem de São Bento aguardava a construção da igreja, para ser 
transferida, apesar de haver oposição do vigário de Pouso Alegre - MG, José Bento Leite 
mello, em relação à edificação da igreja. 0 povoado nascente, em homenagem ao Santo 
padroeiro e por ser cortado pelo rio SapucaiMirim, ficou conhecido como Bento do Sapucaf-
Mirim, simplificado,em 1876, para São Bento do Sapucai. Sanadas as divergências, os 
moradores da região, em abaixo-assiando, pediram licença para levantar uma capela a São 
Bento. Construção, onde se encontra atualmente a igreja Matriz, foi iniciada em 16 de maio 
de 1853, sob a responsabilidade de uma comissão composta de vários residentes, e 
presidida pelo padre Pedro Nolasco César. Em 1967, devido As condições climáticas e 
geográficas, São Bento do Sapucaf foi oficialmente reconhecida como Estância Climática, 
pela Lei n.° 9700, de 26 de janeiro. 

10.1. Formação Administrativa 

Vila criada com denominação de São Bento do Sapucaf Mirim por Lei Provincial n.° 23, de 
16 de abril de 1858. Desmembrada do Município de Pindamonhangaba. Cidade com a 
denominação de São Bento do Sapucaí por Lei Provincial n.° 49, de 30 de março de 1876. 
Em divisão administrativa do Brasil referente ao ano de 1911, o Município de  Sao  Bento do 
Sapucaf se compunha de 3 Distritos: São Bento do Sapucai (São Bento do Sapucahy), 
criado por Decreto de 16 de agosto de 1832; Santo Antônio do Pinhal e Candelária. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Município de São Bento do Sapucaf 
compõe-se dos seguintes Distritos: São Bento do Sapucai, Campos do Jordão, Candelária e 
Santo Antônio do Pinhal. Pelo Decreto Lei n° 6501, de 19 de junho de 1934, desmembra de 
São Bento do Sapucaf o Distrito de Campos do Jordão. 
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o Município de  Sao  Bento do 
Sapucaf compreende o único termo judiciário da comarca de São Bento do Sapucaf e se 
divide em 2 Distritos: São Bento do Sapucaf, Candelária e Santo Antônio do Pinhal. Pela Lei 
n° 2694, de 03 de novembro de 1936, desmembra de São Bento do Sapucai o Distrito de 
Candelária. 
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No quadro anexo ao Decreto-lei Estadual n.° 9073, de 31 de março de 1938, o Município de 
São Bento do Sapucaf compreende o único termo judiciário da comarca de São Bento do 
Sapucai e figura com 1 s6 Distrito, São Bento do Sapucaf e Santo Antônio do Pinhal. No 
quadro fixado, pelo Decreto Estadual n° 9775, de 30 de novembro de 1938, para 1938-
1943, o Município de São Bento do Sapucaf é composto de 2 Distritos: São Bento do 
Sapucaf e Santo Antônio do Pinhal é termo da comarca de São Bento do Sapucai, formada 
de 1 único termo, São Bento do Sapucaf, formado pelos Municípios de São Bento do 
Sapucaf e Campos do Jordão. 

Em virtude do Decreto-lei Estadual n° 14334, de 30 de novembro de 1944, que fixou o 
quadro territorial para vigorar em 1945-48, o Município de São Bento do Sapucai compõe 
dos Distritos de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal, comarca de São Bento do 
Sapucai. Constituído dos Distritos de São Bento do Sapucaf e Santo Antônio do Pinhal, no 
quadro territorial fixado pela Lei Estadual n° 233, de 24-XII-1948 para vigorar em 1949-53, 
assim permanece no fixado pela Lei Estadual n.° 2456, de 30-XII-1953 para 1954-58, 
comarca de São Bento do Sapucaf. 

Pela Lei Estadual n° 5285, de 18 de fevereiro de 1959, desmembra de São Bento do 
Sapucai o Distrito de Santo Antônio do Pinhal. Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o 
Município de São Bento do Sapucaf é formado apenas do Distrito sede 

Mapa Territorial de São Bento do Sapucai 
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10.2. Dados sobre o Município de São Bento do Sapucai 

GEOGRAFIA  
Area:  252,579 km2  (IBGE 2019) 
Bioma: Mata Atlântica (IBGE) 
Altitude: 886m (Wikipédia) 
Clima: Tropical de Altitude (Cwb) (Wikipédia) 

LOCALIZAÇÃO 

Região Geográfica Intermediária de São José dos Campos 
Região Geográfica Imediata de Taubaté-Pindamonhangaba 
CEP: 12490-000 
Municípios limítrofes: - Em São Paulo: Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal; - Em 
Minas Gerais: Sapucai-Mirim, Gonçalves, Paraisópolis. Brasópolis e Piranguçu (Wikipédia) 
São Paulo: 190 km - Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e 210 Km — Rodovia Fernão Dias 
(BR-381)  
Brasilia:  1.056 km — via BR — 354 e 1.090 Km — via BR - 050 e BR-050 
Coordenadas geográficas sexagesimais: Latitude: 22° 41' 20" Sul, Longitude: 45° 43' 51" 
Oeste (Wikipédia) 
Coordenadas geográficas decimais: 
Latitude: -22.688889 	Longitude: -45.730833 (Wikipédia) 

INFRA ESTRUTURA URBANA 
Nível de Atendimento: Abastecimento de Agua 99,27% - F. Seade 2010 
Nível de Atendimento: Coleta de Lixo 99,45% - F. Seade 2010 
Nível de Atendimento: Esgoto Sanitário 86,28% - F. Seade 2010 

ECONOMIA 
PIB 	196.195,22 - F. Seade 2017 (em mil reais) 
PIB per capita R$ 18.683,48 — F. Seade 2017 (em reais) 
POPULAÇÃO 
Gentílico: Sambentista 
População: 10.468 hab. (IBGE 2010) 
Densidade demográfica: 41,37 hab./km2  (IBGE 2010) 
População estimada: 10.878 (IBGE 2019) 

Evolução Populacional 11111, 
Ano São Bento do Sapucai São Paulo Brasil 

1991 8.715 31.436.273 146.825.475 

2000 10.339 36.974.378 169.799.170 

2010 10.467 41.223.683 190.755.799 

2020 10.530 44.639.899 211.856.447  

Fonte-  Seade 
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Estimativa IBGE 2019 
Código do Município — 3548609 

População Estimada — 10.878 hab. 

Projeção da população por faixas etárias quinquenais, em 1° 
de julho 

Município de São Bento do Sapucai - 2020 

Faixa Etária - Quinquenal Homem Mulher Total 

00 a 04 anos 295 280 575 

05 a 09 anos 293 278 571 

10 a 14 anos 	 311 297 608 

15 a 19 anos 338 	357 	695 

20 a 24 anos 436 420 856 

25 a 29 anos 417 412 829 

30 a 34 anos 375 326 701 

35 a 39 anos 332 365 697 

40 a 44 anos 364 	371 735 

45 a 49 anos 357 387 744 

50 a 54 anos 368 388 756 

55 a 59 anos 374 362 736 

60 a 64 anos 299 291 590 

65 a 69 anos 244 230 474 

70 a 74 anos 187 206 393 

75 anos e mais 268 302 570 

Total da Seleção 5.258 5.272 10.530 

Total Geral da População 5.258 	5.272 10.530  

Fonte: Fundação Seade. 

Conclusões importante: 

1— 69,7% demandando por trabalho = 7.339 habitantes dentro da faixa denominada 
economicamente ativa de 15 a 64 anos 
2 — 22,60% são jovens entre 15 a 29 anos = 2.380 
3— 19,25% da população são idosos = 2.027 

10.3. IDH — Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM DE  SAO  BENTO DO SAPUCAL 0,720 (IBGE 2010) 

0 Estado de São Paulo apresenta um IDH 0,783 e a Cidade de São Bento do Sapucai, de 
0,720, colocando-a no nível Alto. 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento — PNUD 

Índices 
• IDHM: Geral 
• IDHM-R: Renda 
• IDHM-L: Longevidade 
• IDHM-E: Educação 

0 índice varia de zero até 1, sendo considerado: 

• Muito Alto - de 0,800 a 1 
• Alto - de 0,700 a 0,799 
• Medic 	de 0,600 a 0,699 
• Baix( 	de 0,500 a 0,599 
• Muito Baixo - de 0,000 a 0,499 

0 Brasil ocupa entre os 189 Países que compõem o  Ranking  Mundial do Índice de 
Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, liderado pela Noruega com IDH 0,954, a 79' 
posição no  Ranking  com um IDH de 0,761. 

CONCLUSÃO 

Observamos ainda que São Bento do Sapucai tem seu IDH considerado "alto". Sugerimos 
que a cidade continue priorizando esforços para que este índice seja cada vez melhor, pois 
dará  status  e melhor qualidade de vida para a população. 

10.4. Histórico do Município de São Bento do Sapucai 

História - https://www.saobentodosapucai.sp.gov.brisite/historia/  
Pesquisa: Maria de Fatima Machado 

Texto Adaptado por Paulo de Tarso Moreira Marques 
Resumido por Expectativa Projetos Turísticos 

Origem dos Habitantes: índios e bandeirantes 

0 Município da Estancia Climática de  Sao  Bento do Sapucaf situa-se ao leste do Estado de 
São Paulo, nos contrafortes da Serra da Mantiqueira, Região Vale do  Paraiba,  mais 
especificamente no Alto Sapucaf. 

Compreende uma  area  de 279 km2, dividindo em perímetro urbano: 91.405 km2 e rural 
187,595 km2. 

Conta com uma população de 10.355 (censo 2000) habitantes, sendo 44,68% na zona 
urbana e 55,2% na zona rural, — (10.878 IBGE Estimativa 2019). 

Seu clima é ameno e saudável e o solo fértil permite uma agricultura diversificada que, ao 
lado 	da 	pecuária, 	forma 	a 	base 	econômica 	do 	Município 	que 	também 	produz 
hortifrutigranjeiro. Sua topografia montanhosa e farta vegetação proporcionam um clima 
ameno e saudável. 

A história de  Sao  Bento do Sapucaf, remonta ao tempo do bandeirantismo, quando os 
paulistas de Taubate galgavam a Serra da Mantiqueira e, pelo caminho velho do sertão, 
seguindo o curso do Rio Sapucai, alcançavam as regiões auríferas das Minas Gerais. 

Gaspar Vaz da Cunha, o Oyaguara, foi um dos primeiros a se fixar no Vale do Sapucai e 
após ele muitos subiram a Serra e aqui se estabeleceram em vastas fazendas, onde 
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desenvolveram a criação e o comércio de gado na região, apesar das acirradas disputas 
pelo domínio da terra conquistada pelos paulistas com os moradores da capitania de Minas 
Gerais. 

Dentre esses fazendeiros destacou-se José Pereira Alves, o fundador da cidade. Era natural 
do Rio de Janeiro e morador de Pindamonhangaba. Adquiriu terras da região do Sapucai-
Mirim e se instalou com os familiares e escravos. 

Contando já o povoado com cerca de 270 pessoas divididos em grupos, fazia-se sentir a 
necessidade de um padre que lhes ministrasse os sacramentos e de uma igreja para se 
reunirem na celebração a religião. José Pereira Alves, interpretando o sentimento dos 
sertanias, doou terras para construir uma capela e trouxe de Pindamonhangaba o Padre 
Júlio Velho Columbreiro, que benzeu o local onde se acha hoje a Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário, colocando ali a cruz da Redenção e uma bandeira com os dizeres: "Nossa 
Senhora Mãe dos Homens comovei os maus corações", 

O vigário de Pouso Alegre, Padre José Bento de Melo, frustou-lhe os intentos, arrancando a 
cruz e a bandeira e levando preso o padre Columbreiro. 

Serenados os ânimos, ele e sua esposa, Dona lgnez Leite de Toledo, doaram uma grande 
extensão de terras para ser erguida uma capela em louvor a São Bento, cuja imagem 
achava-se na capela da Guarda Velha, um pouco distante do povoado. 

No dia 03 de fevereiro de 1832, o padre Manuel Alves Coelho, de Pindamonhangaba, aqui 
chegou e tomou posse de seu rebanho, fazendo o primeiro batizado numa casa particular, 
enquanto se construía a igrejinha para a qual foi transladada definitivamente a imagem de 
São Bento, vinda da Guarda Velha. A atual matriz s6 foi construída por volta de 1853. 

Durante muito tempo teve-se como data de fundação o dia 3 de fevereiro de 1828, sendo 
seu centenário comemorado solenemente no ano de 1928. Posteriormente, adotou-se a 
data de 16 de agosto, data da elevação a categoria de Freguesia, no ano de 1832. Tempos 
depois a Freguesia passou a Vila, em 16 de abril de 1858, e quase uma década posterior, 
mais precisamente em 30 de março de 1876, tornou-se Cidade pela Lei n° 48, 
transformando-se em Estância Climática pela Lei Estadual de 26 de janeiro de 1976. 

A Emancipação Política / Aniversário de São Bento do Sapucai é comemorada todo 16 de 
agosto. 

0 nome da cidade e do município está ligado ao Rio Sapucai, que, na linguagem indígena, 
significa "rio que grita". Logo foi escolhido o santo padroeiro do município, São Bento, 
fundador da ordem dos Beneditinos, em franca expansão no Brasil na época da fundação da 
cidade. 

Há também a versão tradicional e popular que diz ter sido São Bento, o santo escolhido 
como padroeiro do lugar em virtude da proliferação de cobras venenosas na região, por 
sugestão dos escravos e colonos. A festa do padroeiro é celebrada no dia 11 de julho a e 
cada ano ganha maior brilhantismo. 

A população sambentista é tradicionalmente católica e herdou dos antepassados a 
celebração de muitas festas religiosas, destacando-se as festas de N.Sra. dos Remédios e 
São Benedito como as mais antigas ainda celebradas na cidade, introduzidas no século 
passado. Ao lado delas destacam-se a festa de Santo Antônio, Santo Expedito e Semana 
Santa. 

Apesar de toda religiosidade, o povo é um tanto quanto místico, mantendo suas crenças, 
costumes e lendas que formam o folclore da região. Essas manifestações folclóricas se 
traduzem em danças, cantigas e artesanato, destacando-se a Catira, a Dança de São 
Gonçalo, os cantos de mutirão e a Encomendação das Almas. 

Das lendas são as mais comuns: as do Saci, Mula sem cabeça, Assombração, Corpo Seco 
e as da Pedra do Baú. 

Parte importante do folclore da cidade é o Carnaval. Documentos antigos nos dizem que era 
denominado "Saraus â fantasia", logo no inicio do povoado. Por volta de 1890, já existiam os 
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grupos carnavalescos, sujeitos à rigorosa legislação da Câmara Municipal da Intendência, 
que os obrigavam a portarem cartão de identificação e lhes proibia qualquer abuso, usando 
a justificativa de se acharem mascarados. 

Sabe-se ainda que eram usados carros de bois para o carnaval de rua em épocas 
passadas. Os mesmos eram decorados em forma de castelos, pirâmides e navios, sendo 
que este último levava a banda de música, com seus componentes vestidos de marinheiros. 

Há mais de um século, surgiram as figuras do Zé Pereira e da Maria Pereira, bonecos 
gigantes inspirados no folclore nordestino. Sua introdução no carnaval sambentista se deve 
6 família Cortêz, João e Antônio Cortêz principalmente. Até hoje esses bonecos fazem a 
alegria das crianças e visitantes, no período carnavalesco, sambando e desfilando pelas 
ruas da cidade. Já está se tornando tradicional o carnaval de rua, com desfile de blocos e 
conjuntos de músicas carnavalescas que fazem o baile de carnaval na praça. 

Orgulho de seus filhos ilustres entre eles:  Plinio  Salgado, Miguel Reale, Abade  Pedrosa,  
Desembargador Affonso José de Carvalho, Eugênia Sereno, e tantos outros que sempre 
souberam elevar o nome de sua terra natal, terra esta que por suas belezas naturais fala de 
perto aos que a visitam, transmitindo-lhes uma mensagem de paz e tranquilidade. 

E foi neste ambiente que Lamartine Babo se inspirou para compor a canção "No Rancho 
Fundo", quando aqui se achava para tratamento de saúde, usufruindo das propriedades 
curativas do nosso clima. 

11. Inventário da Oferta Turística de São Bento do Sapucai 

No quadro a seguir, vamos destacar algumas informações de relevância do Inventário da 
Oferta Turística do Município de São Bento do Sapucai; 

NÚMERO ITEM OBSERVAÇÕES 

A — Dados básicos e de Infraestrutura de apoio ao turismo 
Acesso  Sao  Bento do Sapucai dista de São Paulo 185 

km, 88 Km de São José dos Campos, 353 Km 

do Rio de Janeiro, Campinas a 208 Km e Pouso 
Alegre — MG com 77,9 Km. Distância estas 
relativamente 	curtas 	que 	facilita 	na 	hora 	da 
escolha pelo destino. 	Além desta vantagem, 
ainda existe 08 opções de acesso, sendo que 
entre 	as 	principais 	então 	a 	Rod. 	Presidente 

Dutra,  Rod.  Carvalho Pinto,  Rod.  D. Pedro I e A  

Rod. 	Antônio 	Simões 	de 	Almeida, 	sendo 
estradas que podem ser utilizadas por carro, 
moto 	ou 	ônibus. 	0 	Município 	dispõe 	de 	01 
Rodoviária, Benedito Chiaradia. Para atingir São 
Paulo basta pegar a  Rod.  Presidente Dutra ou a  

Rod. 	Carvalho 	Pinto. 	0 	destino 	deve 

aproveitar essa vantagem competitiva. 

Transporte Rodoviário 02 	empresas 	de 	ônibus 	servem 	a 	cidade, 

Pássaro 	Marrom 	e 	Expresso 	Gardenia.  
Destaque para a Pássaro Marrom que liga 
São 	Paulo, 	o 	maior 	centro 	emissor 	de 

Turistas. 
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Aeroporto Embora hoje os turistas que visitam  Sao  Bento 
do Sapucaf utilizando esse meio de transporte 
não seja a maioria dos visitantes, é importante 
ressaltar que a cidade tem no entorno de 80 Km 
a região com Aeroporto Internacional de São 
José dos Campos, Professor Urbano 	Ernesto  
Stumpf.  

Outras Estruturas de 
Apoio 

Nesse item, destacamos a parte de segurança, 
com 	Policiamento 	Militar 	e 	Policia 	Civil. 	Na 
saúde conta com Hospital, Pronto Socorro 24hs 
e 	7 	farmácias/drogarias. 	Podemos 	também 
contar 	com 	um 	comércio 	especializado, 
contendo lojas de artesanato, bancos e postos 
de combustíveis. 

B — Caracterização do Município em Turismo 
Fluxo Pela proximidade da cidade com o maior centro 

emissor de turistas do Brasil, a Grande São 
Paulo. 	Também 	recebe 	turistas 	da 	Regido 
Metropolitana do Vale do  Paraiba  e Litoral Norte 
e Rio de Janeiro. São Bento do Sapucaf recebe 
turista o ano todo, com destaque para os meses 
de Janeiro, Fevereiro, Maio, Julho, Setembro, 
Dezembro e feriados prolongados. Além dos 
motivos comuns a todos os municípios, como 
reveillon, carnaval  etc.,  destacamos o lndomit 
Pedra do BaO, Tapetes de  Corpus Christi  e 
GABEN. 

Orgão Oficial de Turismo Em São Bento do Sapucaf, o setor de Turismo é 
cuidado 	por 	uma 	Secretaria 	de 	Turismo 	e 
Desenv. 	Econômico, 	localizado na Praça da 
Bandeira, 210 no centro do Município. 

Conselho Municipal de 
Turismo COMTUR 

Grande vantagem competitiva traz a existência 
do 	COMTUR 	no 	município. 	Significa 	a 
possibilidade de empresários, artistas de toda 
natureza 	poder 	estar contribuindo 	de 	forma 
voluntária para o desenvolvimento do turismo 
local. 

Capacitação em Turismo A 	cidade 	não 	possui 	instituições 	de 	ensino 
superior ou técnico, mas há uma grande parceria 
com o Sistema "S', com destaque para o Sebrae 
e Senar e também com o Sinhores - Sindicato 
dos hotéis, restaurantes, bares e similares que 
oferta várias capacitações para colaboradores 
do setor de Turismo. 

Economia do Turismo A participação do turismo na renda do município 
é de 70% e o Turismo juntamente com a 
Agricultura, Comércio e Varejo, são os maiores 
geradores de emprego e renda da Cidade. 
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Planejamento 0 Município possui Plano Municipal de Turismo 

de 2017 que no momento se encontra em 
Revisão, 	com 	data 	prevista 	de 	entrega 	em 
Setembro 

C — Serviços e equipamentos turísticos 
Meios de Hospedagem  Sao  Bento do Sapucaf conta com 154 meios de 

hospedagem, oferecendo 2.012 leitos, dando uma 
média de 13,06 leitos por meio de hospedagem, 

considerando que cabe em média 3 pessoas por 
UH, 	podemos 	projetar 	que 	os 	Meios 	de 
Hospedagem de São Bento do Sapucai oferecem 
670, 	7 	UHs. 	Esses 	meios 	de 	hospedagem 
oferecem desde uma simples acomodação sem 
alimentação 	a 	acomodações 	com 	pensão 
complete. 

Segunda residência 0 destino conta com 205 imóveis de 2a  residência, 
sendo 5% do total de imóveis da cidade. 

Principais Bares e 
Restaurantes 

São 	Bento 	do 	Sapucai, 	conta 	com 	bares, 
restaurantes, 	lanchonetes, 	sorveterias, 	docerias 
entre 	outros 	estabelecimentos 	de 	alimentação, 
desde o mais simples até o mais sofisticado. Os 
estabelecimentos abertos ao turista contemplam 
46 empreendimentos e tem sua capacidade de 
2.874 assentos 	por vez, 	podendo atender até 
8.622 mil pessoas por refeição., considerando que 
é possível dar até 3 trocas de público por refeição. 

Agências de Viagens São Bento do Sapu cal conta com 06 Agências 
receptivas que vendem pacotes turísticos de São 
Bento do Sapucaf com ou sem 	hospedagem 

inclusa 
Estruturas para 

Eventos — 
Equipamentos 

Embora 	a 	cidade 	não 	possua 	Centro 	de 
Convenções ou espaço publico formatado para 

realização 	de 	eventos, 	a 	cidade 	disponibiliza 

algumas alternativas que podem ser adaptados 
para realização de eventos, como por exemplo, o 
Casarão da Pintora Adelaide, Conjunto Esportivo e 

Estádio Municipal, além disso, 	a iniciativa privada 

também 	disponibiliza, 	em 	alguns 

empreendimentos, 	espaços 	para 	pequenos 

eventos. 

Recreação e 
Entretenimento 

No destino existem 	16 	locais 	para 	Recreação e 

Entretenimento dos 	mais variados 	com 	destaque 
para 02 Pesque/Pague, 07 Mirantes, 01 Rampa para 
Voo Livre e 01 Viveiro Estadual e outros privados, 
espaços estes ligados diretamente aos segmentos 
de turismo escolhidos pelo município para trabalhar 
que são formas de lazer junto a natureza 
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Informações Turísticas São Bento do Sapucai possui, além do  site  da 

Prefeitura, 04 pontos de Informações Turísticas: 
- Portal, Pedra do BaO, Secretaria de Turismo e 
Prefeitura Municipal, sendo o principal o que se 
localiza no Portal da cidade. 

Sinalização Turística A cidade de São Bento do Sapucai apresenta 
sinalização Turística para pedestres em padrão 
internacional por todo o Município. 

D — Atrativos turísticos 
Atrativos Naturais A cidade que é conhecida, entre outros atrativos, 

pelo Monumento Natural Estadual Pedra do BaO, 
com 	fluxo 	de 	visitantes 	de 	até 	55.000 
pessoas/ano, também oferta outros 20 atrativos 
naturais para o desfrute de seus visitantes, como: 
Cachoeiras, 	Parques, 	Sítios, 	Mirantes, 	entre 
outros, ofertando 10 modalidades de turismo de 
aventura. 	Diante 	do 	exposto 	a 	cidade 	deve 
priorizar a preservação destes lugares, pois estes 
são os principais atrativos naturais da cidade. 

Atrativos Culturais Em termos culturais, 	Sao 	Bento do Sapucai 
apresenta 	o 	destino 	com 	114 	opções 	para 
visitação, 	estudo, 	resgate 	a 	memória 	e 
manifestações. Como destaque podemos citar a 
Casa 	da 	Cultura 	Miguel 	Reale, 	Bairro 	do 
Quilombo, 	MUMAN 	(audioguia 	itinerante 	que 
percorre o centro da cidade contando os principais 
marcos histórico-culturais da cidade), Igreja Matriz 
de  Sao  Bento e Templos Religiosos, Mercado 

Municipal, 	Pago 	Municipal, 	Prédio 	da 	Policia 

Militar do Estado de  Sao  Paulo, Arquiteturas em 
Mosaico, 	Vinícolas, 	Marco 	Zero 	da 	Cidade, 

Museus, Espaços de Leitura entre outras opções 

culturais. 

Eventos Além dos grandes eventos anuais como Carnaval, 
Natal, 	Reveillon, 	Festa 	da 	Padroeira, 	podemos 
destacar a Folia de Reis, Cortejo do Bloco Zé 
Mane, Encontro Regional de Bonecos Gigantes, 

Tapetes de  Corpus Christi,  Arraia do Nho Bento, 

Festival da Viola, 	Revelando São Bento entre 
outros. Estes eventos são os que trazem muitos 
turistas 	para 	o 	município 	gerando emprego 	e 

renda para toda a cadeia de valor do turismo. 

Gastronomia São 	Bento 	do 	Sapucai 	possui 	46 	opções 
variadas 	de 	cafés 	a 	restaurante 	com 	2.874 

comensais. Além destes a cidade também oferece 
alta gastronomia elaborada com produtos da terra 
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Artesanato/Trabalhos 

Manuais 
Dos 	artesanatos 	produzidos 	na 	cidade, 
destacamos 	os 	produtos 	feitos 	com 	folha 	de 
bananeira, palha de Milho, Bambu, Barro, Argila, 
Madeira, 	Tecidos, 	Couro 	entre 	muitos 	outros. 
Estes trabalhos são confeccionados por artesãos 
e Associações de Arte. 

E- Segmentação 
Tipologia Destaca-se nesse item o Ecoturismo, Turismo 

Rural 	e 	Turismo 	de 	Aventura. 	Estes 	três 
segmentos devem ser trabalhados de forma 
prioritária e nessa ordem. 

PROJETOS ESPECIAIS 
Modalidades São 	Bento 	do 	Sapucai trabalha 	com 	vários 

segmentos turísticos, como Ecoturismo, Turismo 
Rural, Turismo de Aventura, Turismo Cultural entre 
outros, com destaque para os segmentos de lazer 
junto a 	natureza: 	Ecoturismo, 	Turismo 	Rural e 
Turismo de Aventura. 

Turismo Rural A cidade apresenta 12 locais para a prática de 
Turismo Rural como Pesqueiros, Hotéis Fazenda, 
Vinícola, 	Propriedades 	Produtoras 	de 	Frutas, 
Produção de Azeite, Cogumelos entre outros. 

Turismo de Aventura Entre as modalidades de Turismo de Aventura, 
São Bento do Sapucai oferece A seus visitantes o 
Arvorismo, Caminhadas, Cavalgada. Cicloturismo, 
Escalada,  Off Road,  Rapei, Tirolesa e Voo Livre 
com diversas opções com a pratica do Montain  
Bike  e Escaladas. 

Geoturismo São Bento do Sapucai possui 06 atrativos naturais 
para 	realização 	do 	Geoturismo, 	entre 	eles 
destacamos o Monumento Natural Estadual Pedra 
do  Bail.  

Todo 

12. Análise  

A Análise  
ambientes interno 

É uma técnica 
Stanford  nas 
corporações. 

0 termo  SWOT  

o Inventário da Oferta Turística de município de São Bento do Sapucaf, 
encontra-se no "Anexo 02". 

SWOT  

SWOT  é um sistema para posicionar ou verificar a posição estratégica nos 
e externo que fazem parte do contexto onde o analisado se encontra. 

creditada a  Albert Humphrey,  que foi líder de pesquisa na Universidade de  
décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista  Fortune  das 500 maiores 

é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de: 
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AP 

• Forças  (Strengths)  

• Fraquezas  (Weaknesses)  

• Oportunidades  (Opportunities)  

• Ameaças  (Threats).  

Conhecida no Brasil como análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), 
no presente trabalho, esta foi elaborada utilizando as informações colhidas junto a Comitê 
de Revisão do PDT, especialmente criado pelo COMTUR em 20/05/2020, para auxiliar na 
elaboração da Revisão do PDT 2020 de São Bento do Sapucaf e aprovada pelo COMTUR 
em reunião do dia 09/06/2020. 

12.1. Ambiente Interno — análise e classificação das  Forges  e Fraquezas 

Ambiente Interno: é tudo aquilo que você pode controlar. Tudo que está ao alcance de 
uma decisão administrativa e estratégica dentro de sua empresa. Não importa que seja 
muito difícil ou caro, como por exemplo, mudar toda uma fábrica para uma cidade em outro 
estado. 

12.2. Ambiente externo - análise das Oportunidades e Ameaças 

Ambiente Externo: é tudo aquilo que o município não pode controlar. Tudo que está fora do 
alcance de uma decisão administrativa ou estratégica. Não é possível normalmente, mudar 
o clima de uma região, ou fazer com que uma guerra termine em outro pais que fornece 
matérias-primas para seu município. 

A análise de cenários externos é uma tarefa tão importante que deve ser rotineira, ou 
seja, 	deve estar incorporada 	ao dia-a-dia 	dos 	municípios 	que 	pretendem 	administrar 
estrategicamente o seu negócio. 
As forças ambientais tornam-se incontroláveis quando elas não são previstas com certa 
antecedência. Portanto, é preciso conviver com as turbulências, sabendo neutralizar seu 
impacto. 
Um município não deve se opor ao impacto de uma força contrária; em vez disso deve 
procurar absolver com a maior naturalidade possível. Isto significa em termos empresariais 
transformar problemas em oportunidades de negócio. 
Um 	município 	atento 	poderá 	prever eventos 	e 	antecipar-se 	a 	eles, 	aproveitando-os 
estrategicamente. 
0 município deverá promover o aproveitamento das Oportunidades e se precaver das 
Ameaças. 

12.3. Análise  SWOT  de São Bento de Sapucai 

Ambiente Interno 

FORCAS: 

* Atrativos Naturais demandados no mercado; 
* Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú; 
* Natureza exuberante junto a Serra da Mantiqueira; 
* Clima subtropical de altitude; 

* Hospitalidade e Receptividade; 
* Gastronomia típica regional; 

* Alta gastronomia envolvendo produtos da terra; 
* Vias de acesso interna e externas, na sua maioria, de boa qualidade; 
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* Localização privilegiada; 
* Carnaval familiar; 
* Bloco Zé Pereira de Bonecos Gigantes — bloco carnavalesco centenário; 
* Produção local no agronegócio com produtos diferenciados; 
* Tratamento adequado ás questões ambientais: tratamento de água e esgoto, reciclagem 
de resíduos sólidos; 
* Destino turístico consolidado e reconhecido; 
* Destino de turismo de aventura consolidado e reconhecido; 
* Destino de turismo rural consolidado e reconhecido; 
* Destino turístico possuidor do Selo Verde e Azul; 
* Produção de arte e artesanato; 
* Conjunto arquitetõnico histórico preservado. 

FRAQUEZAS: 

* Falta de local apropriado para a realização de eventos 
* Horário inadequado de funcionamento do comércio para atendimento ao turista; 
* Insuficiência no atendimento médico em grande escala; 
* Falta de eventos em baixa temporada; 
* Policiamento insuficiente; 
* Falta de um plano de Endomarketing envolvendo a educação, meio ambiente e a 
promoção do destino para os munícipes de S. B. do Sapucai; 
* Falta de envolvimento do  Trade  Turístico em geral; 
* Crescimento desordenado; 
* Falta de fiscalização; 
* Legislação insuficiente na área do turismo; 
* Plano de  Marketing  de São Bento do Sapucaf; 
* Falta de rede WiFi aberta nos principais pontos turísticos; 
* Falta de rede de telefonia móvel na zona rural; 
* Alguns acessos ainda inadequados aos pontos turísticos; 
* Conservação inadequada dos pontos turísticos; 
*Falta de incluir na grade de ensino municipal a educação turística; 
*Falta de incentivos fiscais municipais para investimento turístico; 
*0 fechamento das escadas da face sul do Parque; 
* Mão de obra qualificada insuficiente no município. 

Ambiente Externo 

OPORTUNIDADES: 

* Valorização do Dólar e Euro; 
* Se localizar na Serra da Mantiqueira; 
* Fortalecimento da marca regional - Mantiqueira Paulista; 
* Aumento do interesse pela busca de vivência junto A naturezai 
* Aumento do interesse e de interação com a cultura do interior; 
* Oportunidades oferecidas pela  WEB  e Mídias Sociais; 
* Aumento da demanda por destinos próximos aos centros emissores de turistas. 

(iP 
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AMEAÇAS: 

* Outros destinos também se adequando 6 Lei 1.261/2015; 
* Concorrência de cidades vizinhas; 

* Acentuação da desigualdade social; 

* Redução do poder econômico do turista; 

* Inconstância na forma de gerir o turismo nas três esferas de governo 

13. Segmentos do mercado a serem trabalhados em São Bento do Sapucai 

13.1. Segmentos do mercado de Turismo — São Paulo. 

1. Turismo Social 

2. Ecoturismo 

3. Turismo Cultural 

4. Turismo de Estudos e Intercâmbio 

5. Turismo de Esportes 

6. Turismo de Pesca 

7. Turismo Náutico 

8. Turismo de Aventura 

9. Turismo de Sol e Praia 

10. Turismo de Negócios e Eventos 

11. Turismo Rural 

12. Turismo de Saúde 

13. Turismo Religioso* 

*Observação importante: 

Em particular, no Estado de São Paulo, por força da lei complementar n° 1.261. de 29 de 

abril de 2015, pelo fato da relevância e características próprias da cidade de Aparecida, 

encontra-se no artigo 2°, que elenca os segmentos do mercado do turismo, este incluiu mais 

um segmento, passando o Estado de São Paulo a contar com treze segmentos, o Turismo 
Religioso. 

Nesse item, estaremos estudando os segmentos para São Bento do Sapucai. 
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13.2. Segmentos escolhidos por voto 

Cédula de Votação 

Nome CPF ou RG ou Fone 

Segmentos do mercado de Turismo Voto 
Marque com X suas escolhas 

1. Turismo Social 
2. Ecoturismo 
3. Turismo Cultural 
4. Turismo de Estudos e Intercâmbio 
5. Turismo de Esportes 
6. Turismo de Pesca 
7. Turismo Náutico Não se aplica 
8. Turismo de Aventura 
9. Turismo de Sol e Praia Não se aplica 
10. Turismo de Negócios e Eventos 
11. Turismo Rural 
12. Turismo de Saúde 
13. Turismo Religioso 

Segmentos do mercado de Turismo 

Segmentos e seus votos 

Obs: 24 participantes responderam. 
Foram considerados 24, pois 

00 questionários estavam sem 
identificação. 

Turismo Social 05 
Ecoturismo 24 
Turismo Cultural 14 
Turismo de Estudos e Intercâmbio 03 
Turismo de Esportes 15 
Turismo de Pesca 00 
Turismo Náutico Não se aplica 
Turismo de Aventura 22 
Turismo de Sol e Praia Não se aplica 
Turismo de Negócios e Eventos 05 
Turismo Rural 23 
Turismo de Saúde 02 
Turismo Religioso 01 
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13.2.1. Segmentos Votados 

Ecoturismo 

Turismo Rural 

Turismo de Aventura 

Turismo de Esportes 

Turismo Cultural 

Turismo de Negócios e Eventos 

Turismo Social 

Turismo de Estudos e Intercâmbio 

Turismo de Saúde 

Turismo Religioso 

A Relação acima são os segmentos escolhidos para serem priorizados e levados em 
consideração ao tragar o plano de ação do Plano Diretor de Turismo de  Sao  Bento do 
Sapucai para o mercado de turismo, contribuindo para a definição dos nichos de mercado a 
serem trabalhados. 

13.2.2. Segmentos escolhidos priorizados 

Classificação Segmento priorizado escolhido 

10 lugar Ecoturismo 
2° lugar Turismo Rural 
3° lugar Turismo de Aventura 

Observação: Critério de desempate é o total de votos que recebeu cada segmento. 
Persistindo o empate, a Plateia presente na Audiência Pública, decidirá. 

Todas as Cédulas de Votação para a Escolha dos Segmentos Turísticos e sua Análise, 
encontram —se no "Anexo 01". 

14. Definição do público alvo 

14.1. Reconhecimento da Necessidade  

Kotler  (1994) afirma que o reconhecimento da necessidade, coincidente com o inicio do 
processo de compra, ocorre quando o consumidor percebe a diferença entre seu estado 
atual e um estado desejado. Ele sabe que há um problema a ser resolvido, que pode ser 
pequeno ou grande, simples ou complexo. Ainda segundo o mesmo autor, quanto mais 
intensa a necessidade e quanto mais perdurar, tanto mais forte será o impulso do indivíduo 
para reduzi-lo por meio da manifestação do comportamento de procura e, finalmente, da 
aquisição de um objeto que venha a satisfazer sua necessidade. 

De acordo com Mowen (1995), vários fatores podem influenciar o estado desejado ou as 
aspirações de um consumidor. Entre eles, pode-se citar a cultura, grupos de influência e 
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estilo de vida. 0 autor cita o exemplo de um estudante que entra na universidade. Ele sente 
necessidade de mudar seu comportamento, sua maneira de vestir e seus hábitos, 
adequando-se ao novo ambiente. 

Toda comunicação deve ser direcionada para um público que deseja ou necessita do 

produto ou serviço em questão. Esse público potencialmente consumidor é chamado 
público-alvo. Definir qual é esse público para o qual a comunicação deve ser dirigida é 

fundamental. E é a partir dessa definição que são feitas as escolhas dos meios e veículos 
de comunicação mais adequados para transmitir a mensagem para esse público. A escolha 
do público-alvo deve preceder qualquer inicio de campanha. 

Esse tipo de situação pode parecer absurdo, mas muitos anunciantes se comportam de 
modo parecido quando insistem em escolher as mídias para promover seus produtos 
baseados em seu gosto pessoal, na opinião de sua família ou de amigos. 

Quem precisa gostar do programa são os clientes, seus potenciais consumidores: seu 
público-alvo. É o público-alvo que precisa ser impactado pela mensagem comercial. Hoje, a 

maioria dos mercados dispõe de pesquisas de audiência que oferecem informações 
detalhadas sobre quem assiste, ou ouve ou  re  e o que. A escolha da programação de mídia 
deve ser feita visando otimizar o alcance do público-alvo do anunciante. 

Para otimizar o resultado de seu esforço de comunicação, o anunciante precisa alcançar o 
maior número possível de consumidores em potencial, isto 6, possíveis compradores. É 
preciso definir e buscar o público-alvo. Assim, o anunciante terá condições de programar 
sua promoção de forma a aproveitar melhor seu investimento, para todos os tipos de midia. 
Não é somente o número de atingidos que deve ser observado, e sim três fatores: 

1 — Audiência — Número atingido 
2 — Adequação Editorial — Mídia certa para o cliente certo 

3 — Prego - Relação custo beneficio 

0 primeiro passo para decidirmos o rumo ao sucesso é definir o Público Alvo e o primeiro 
passo para definir o Público Alvo é procurar conhecer, através da busca de informações 
sobre o nicho desejado e isto pode ser feito por análise de informações disponíveis, 

pesquisa ou por estudos disponíveis sobre o tema. Somente assim iremos saber com quem 

iremos conversar, ou seja, qual  sera  a nossa "tribo" dentro do mercado. 

14.2. Segmentação objetivando a busca pelo público alvo 

Segmentar o mercado, é dividi-lo em fatias conforme características distintas e formar 

unidades diferentes. 

14.2.1. Tipos de segmentação de público alvo 

A- Segmentação geográfica: 
aquela que propõe dividir o mercado em unidades geográficas diferentes. 0 município 

pode operar em uma, algumas ou todas as regiões, mas sempre observando as diferenças 

de cada uma delas. Operando de maneira distinta. 
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B- Segmentação demográfica: 

E dividir o mercado baseado em idade, sexo, tamanho da família, ciclo de vida da família, 
renda, ocupação, formação educacional, religião, raça e nacionalidade. 

Este tipo de segmentação é o mais comum em razão das preferências e taxas de uso de um 
produto estarem associadas às variáveis demográficas. Outra razão é que as variáveis 
demográficas são mais fáceis de serem identificadas e mensuradas. 
C- Segmentação psicográfica: 
Aqui os compradores são divididos em diferentes grupos, com base no estilo de vida, na 
personalidade e na classe social deles. 

- A classe social exerce forte influência sobre a preferência das pessoas. 
- Os bens que as pessoas consomem expressam seu estilo de vida. 
- A personalidade das marcas corresponde à personalidade das pessoas. 
D- Segmentação comportamental: 
Nesta os consumidores são divididos em grupos, tomando-se por base seu conhecimento, 
atitude, uso ou resposta a um produto. 
- Ocasiões: Os consumidores podem ser diferenciados de acordo com as ocasiões em que 
sentem uma necessidade, compram ou usam um produto (viagens — ferias / negócios). 
- Benefícios: Uma ótima forma de segmentar é classificar os compradores de acordo com os 
diferentes benefícios que buscam em um produto (pasta de dente — branqueadora / 
econômica / medicinal). 
- Status  de usuário: Segmentar o mercado definindo usuários, não usuários,  ex-usuários, 
usuários em potencial (banco de sangue). 
- Taxa de uso: É segmentar em função de grupos de pequenos, médios e grandes usuários 
dos produtos. 
- Status  de lealdade: Segmentação por padrão de lealdade ao produto. 
- Atitude: Formada por cinco grupos distintos: entusiastas, positivas, indiferentes, negativas 

e hostis. 
E- Segmentação por beneficio: 
Esta é estabelecida em função dos diversos benefícios que o consumidor deseja encontrar 

no produto; 
Observação: Segmentação difícil de fazer, pois um mesmo produto pode apresentar uma 

série de benefícios diferentes em função do grupo pesquisado. 

F- Segmentação por volume: 
0 mercado é dividido entre consumidores de pequeno, médio e grande porte. 

Observação: Este tipo de segmentação é usado nas indústrias e distribuidores para buscar 

seus clientes. 

14.2.2. Requisitos para uma segmentação Eficaz do Mercado: 

A- Mensurabilidade — Deve-se ter um segmento que dê condições de mensuração. 

B- Substancialidade — Os segmentos devem ser grandes e rentáveis o suficiente para serem 

atendidos. 
C- Acessibilidade — Os segmentos precisam ser eficientemente atingidos e atendidos. 

D- Diferenciabilidade — Os segmentos devem ser conceitualmente distinguíveis e responder 

diferentemente a diferentes elementos do composto de  marketing.  

E- Operacionalidade — Programas eficazes podem ser formulados para atrair e atender a 
segmentos diversos. A classificação da segmentação deve ser útil, para que possamos 

identificar o consumidor. 
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F- Homogeneidade 
parecido possível. 
G- Heterogeneidade 
diferente possível. 

15. Viajante, 

Veranista: 

15.1.Diferengas 

(similaridade) — Os consumidores 

— Os consumidores 

Visitante, Veranista, Turista 

entre: 

indivíduos que habitualmente passa 

os indivíduos que se deslocam 

as pessoas que se deslocam 
deve ser inferior a 12 meses. 

todo o indivíduo que em sua 

de um segmento devem ser 

de segmentos diferentes devem ser o 

e Excursionista 

o verão fora do local onde reside. 

entre dois ou mais lugares dentro ou fora 

para um lugar diferente de onde mora. 0 

viagem permanece um tempo inferior 
sem pernoitar. Com  a finalidade de recreio, 

peregrinação religiosa ou negócio. 

de etnia, sexo ou religião entra em um território 
com um prazo superior a 24 horas e inferior 

saúde, 	motivos familiares, estudos, peregrinação 

do Público Alvo 

, 

o mais 

mais 

do 

tempo 

a 24 

a 

Via'ante: São 
pais. 

Visitante: São 
de permanência 

Excursionista: 
horas fora 
esporte, saúde, 

Turistas: toda 

do local em que residência, mas 
motivos familiares, estudos, 

pessoa, sem discriminação 
diferente do local de residência, 

o objetivo de lazer, esporte, 
negócio. 

e definição dos segmentos 

contratante 
12 meses com 
religiosa ou 

16. Análise 

Segmentação do Público Alvo 

Segmentos de mercado considerados Definição 

GEOGRÁFICOS (países, regiões, 
cidades, bairro) 

Pessoas das Regiões Intermediárias de 
São José dos Campos, 	São Paulo, 
Campinas, 	Pouso 	Alegre 	e 	Rio 	de 
Janeiro. 

DEMOGRÁFICOS (sexo, idade, renda, 
formação) 

Pessoas pertencentes a classe B e C 
entre 19 e 45 anos. 

PSICOGRÁFICOS (estilo de vida, 
atitudes) 

Pessoas que gostam do lazer junto à 
natureza; procuram uma vida saudável e 
sem estresse; buscam o conhecimento e 
melhorar o inter-relacionamento. 

COMPORTAMENTAIS (ocasiões de 
compra, hábitos de consumo, benefícios 
procurados, taxas de uso) 

Os benefícios procurados são: descanso 
e lazer junto 6 natureza, melhoria da 
saúde do corpo, da mente e do espirito. 

Classes Sociais por Faixas de Salário-Mínimo (IBGE) 
Classe Número de Salários-Mínimo (SM) Renda Familiar em 2019 

A Acima de 20 SM Maior que R$ 19.960,01 

B De 10 a 20 SM De R$ 9.980,01 a R$ 19.960,00 

C De 4 a 10 SM De R$ 3.992,01 a R$ 9.980,00 

D De 2 a 4 SM De R$ 1.996,01 a R$ 3992,00 

E Até 2 SM Até R$ 1.996,00 
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17. Conhecendo o Turista 

17.1. Modelo de Formulário utilizado para Estudo da Demanda. 

QUESTIONÁRIO. PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA - PREFEITURA DE  SAO  BENTO DO SAPUCAi - SP 

Critérios: Maior de 16 anos - Excursionistas ou Turistas - Apenas 1 pessoa por grupo 

1 - 0 que te motivou ave para São Bento? [ I  Later  (Ir para 1 1) I H Negócios (Ir para 2) I [I Eventos (ir para 2) 

1.1- Para que  voce  veio para Sio Bento? (Pode marcar mais de uma opção) 

[ j Fno I f j Encontro com a natureza 1 [ 1 Pousadas I ( I Restaurantes 1 [ I Atrativos I ( I Cultura I 1 I 	História 

[E  Voltaic  anugos/parentes I [E Desejo de aventura I [ I Descanso 1 [ ] Outro 

2- Esta hospedado em Sio Bento: [ [Não 1 Se  sun,  tempo de perrnarsencia  (ern  dias)' 	 (ir para 2.1) 

2.1 -Pnncipal mero de hospedagens utilizado? 

I I Casa de temporada propria, o!) 	1 Sócios 1 II Casa de temporada alugada I I j Hotel/Pousada I I Acampamento 

[ ] Casa de amigos/parentes I [E Outro 

3-E a primeira vez que visita Sio Bento' 	[ I Sim (ir para 4) 	I 1 ] Não  fir  para 3.1 e 3 2) 

3.1- Aproximadamente quantas vexes já visitou Sio Bento? [ ] 2 a 4 vezes 1 (I  Mars  de S vezes 

3.2- Ano de sua pnrneira visitar 

4 - COTO viaja?: 	1 I Sofinflo 	I 	I I Casal jovem I 	1 I Casal maduro 	I 	I I Familia  corn  crianças mais novas 

I 1 Familias com filhos mais velhos I [ I Grupo de amigos, n° de pessoas' 

5 - Viaja  cons  animal de estimação? [ ] Sim I [ I Nio 

6 - Fez alguma terem on-line? [ ] Não I Se sim, de que,  I I Onde dormir I [ I Onde comer I [ I 0 que fazer 

7 - Tipo de viagem? ( ( Agenciada I 11 Autoguiada I I ) Organizada sem fins lucrativos (Clubes, empresas,  etc)  

8 -  Tip*  de transporte?IlVeiculo proprio I II Veiculo alugado I [E Orlibus I [ I Outro 

9 - Qual for sua fonte de inforrnacio para a preparação da viagem? (Pode marcar mais de urro opção) 

1 j 

 

Não preparei, estou em um grupo 1 ( I Pesquisei na intemet II [ia conhecia o destino ( I ] Amigos/parentes 

I 1Guias turísticos (impressos) I [1 Artigos em jornais e revistas I [ (Outra 

10- Como voci avalia  or  principais aspectos de  Sao  Bento? (Noras 	4 -  Rom  I 3 - Regular ) 2- Ruirn 1 1- Não sei) 

1 - Onde eu dormi 	2 - Onde eu comi   3 - Acessos 	 4 - Sinalização turística 

	6 - Hospitalidade 	 7 - Informacões turísticas desponivers 

10.1 - Vote recomendaria Sio Bento para  urn  amigo (a)? [E  SIT  I I [Não 

11 -  Seim?  ( I Masculino I I I Fenunino 

12 - Fauca etaria? 1 I 16 a 17 anos 1 [ ) 18 a 24 I 1 I 25 a 34 111353441H  45 a 59 1 [ [ Man de 60 anos 

13 -Cidade e Estado de origem? 	1-Cidade. 	 Estado. 

14- Estado Civil: 	'] Solteiro(a) 	1 	[ 1 Casado (a) 	I 	[ I Vitivo(a) 	I 	I j Divorciado(a) 

15- Qual sua renda familiar aproximada, em  reins'  

[ [ Ate 1 salário - RS 937,00 	 [ I 7 a 8 salinos - RS 6.559,00 a RI 7.496,00 

I ] 1 a 2 salários - RS 937,00 a RS 1874,00 	[19 a 10 salinos - RS 8.433,00 a RS 9370,00 

[[3 a 4 salarios- RS 2.811,00 a RS 3,748,00 	[ 1 acima de 10 salários - mais de RS 9370,00 

[ I 5 a 6 salários - RS 4,685,00 a RS 5.622,00 	[ ] Nio sei 	 [ I Nio quero responder 

Local da pesquisa [ [MONA 1 [ Restaurante do BaUI [(Centro 1 Hora 

17.2. Análise dos dados coletados pelo Estudo de Demanda com os 
visitantes de São Bento do Sapucai 

17.2.1.0bjetivo do Estudo de Demanda 

Captar a percepção sobre a cidade, motivações que os levaram a fazer a visita e definir o 

perfil dos visitantes de São Bento do Sapucai no que diz respeito ao comportamento, fonte 

de informações e perfil socioeconômico. 
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17.2.2. Metodologia do Estudo de Demanda 

O questionário estruturado foi pensado para captar a percepção sobre a cidade, motivações 

que os levaram a fazer a visita e definir o perfil dos visitantes de São Bento do Sapucaf no 

que diz respeito ao comportamento, fonte de informações e perfil socioeconômico. 

A população deste estudo quantitativo foram pessoas que visitam São Bento do Sapucaf, ou 

seja, desejou-se coletar informações e fazer inferências desse elemento. No entanto, para 

definição da amostra a ser utilizada eram necessárias informações acerca do fluxo turístico 

da cidade. 

Como o presente projeto tem por objetivo verificar estas duas questões e avaliar a 

viabilidade turística da cidade, optou-se por um estudo exploratório que poderá ser utilizado 

como base para uma futura pesquisa de demanda. Com  este estudo espera-se captar as 

principais informações do público-alvo e gerar indicadores capazes de nortear as decisões 

no que se refere ao desenvolvimento turístico de São Bento do Sapucaf. 

Os pesquisadores apenas poderiam entrevistar visitantes, ou seja, aquelas pessoas que 

vieram de outras localidades e estão de passagem pela cidade. Este deveria ser o filtro para 

aplicação do questionário. Além disso, a escolha desses visitantes deveria ser aleatória e os 

pesquisadores não poderiam tendênciar a escolha destes entrevistados. 

0 pesquisador não poderia em hipótese nenhuma entrevistar mais de uma pessoa da 

mesma família ou grupo. Cada questionário poderia contar apenas com um respondente e 

que este tivesse no mínimo 16 anos. 

Nesse contexto a pesquisa proposta teve natureza básica, exploratória, abordagem 

quantitativa, objetivo descritivo, por meio de procedimento documental e de levantamento. 

17.2.3. Descrição do Estudo de Demanda 

As informações foram coletadas  in  loco entre os dias 2 a 5/03, 20 a 23 e 29/06, 6, 7, 13, 14, 

20,21 e 26 a 28/07, 23/09 e 2,9, 15 a 17/11 do ano de 2019 por meio de 209 entrevistas. 

17.2.4. Metodologia de Aplicação do Estudo de Demanda 

Na metodologia proposta, foi definido o número de aplicação dos questionários da seguinte 

forma: 68 na portaria do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, 57 no Restaurante 

da Pedra do Baú e 84 no centro da cidade. 
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Gráfico 1 - Local da pesquisa (209 respostas) 

MONA 

33% 

Rest.  Pedra  

do Ball 

27% 

Centro 

40% 

17.2.5. Análise Descritiva do Estudo de Demanda 

Todas as características em estudo foram descritas. Estes resultados foram obtidos 

utilizando frequências e porcentagens para as características das diversas variáveis 

categóricas e da obtenção de medidas de tendência central (média) e medidas de dispersão 

(desvio-padrão e coeficiente de variação) para as quantitativas. 

As respostas das variáveis foram apresentadas em forma de gráficos e tabelas. Além disso, 

todas as figuras e tabelas serão apresentadas com a 'Base de respostas' de cada questão, 

ou seja, do total de entrevistados que responderam a questão analisada. 

17.2.6. Resultados do Estudo de Demanda 

Perfil Socioeconômico 

O gráfico 2 apresenta a distribuição do sexo dos entrevistados onde 61% eram do sexo 

masculino. 
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16 a 17 anos 

0% 
18 a 24 anos 

11% 

Mais de 60 

anos 

10% 
25 a 34 anos 

26% 

45 a 59 anos 

29% 

35 a 44 anos 

24% 

Gráfico 2 - Sexo (188 respostas) 

Feninino 

39%  

Masculino 

61% 

Do total de entrevistados, a maioria possui entre 45 e 59 anos (29%) e 10% mais de 60 anos 
como mostra o gráfico 3. 

Gráfico 3 — Faixa etária (188 respostas) 

Ao analisar a Cidade e Estado de origem dos entrevistados, tem-se que a grande maioria é 
do Estado de São Paulo (75%) conforme gráfico 4 e os paulistanos (28,1%) são os que mais 
visitam São Bento do Sapucaf. 

Destaque para Rio de Janeiro com 12,1% conforme gráfico 5. 
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Gráfico 4 — Estado de Origem dos Entrevistados (206 respostas) 

Rio de 

Janeiro 
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2%  

São Paulo 
75% 

Gráfico 5 — Cidade de origem dos visitantes (206 respostas) 
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A grande maioria dos entrevistados é casado(a) (65%) e 4% é divorciado como 

mostra o gráfico 6. 

Gráfico 6 — Estado Civil (199 respostas) 
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No Sei 

Nâo quero 
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12% 

Ate 1 saiãiio - R$ 
937,00 

1% 

Gráfico 7 — Renda familiar — (203 respostas) 

1 a 2 salários - R$ 
937,00 a R$ 

1.874,00 
3% 

3 a 4 salários - R$ 
2.811,00 a R$ 

3.748,00 
18% 

5 a 6 salários - R$ 
4.685,00 a R$ 

5.622,00 
22% 

Tendo como base o salário mil-limo de 2019, R$998,00, observa-se que os visitantes de  Sao  

Bento do Sapucaf, em sua maioria, possuem uma renda familiar entre R$ 4.990,00 a R$ 

5.988,00, o que corresponde a faixa de 5 a 6 salários mínimos conforme gráfico 7. 18% tem 

renda entre 3 e 4 e entre 9 e 10 salários mínimos, 17% entre 7 e 8, 8% acima de 10 salários 

mínimos e, entre 1 e 2 salários mínimo, 3%. Com 1 salário mínimo 1%. Não sei e não quero 

responder, 13%. 

Embora questões de renda tendam a ter uma base de respostas inferior a média de 

respostas das demais questões, pois existe um constrangimento ou até mesmo falta de 

entendimento sobre a importância de se informar a renda em uma pesquisa turística. 

Notamos que no caso deste estudo não teve queda considerável no número de respostas, 

pois 203 responderam 

Motivação 

A grande maioria dos entrevistados visita  Sao  Bento do Sapucaf em busca de lazer (92%), 

4% eventos e 4% negócios conforme gráfico 8. 
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Gráfico 8 — Motivação (208 respostas) 

Negócios 
	 Eventos 

4% 
	 4% 

Lazer 
92% 

Conforme conceito de Lazer definido no Dicionário Aurélio, 8 Edição, o "Lazer é todo 

tempo disponível; descanso; folga. 

Portanto pode-se afirmar que podemos juntar os eventos com o lazer, totalizando que 96% 

dos visitantes de São Bento do Sapucaf buscam o destino para alguma forma de lazer, 

distribuído conforme gráfico complementar abaixo. 

Com especial destaque para o lazer junto a natureza que totaliza 35% dos visitantes deste 

grupo tornando-se o lazer de natureza o mais importante para São Bento do Sapucai 

seguido dos atrativos com 21%. Gráfico 9. 

Gráfico 9 
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Comportamento 

57% dos entrevistados afirmaram que é a primeira vez que visitam São Bento do Sapucaf e 

43% disseram já haver visitado, conforme gráfico 10. 

Desses, 60% disseram ter visitado entre 2 a 4 vezes a cidade como mostra o gráfico 11: 

Gráfico 1 0 — Primeira vez em São Bento do Sapucaf (124 respostas) • 
Gráfico 11 — Número aproximado de vezes que visitou São Bento 

(68 respostas) 

Mais de 5 
vezes 

40% • 2 a 4 vezes 
60% 
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Também foi questionado se o entrevistado recordava do ano da primeira vez que visitou São 

Bento do Sapucaf: 

Gráfico 12 — Ano da primeira vez que visitou São Bento (75 respostas) 
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Foi perguntado ao entrevistado se estava hospedado em  Sao  Bento do Sapucaf, 53% 

informou que não estava hospedado na cidade conforme gráfico13. 

Gráfico 13— Hospedado em São Bento do Sapucai (192 respostas) 

Sim 

47% 

No 

53%  

Com relação ao principal meio de hospedagem utilizado em São Bento do Sapucaf, 52 °A 

dos entrevistados afirmaram ter ficado em Hotel/Pousada e 18% em Casa de 

amigos/Parentes conforme gráfico 14. 
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Gráfico 15 — Tempo de permanência na cidade (138 respostas) 

Acima de 7 dias 
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7% 
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Gráfico 14 — Principal meio de hospedagem utilizado (174 respostas) 

Casa de amigos/ 

parentes 

18% 

Acampamento 

0% 

Casa de 

temporada 

própria 

7% 

Casa de 

temporada 

alugada 

17% 

Hotel/ Pousada 

52% 

Estes turistas em média ficam 3,24 dias na cidade e pernoitam 2,31 noites conforme gráfico 

15. 

3 dias 
15% 

Do montante de 192 pesquisas, 53% dos visitantes de São Bento do Sapucaf são 

excursionistas, ou seja, não pernoitam na cidade. 
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Gráfico 16— Excursionistas ou Turistas (192 respostas) 

Turistas 

47%  

Excursionistas 

53% 

52% dos visitantes de São Bento do Sapucai viajam na companhia do parceiro (Casais 

jovens e maduros), 21% viajam em família (com filhos e crianças), 15% em grupo de amigos 

e 12% sozinho conforme gráfico 17. 

Gráfico 17— Como viaja (217 respostas) 

Sozinho 
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15% 

Famílias com 
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12% 

Casal jovem 

24% 

Família com 
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mais novas 
9% 

Casal 

maduro 

28% 

Aos entrevistados que responderam que viajam em grupo de amigos foi perguntado o 

número de pessoas que compunham o grupo e a média das respostas foi de 3,7 pessoas 

por grupo. 
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Foi perguntado aos entrevistados o tipo de viagem que realizavam e 91% informaram que 

viajavam de forma autoguiada, ou seja, organizaram a viagem por conta própria e apenas 

5% participavam de um grupo que tinha um líder que organizou a viagem sem fins lucrativos 

conforme gráfico 18. 

Gráfico 18 — Forma de viagem (192 respostas) 

Organizada sem fins 

lucrativos (Clubes, 

empresas,  etc)  

5%  

Agenciada 

4% 

Autoguiada 

91% 

83% usaram veiculo próprio para chegar ao destino e 3% alugou veiculo conforme gráfico 

19. 

Gráfico 19— Tipo de transporte utilizado (214 respostas) 
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Também foi perguntado aos entrevistados se viajavam com algum animal de estimação e 

67% informarão que não viajavam com animais de estimação conforme gráfico 20. 

Gráfico 20— Viaja na companhia de um animal de estimação (193 respostas) 

Sim N5o 33%  
67% 

39% dos entrevistados recorrem a internet como fonte de informação para preparação de 
sua viagem a  Sao  Bento do Sapucaf conforme gráfico 21. 

Foi perguntado ainda se haviam feito alguma reserva  online  e 32% responderam que não 
conforme gráfico 22. 

Aos que responderam haver feito reserva  online  foi perguntado o que foi reservado e 81% 
responderam ter reservado o local para dormir conforme gráfico 23. 

Lembrando que nesse caso a pessoa poderia marcar mais de uma opção. 

Gráfico 21 — Fonte de informação para preparação da viagem (281 respostas) 
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Gráfico 22 — Fez algum reserva  online  (209 respostas) 

32% 

Sim

Não  

68%  

Gráfico 23 — 0 que reservou  online  (143 respostas) 

0 que fazer _ 	- 
11% 	 17% 

g,1 

Onde comer 
8% 

Onde dormir 
81% 

Percepção 

Os entrevistados avaliaram alguns aspectos de São Bento do Sapucai. como serviços de 
alimentação, sinalização turística, serviços de hospedagem, hospitalidade do Sambentista, 
informações turísticas disponíveis e os acessos. As notas variavam de 1 a 4 em uma escala 
crescente, ou seja, 1 Não sei; 2 Ruim; 3 Regular e 4 Bom. 
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Bom - 4 
74% 

Regular - 3 
23% 

	dir 

Dos 6 aspectos avaliados destaque para o "Informações Turísticas Disponível" e 
"Hospitalidade" que foram qualificados como "Bom" por 84% dos entrevistados, tendo 4% 
qualificado "Informações Turísticas Disponível" como como "Ruim". 

0 local "Onde comeu" foi qualificado como "Bom" por 74% dos entrevistados. "Sinalização 
Turística" foi qualificado como "Bom" por 64% dos entrevistados. 

Quanto ao "Acessos", 42% dos entrevistados qualificaram como "Bom" e 4% qualificando 
como "Ruim" 

Gráfico 24 — Avaliação dos serviços de hospedagem (181 respostas) 
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Gráfico 25 — Avaliação dos serviços de alimentação (190 respostas) 
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Gráfico 26 — Avaliação da hospitalidade do Sambentista (196 respostas) 
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Gráfico 27 — Avaliação dos acessos (192 respostas) 
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Gráfico 28 — Avaliação da sinalização turística (127 respostas) 
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Gráfico 29— Avaliação das informações turísticas disponíveis (198 respostas) 

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS DISPONÍVEIS 
Não Sei - 1 	 Ruim -2 

5% 	 4% 

Regular - 

7(1' 

Bom - 4 
84% 

Por fim, foi perguntado ao entrevistado se recomendaria São Bento do Sapucai a um amigo 

(a) e 100% responderam que sim conforme gráfico 30. 
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Gráfico 30 — Recomendaria São Bento a um amigo(a) (164 respostas) 

No 

1%  

Sim 

99%  

Conclusão 

Homens e mulheres casados (65%), com mais de 25 anos (89%) visitam o destino turístico. 

A grande maioria mora no Estado de São Paulo (75%) e dentre os paulistas 28,1% vêm da 

capital. 

0 lazer é o objetivo da maioria dos visitantes, especificamente o contato com a natureza 

(35%), seguido pelos Atrativos com 21% e 99% recomendariam o destino turístico a um 

amigo. 

A maioria dos visitantes não pernoitam na cidade (53%). Os que pernoitam ficam em media 

3,24 dias, hospedam-se em pousadas e casa de amigos/parentes (70%) e uma pequena 

parte (17%), em casa de temporada alugada. 

A grande maioria (91%) vai para o destino de forma autoguiada e com seu próprio veiculo 

(83%). Viajam de 3 formas: Em grupo {(15%) (média de 4 pessoas por grupo); Casais 

(52%); E famílias com filhos (21%). Não costumam viajar com animais de estimação (67%) e 

68% fazem reserva  online  com a grande maioria pesquisando sobre o destino na internet 

(39%). 

Ao analisar a percepção dos visitantes nota-se que estão satisfeitos com a maioria dos 

itens, mas informaram que onde dormi (18%), onde comi (23%), sinalização turística (35%), 

podem melhorar. Já os itens acessos (53% regular e 4% ruim) e disponibilidade de 

informações turísticas (7% regular e 4% ruim) devem receber uma atenção especial. 
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17.2.7. Análise dos Dados Coletados pelo Controle de Acesso da 
Portaria do MoNa Pedra do  Bail  

Item especifico de SBS 

Descrição da Pesquisa 

A gestão do Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú faz o controle da principal 
entrada da unidade de conservação que é o ponto de interesse turístico mais visitado de 
São Bento do Sapucai. 

A arrecadação é realizada nos finais de semana e feriados com exceção do mês de Julho, 
que é feita todos os dias. 

As informações foram coletadas  in  loco pelos gestores do Monumento Natural Estadual da 
Pedra do  Bait  por meio de comprovante de compra de ingresso para a entrada no MoNa. 
Essa cobrança é realizada na entrada do Bauzinho. 

Antes de irmos a análise dos dados é importante ressaltar que o MoNa Pedra do Baú possui 
atualmente 3 entradas bem definidas: 

A entrada pelo Estacionamento do  Chico  Bento, a entrada pelo Restaurante da Pedra do 
Baú e a entrada principal pela qual os dados foram coletados. 

Dessa forma os dados a serem analisado não condizem com 100% dos visitantes do MoNa 
Pedra do  Bait  visto que uma boa porcentagem acessa a Unidade de Conservação pelas 
outras duas entradas que atualmente não contam com controle de acesso e outros o visitam 
nos dias de semana. 

Resultados 

A média mensal de visitantes com base nos meses de Janeiro a Novembro do ano de 2019 
foi de 4.925 e o número de visitantes anual foi de 54.177. 

Percebe-se um aumento expressivo no número de visitantes no mês de julho e esse 
aumento se dá por dois motivos: 

10 - Julho é um mês de alta temporada na região que tem como principal atrativo as baixas 
temperaturas; 

2° - No mês de Julho o controle de visitantes é realizado em todos os dias do mês e não 
somente aos finais de semana e feriados como nos outros meses, 
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Gráfico 31 — N° de visitantes do MoNa Pedra do  Bab  — Entrada principal -2019 
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Conclusão 

Com base nos dados coletados pela gestão do MoNa Pedra do Baú no ano de 2019 é 

possível identificar que o  milt-hero  de visitantes anual cresceu 2,53% (de 52.838 para 54.177) 

em relação ao ano de 2018, isto ainda sem a contabilização do número de visitantes do mês 

de dezembro. Todavia no mês de julho esse número caiu 5,5% (de 16.455 para 15.596). 

Conclusão Geral 

Centros emissores de turistas 

0 Estado de São Paulo é o maior emissor de turistas para São Bento do Sapucai e os 

paulistanos são os que mais visitam a cidade, seguido da cidade do Rio de Janeiro — R.J e 

São Jose dos Campos. 

Observação: Vale salientar que, em 2019, com a valorização do Dólar Americano em 

relação ao Real e com a econômica ainda em processo de lenta recuperação, os turistas 

nacionais procuraram visitar destinos próximos a seus domicílios, mesmo destinos que até 

já conheciam, mais baratos, gerando um aumento de visitantes em localidade relativamente 

próximas a São Paulo, que é o maior centro emissor de turistas do pais. 

Volume de visitantes 

Conforme inventário de 2016, São Bento do Sapucaf acusava uma somatória de 

aproximadamente 1.800 leitos, estimamos que com o trabalho realizado e em troca de 
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informações com a Secretaria de Turismo do Município, a cidade conta hoje com 

aproximadamente 1.950 leitos em seus meios de hospedagem, e a taxa de ocupação gira 

em torno de 50%. É importante frisar que a taxa de ocupação média no Brasil gira em torno 

de 60%. 

Visto isso, estima-se que o número de leitos ocupados por ano em São Bento do Sapucai 

seja de 355.875. Este dado somado ao tempo médio de permanência do turista no destino 

de 	2,31 	noites 	(2019) 	possibilita 	estimar 	o 	volume 	de 	turistas 	anual 	em 	154.000 

demonstrando com esse número os reflexos positivos da recuperação econômica do pais. 

Dados coletados pela gestão da portaria do MONA Pedra do Baú no ano de 2019 nos 

revelam que 54.177 acessaram o Monumento somente nos finais de semana e feriados, 

exceto em julho que o controle é realizado todos os dias do mês. Nesse número não estão 

computadas pessoas que visitam o Monumento durante a semana, tampouco as que 

acessam a Unidade de Conservação por outras entradas como, por exemplo, a do 

Estacionamento  Chico  Bento. 

Do total de visitantes do MoNa, que responderam se hospedam ou não, 45,4% pernoitam 

em São Bento do Sapucaf, portanto é possível inferir que dos 154.000 turistas ano que a 

cidade recebe, 24.596 visitam o Monumento (Via entrada principal nos finais de semana, 

exceto julho que o controle é realizado todos os dias do mês). 

Observação: Estudo de Demanda encontra-se na Secretaria de Turismo e Desenv. Econômico 

18. Análise da Concorrência - Com quem estaremos disputando o público 
alvo? 

ANALISE DOS CONCORRENTES DE  SAO  BENTO DO SAPUCAI 
Concorrentes Geográficos 

Destinos 
Distância do Principal 

Emissor 
(São Paulo Capital) 

Vantagens Competitivas de 
São Bento do Sapucai 

Brotas 249 Km Assim como Brotas,  Sao  Bento do 
Sapucai também oferece várias 
atividades de turismo de aventura, 
com a vantagem competitiva de 
oferecer melhores vias de acesso e 
estar próxima de algumas cidades 
com mais de 100 mil habitantes. 

Socorro 132 Km 

Caconde 295 Km 

Monte Verde 163 Km 

Não oferece o mesmo charme de 
Monte verde, mas a proximidade da 
Região Intermediária de São José dos 
Campos, de São Paulo, de Campinas 
e de Pouso Alegre faz com que  Sao  
Bento do Sapucai ofereça vantagens 
competitivas relevantes. 
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Aguas de Lind6ia 192 Km 

Praticamente todos os segmentos de 
turismo de aventura oferecido por 
Aguas de Lindóia, São Bento do 
Sapucaf também oferece e com a 
vantagem competitiva de oferecer 
melhores vias de acesso e estar 
próxima de cidades com mais de 100 
mil habitantes. 

Concorrentes por Motivação 

Motivação Principais Concorrentes 
Vantagens Competitivas de 
São Bento do Sapucai 

Ecoturismo Monte Verde, Caconde, 
Brotas Distância e preço 

Turismo Rural Serra Negra, Itatiba, ltapira 
e Jundiai 

As opções oferecidas por São Bento 
do Sapucai são opções de qualidade, 
com pessoal capacitado e boas 
alternativas de gastronomia rural, indo 
do vinho até a alta gastronomia, 
fazendo com que isto seja uma 
vantagem competitiva, que deve ser 
aproveitada. 

Turismo Aventura Socorro, Brotas, Caconde e 
Boituva 

Tranquilidade, opções de lazer junto â 
natureza, fácil acesso e preço. 

Concorrência indireta 

Indireta Tipo  Vantagens Competitivas de 
Sao  Bento do Sapucai 

Aquisição de Bens 
Duráveis Televisão, Geladeira, Carro Lazer, tranquilidade e bem-estar. 

Imóveis Casa, Chácara Preço e maior opção de lazer 
Outras formas de  
entretenimento 

Show,  Cinema, Teatro, 
Shopping, Gastronomia Interação com a natureza 

Em relação aos principais concorrentes, São Bento do Sapucai, voltada para o segmento 
de 	Ecoturismo, 	Turismo 	Rural, 	Turismo 	de Aventura, 	próximo 	aos 	maiores centros 
emissores de turistas do pais, Grande São Paulo, Vale do  Paraiba,  Região de Pouso Alegre 
e Região Metropolitana de Campinas, apresenta boas opções preços justos, beleza natural 
da cidade, os atrativos culturais e naturais excelentes proporciona grande vantagem 
competitiva e faz com que São Bento do Sapucai precise destacar essas vantagens na 
promoção do Destino. 

Precisa também criar mais alternativas, reavaliar seus eventos programados para atrair mais 
turista e trabalhar mais fortemente a promoção do município, e com isso, aumentar a 
geração de emprego e renda, movimentando a economia local. 

19. Ecoturismo 

Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 
patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 
das populações. 

A 	Sociedade 	Internacional 	de 	Ecoturismo 	(TIES)19 	apresenta 	uma 	conceituação 
semelhante, que define que "Ecoturismo é uma viagem responsável a áreas naturais, 
visando preservar o meio ambiente e promover o bem-estar da população local". 
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O ecoturismo é um segmento turístico que proporcionalmente mais cresce no mundo, 
enquanto o turismo convencional cresce 7,5% ao ano, o ecoturismo esta crescendo entre 15 
a 25% por ano. A Organização Mundial de Turismo (0.M.T) estima que 10% dos turistas em 
todo o mundo tenham como demanda o turismo ecológico. 0 faturamento anual do 
ecoturismo, a nível mundial, é estimado em  US$  260 bilhões, do qual o Brasil se apropriaria 
com cerca de  US$  70 milhões. 

Embora o trânsito de pessoas e veículos possa ser agressivo ao estado natural desses 
ecossistemas, os defensores de sua pratica argumentam que, complementarmente, o 
ecoturismo contribui para a preservação dos mesmos, é um dos principais meios de 
educação ambiental e permite a integração e desenvolvimento econômico das comunidades 
locais em  Areas  de preservação ambiental. 

0 termo já era usado no século de 700 a.0 e 800 a.0 para designar rotas com belas 
paisagens ecológicas na  Africa  

Ecoturismo é também um segmento turístico em que a principal motivação do turista 6, a 
observação e apreciação da natureza, contribuindo para sua preservação. 

19.1.Caracteristicas 

Para que uma atividade possa ser considerada como de Ecoturismo, ela deve garantir: 1) 
Contribuir para a conservação dos recursos naturais e culturais; 2) Gerar benefícios para as 
comunidades receptoras; e 3) Incentivar e garantir a Educação Ambiental. 

0 ecoturismo é percebido pelos seus adeptos ou tende a ser promovido como: 

- uma forma de praticar turismo em pequena escala; 
- uma pratica mais ativa e intensa do que outras formas de turismo; 
- uma modalidade de turismo na qual a oferta de uma infraestrutura de apoio sofisticada é 
um dado menos relevante; 
- 	uma 	pratica 	de 	pessoas 	esclarecidas 	e bem-educadas, 	conscientes 	de 	questões 
relacionadas A ecologia e ao desenvolvimento sustentável, em busca do aprofundamento de 
conhecimentos e vivências sobre os temas de meio-ambiente; 
- uma pratica menos espoliativa e agressiva da cultura e meio-ambiente locais do que 
formas tradicionais de turismo. 

19.2. Como deve ser feito 

0 Ecoturismo define-o como um estado ideal de um turismo que: 

- Minimiza seu próprio impacto ambiental; 
- Patrocina a conservação ambiental; 
- Patrocina projetos que promovam igualdade e redução da pobreza em comunidades 
locais; 
- Aumente o conhecimento cultural e ambiental e o entendimento  intercultural;  
- E que seja financeiramente viável e aberto a todos. 

Já a o  International  Ecoturismo  Society  define ecoturismo como a viagem responsável para 
áreas naturais que conservam o ambiente e melhorem o bem-estar da população local, Isto 
significa que quem opera e participa de atividades ecoturisticas deve seguir os seguintes 
sete princípios 

- Minimizar impactos 
- Desenvolver consciência e respeito ambiental e cultural; 
- Fornecer experiências positivas para ambos visitantes e anfitriões; 
- Fornecer benefícios financeiros diretos para a conservação; 
- Fornecer benefícios financeiros e poder legal de decisão para o povo local; 
- Elevar a sensibilidade pelo contexto  politico,  ambiental e social dos países anfitriões; 
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19.3. Princípios do Ecoturismo 

Da natureza nada se tira a não ser fotos. 

Nada se deixa a não ser pegadas. 

Nada se leva a não ser conhecimentos e recordações. 

19.4. Ecoturismo no Brasil 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008), apesar de toda 
a vocação do setor turístico brasileiro ele não tem ampliado de forma significativa seu peso 
na riqueza produzida pelo pais. Desde 2003, a participação do turismo no PIB tem oscilado 
pouco, representando cerca de 3,6% do produto interno bruto nacional  (FIB).  Na 
classificação do Indice de Competitividade em Viagens e Turismo de 2009. que mensura os 
fatores preponderantes A consolidação de negócios no setor turístico de cada pais, o Brasil 
ficou em 45° lugar mundial, sendo o segundo colocado entre países da América Latina e o 
quinto no continente americano. 0 mesmo relatório classificou o Brasil em quarto lugar 
mundial no quesito potencial turístico na área de recursos humanos. nos aspectos culturais 
e naturais, sendo que, quando considerado somente seus recursos naturais, o Brasil 
posiciona-se no segundo lugar do  ranking  mundial. 

Atualmente, existem dois programas com o objetivo de promover o desenvolvimento do 
ecoturismo, o Programa Nacional de Ecoturismo da Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável (S.D.S/M.M.A) e o Programa de Visitação nos Parques Nacionais da Secretaria 
de Biodiversidade e Florestas (S.B.F/ M.M.A, 2006). Ambos tem por objetivo de fomentar a 
participação das comunidades tradicionais em atividades de desenvolvimento ecoturistico 
brasileiro 

Em 2008 foi criada a Revista Brasileira de Ecoturismo para suprir a necessidade de 
divulgação de pesquisas nessa  Area,  tornando-se referência cientifica em ecoturismo no 
pais. Ela tem periodicidade quadrimestral e é editada pela Sociedade Brasileira de 
Ecoturismo, a mais importante entidade cientifica da  Area  no Brasil. 0 Congresso Nacional 
de Ecoturismo, com periodicidade bienal, é o maior evento do segmento no Brasil, e 
também é organizado pela Sociedade Brasileira de Ecoturismo. 

Os mais destacados pesquisadores brasileiros das temáticas do Ecoturismo são: Adyr 
Balastreri Rodrigues,  Davis Gruber  Sansolo, Marta de Azevedo  Irving,  Paulo dos Santos 
Pires, Sidnei Raimundo, Suzana Machado  Padua,  e Zysman  Neiman,  dentre outros 

Até 2003, o mercado brasileiro possuía cerca de 250 operadoras especializadas em 
ecoturismo, sendo que 70 delas localizadas na cidade de São Paulo no ano 2000. Neste 
ano, estima-se que o ecoturismo tenha sido praticado por meio milhão de pessoas no Brasil, 
gerando emprego para trinta mil trabalhadores, por intermédio de cinco mil empresas e 
instituições privadas. Dentre as 32 operadoras americanas, canadenses, francesas, italianas 
e sulamericanas que operavam para a América do Sul, na data da pesquisa, apenas 10 
(31,25%) ofereçam o destino Brasil. Nesses pacotes, apenas três produtos eram 
comercializados: Amazônia e Pantanal (em 80% dos casos) e Foz do Iguaçu (com 40% das 
ocorrências) 
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19.5. Atividades consideradas Ecoturismo 

Atividade Descrição 

Observação de 
fauna relaciona- 

se com o 
comportamento 

e  habitats  de 
determinados 

animais, 

Aves 	— 	atividade 	conhecida 	como 	birdwatching, 	demanda 
equipamentos específicos, cujo uso não é imprescindível, mas 
facilita e aumenta o aproveitamento da atividade. Ainda pouco 
desenvolvida no Brasil, possui perspectiva de se configurar como 
produto de destaque no mercado internacional, já que o Pais 
ocupa o terceiro lugar no mundo em matéria de diversidade no 
gênero, 	com 	um 	total 	de 	1.832 	espécies, 	das 	quais 	234 
endêmicas. 

Mamíferos — o Brasil, que possui um número significativo de 
espécies de mamíferos do mundo, apresenta algumas espécies 
consideradas ícones da nossa fauna, como a onça-pintada, o 
tamanduá-bandeira, a anta e o lobo-guará. Apesar da observação 
de determinados animais especialmente os de hábito solitário, 
discretos e com atividade noturna ou crepuscular — ser difícil, é 
possível identificá-los e, de certa forma, conhecê-los, mesmo sem 
vê-los de fato, por meio da observação indireta de seus rastros 
(tocas, trilhas, restos alimentares, fezes e pegadas). 

Cetáceos — como baleias, botos e golfinhos, também conhecida 
como 	whale  - 	watching  e 	dolphinwatching. 	Pode ocorrer de 
estações 	em 	terra 	(na 	costa 	e 	beiras 	de 	rios 	e 	lagos), 	de 
embarcações ou mergulhando. Nesse caso, merece atenção a 
regulamentação especifica que reúne medidas para possibilitar a 
observação sem perturbar o ambiente e sem comprometer a 
experiência do turista. 

Insetos — muito desenvolvida em outros países, como nos Estados 
Unidos, a observação desses animais vem ocorrendo no Brasil 
ainda 	timidamente — 	borboletas, 	vespas 	e 	abelhas, 	formigas, 
besouros, 	moscas 	e 	inumeráveis 	outros. 	No 	processo 	de 
identificação 	de 	insetos 	também 	são 	analisados 	vestígios 	e 
aspectos — folhas utilizadas para alimentação, lagartas, vermes, 
crisálidas  etc.  
Répteis e anfíbios — considerado o primeiro em espécies de 
anfíbios e o quarto em répteis, destaca-se no Pais a observação 
de 	salamandras, 	sapos, 	rãs, 	pererecas, 	tartarugas, 	jacarés, 
lagartos, cobras. Sobre esse assunto, apontam-se os projetos 
brasileiros 	para 	a 	conservação 	da 	tartaruga 	nnarinha44 	e 	do 
tracaja. 

Peixes — a observação geralmente 	ocorre 	pela flutuação ou 
mergulho, com ou sem o uso de equipamentos especiais, em 
ambientes marinhos ou de água doce. Além de seu reconhecido 
papel nos ecossistemas aquáticos, 	os peixes têm forte apelo 
estético para atração de visitantes e reforçam o espetáculo de 
ambientes 	aquáticos 	privilegiados 	por 	ampliar 	o 	contato 	das 
pessoas com a ictiofauna.46 Nesse sentido, merecem destaque os 
projetos 	de 	conservação 	para 	cavalos-marinhos, 	os 	atrativos 
turísticos em rios de regiões calcárias (como por exemplo, 	na 
Serra da Bodoquena/MS) e as piscinas naturais presentes em todo 
o Pais. 
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Observação 
de flora 

Permite compreender a diversidade dos elementos da flora, sua 
forma de distribuição e as paisagens que compõem um bioma, 
devendo estar associada as possibilidades de interação com a 
fauna 	silvestre 	existente 	na 	localidade 	e 	região. 	Os 	usos 
tradicionais 	das 	comunidades 	locais 	sobre 	as 	plantas 	(usos 
medicinais, cosméticos,  ornamentals)  despertam muito interesse, 
podendo ampliar as experiências dos visitantes e promover o uso 
sustentável de elementos que integram as  areas  visitadas. 

Observação 
de formações 

geológicas 

.. 

- 	. 
Atividade 	ainda 	tímida 	no 	Pais 	que 	consiste 	geralmente 	em 
caminhada por área com características geológicas peculiares e 
que oferecem condições para discussão da origem dos ambientes 
(geodiversidade), 	sua 	idade 	e 	outros 	fatores, 	por 	meio 	da 
observação direta e indireta das evidências das transformações 
que ocorreram na esfera terrestre. 

Visitas 
a cavernas 

(Espeleoturismo ) 

Atividade 	recreativa 	originada 	da 	exploração 	de 	cavidades 
subterrâneas, também conhecida por espeleoloqia — estudo das 
cavernas. 
As cavernas atuam como habitat ideal para a conservação de 
espécies ameaçadas de extinção, tanto da fauna como da flora e 
cada vez mais, tornam-se fontes de atividades economicamente 
importantes, das quais advêm benefícios financeiros, tais como o 
Ecoturismo e a pratica de esportes e de recreação. Além de 
exercerem fascinio pela grande beleza cênica que apresentam e 
por representar um desafio para a humanidade, são reservas 
hidrológicas 	estratégicas 	para 	o 	abastecimento 	de 	cidades, 
agricultura e indústrias. 

Observação 
astronômica 

Observação de estrelas, astros, eclipses, queda de meteoros, em 
locais preferencialmente com reduzida influência de iluminação 
artificial. 

Mergulho livre  
Mergulho no mar, rios, lagos ou cavernas com o uso de mascara, 
snorkel 	e 	nadadeiras, 	sem 	equipamentos 	autônomos 	para 
respiração. 

Caminhadas 

Percursos a pé em itinerário predefinido. Existem caminhadas de 
um ou mais dias com a necessidade de carregar parte dos 
equipamentos 	para 	pernoite 	em 	acampamentos 	ou 	utilizando 

_ meios de hospedagem, em pousadas ou casas de família. 

Trilhas 
interpretativas 

L 
I 

1  Safaris  
fotograficos 

Icompreensão 

Conjunto 	de 	vias 	e 	percursos 	com 	função 	vivencial, 	com 	a 
apresentação de conhecimentos ecológicos e socioambientais da 
localidade 	e 	região. 	Podem 	ser 	autoguiadas 	por 	meio 	de 
sinalização e mapas ou percorridas com acompanhamento de 
profissionais, como Guias de Turismo e Condutores Ambientais 
Locais. As trilhas podem ser um dos principais atrativos de uma 
localidade, 	mas 	em 	função 	da 	quantidade 	de 	informações 
disponíveis no ambiente, faz-se necessário identificar locais de 
maior potencial de atratividade ao visitante, para que este possa 
ter 	ampliado 	sua 	satisfação 	e 	interesse 	nos 	momentos 	de 
interatividade. 
A depender da trilha e do grau de dificuldade, podem conter 
sinalização, equipamentos de proteção e facilitadores — corrimãos, 
escadas e pontes, proporcionando interação no ambiente e a 

da responsabilidade para com os recursos naturais. 
Itinerários organizados para fotografar paisagens singulares ou 
animais que podem ser feitos a pé ou com a utilização de um meio 
de transporte. 

106 



19.6. Principais destinos de Ecoturismo ou Turismo de Natureza no 
Brasil 

O Ecoturismo no Brasil é um segmento turístico que, de forma sustentável. utiliza o 
patrimônio natural e também cultural, de forma a incentivar a conservação e a 
conscientização do meio ambiente através da interpretação dos sinais que cada ambiente 
da. Dessa forma, é possível promover o bem-estar entre todos. 

0 Brasil possui um reconhecimento mundial devido à combinação natural dos seus 
ambientes que demonstram o seu potencial como um pais em que o ecoturismo pode 

despontar. 0 Governo visando esse potencial criou um Programa personalizado para o 
turismo brasileiro, conhecido como: Pólos de Desenvolvimento de Ecoturismo no Brasil, que 
visam a apresentação das belezas naturais de cada região. Esses pólos possuem 
investimentos para desenvolvimento de uma atividade turística sustentável. 

Fernando de Noronha  

Fonte: Boa Forma 

Um dos destinos de ecoturismo no Brasil mais procurados, muito badalado por artistas 

devido suas areias finas e bem douradas, com um mar de águas cristalinas e com um 

profundo azulado, sem contar da exuberância da vida marinha, que é um paraíso para os 

amantes de mergulho. Fernando de Noronha é um arquipélago formado por 21 ilhas com 

um total de 17km quadrados, com ilhotas e formações com origem vulcânica. Foi 

considerada pela UNESCO como patrimônio natural do mundo devido sua beleza e vida 

animal. 

Popularmente conhecida como Caribe Brasileiro devido à sua semelhança das praias e suas 

tonalidades, e mesmo sendo pequena, quando comparamos a outros destinos de 

ecoturismo, Fernando de Noronha possui diversas opções, como: trilhas, passeios de bugue 

ou barco, e se quiser mergulho de flutuação para conhecer um pouco da riqueza da vida 

marinha. 
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cachoeiras e todo o parque, relaxar nas aguas termais e contemplar uma vista incrível dos 

mirantes espalhados pelo parque. Algumas opções para conhecer na Chapada dos 

Veadeiros: 

Trilha dos Cânions 
	

Trilha da Seriema 
Trilha dos Saltos 
	

Travessia das Sete Quedas 
Trilha da Janela 
	

Trilha Loquinhas 

Chapada dos Guimarães 

Um dos lugares mais buscados pelos amantes de ecoturismo em Mato Grosso é a Chapada 

dos Guimarães, pois ele conta com uma das cachoeiras mais importantes do Brasil, a 

Cachoeira Véu da Noiva, com mais de 86 metros de altura. 0 Parque da Chapada dos 

Guimarães não cobra a entrada, e os passeios precisam de acompanhamento de guias do 

parque. 

Além da cachoeira de grande importância, a maior gruta de arenito do Brasil esta localizada 

no Parque da Chapada dos Guimarães, a Caverna Aroe  Jail  que esta localizada no 

município de campo verde, e ainda tem a Lagoa Azul, uma beleza de lagoa com as aguas 

cristalinas.  

Sao Francisco de Paula 

Um destino pouco habitual, mas para os amantes de ecoturismo no Brasil é passeio 

imperdivel, localizado entre Gramado e Aparados da Serra, bem no meio da Serra Gaúcha. 
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Conhecido carinhosamente como São  Chico,  suas reservas naturais vale a pena conferir, 

além disso, as cidades vizinhas criam produtos para serem vendidos para seus viajantes, 

todos de produtos da região, como ponchos de lá de ovelha, botas totalmente artesanais 

entre muitos outros. 

O espaço conta com tirolesa e rapei, e no Parque das Oito Cachoeiras o grande destaque é 

a Cascata da Ronda, com mais de 100m de queda. 

Abismo Anhumas 

Fonte: Catraca Livre 

Uma das atrações mais incríveis de um dos destinos mais incríveis para ecoturismo, 

estamos falando de Bonito — MS. É um passeio completo, que conta com rapei e também 

mergulho. 0 abismo é perfeito para quem ama a natureza, mas precisa de uma boa dose de 

aventura. 

O rapei possui 72m passando por uma fenda, já a caverna conta com um lago incrível, onde 

é possível realizar passeio de barco, mergulho ou flutuação. 

Como é uma aventura com um grau alto de dificuldade, existe um treinamento antes do 

passeio para verificar suas condições. 

Parque Nacional do Capara6 

Fonte: lcm-bio 
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Localizado entre Minas Gerais e Espirito Santo, com o principal destaque o Pico da 

Bandeira, que é considerada uma das 5 mais altas montanhas do Pais, com 2.892m de 

altura, onde a subida é pesada e é necessário um preparo físico adequado para o esforço. 

Existem cachoeiras e mirantes que possuem uma linda vista da região, vale a pena conferir. 

Floresta Amazônica 

Fonte: Onelapse 

A Floresta Amazônica não precisa de apresentações, pois nenhuma delas estaria à altura, 

listada com uma das 7 maravilhas naturais e conta com um dos mais ricos ecossistemas do 

nosso planeta e abriga mais de 50% de toda a biodiversidade de todo o planeta. 

Falando sobre os recursos hídricos, a região da Floresta amazônica conta com 20% de todo 

o recurso do mundo. Seus igarapés, matas, manguezais, cachoeiras e praias formadas 

pelos rios da região são o sonho de consumo dos amantes do ecoturismo no Brasil. 
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PROGN *STICO 

Prognóstico é a previsão do que irá ocorrer caso a instituição não coloque em prática as 
ações propostas, elaboradas a partir do diagnóstico feito. 

Prognóstico é um termo que deriva do latim Prognosticum embora a sua origem mais 
remota se encontre na  lingua  grega. 0 conceito faz referência a conhecer o futuro através 
de certos indícios. Prognóstico é a previsão do curso provável de uma ocorrência, que vêm 
do antigo grego e significa 'saber antecipadamente'. 

O prognóstico deverá trazer uma previsão do desenvolvimento natural do Turismo na 
destinagão turística, levando em conta a não existência de intervenção planejada. 

Para isto, deverão ser considerados os estudos realizados nos ambientes interno e externo 
do município, oportunidades e ameaças, observando as previsões econômicas referentes As 
regiões das quais os turistas desta localidade têm sua origem e a análise das treze 
dimensões do turismo do Ministério do Turismo. 

São Bento do Sapucai optou por priorizar os segmentos de Ecoturismo, Turismo Rural e 
Turismo de Aventura. São na realidade os segmentos que a cidade, de certa forma já 
atua, mas para aprimorar e se tornar referência, diversas ações devem ser implantadas, 
pois  Sao  Bento do Sapucai apresenta vários pontos fracos. que requerem muita dedicação 
e atenção do Poder Público e da Iniciativa Privada, caso contrário, os objetivos não serão 
atingidos. 

Entre estes pontos fracos, destacamos a questão dos requisitos legais (leis), principalmente 
no segmento de Turismo de Aventura, acessibilidade, informações ao Turista, atenção 
especial a questão do  marketing  do destino, com destaque para o  marketing  digital e 
monitoramento dos resultados. 

(Observação: No que se refere ao Turismo de Aventura, lembramos sobre a 
obrigatoriedade de Lei Federal conforme Decreto n°7.381, de 2 de dezembro de 2010 que 
Regulamenta a Lei Geral do Turismo de número 11.771, de 17 de setembro de 2008, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, onde devemos observar:  
Art.  34. Deverão as agências de turismo que comercializem serviços turísticos de aventura: 
I — dispor de condutores de turismo conforme normas técnicas oficiais, dotados de 
conhecimentos necessários, com o intuito de proporcionar segurança e conforto aos 
clientes; 
II — dispor de sistema de gestão de segurança implementado, conforme normas técnicas 
oficiais, adotadas em âmbito nacional; 
Ill — oferecer seguro facultativo que cubra as atividades de aventura: 
IV — dispor de termo de conhecimento com as condições de uso dos equipamentos, 
alertando o consumidor sobre medidas necessárias de segurança e respeito ao meio 
ambiente e as conseqüências legais de sua não observação; 
V — dispor de termo de responsabilidade informando os riscos da viagem ou atividade e 
precauções necessárias para diminui-los, bem como sobre a forma de utilização dos 
utensílios e instrumentos para prestação de primeiros socorros; e 
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VI — dispor de termo de ciência pelo contratante, em conformidade com disposições de 
normas técnicas oficiais, que verse sobre as preparações necessárias á viagem ou passeio 
oferecido. 
§  lo  Para os fins deste Decreto, entende-se por turismo de aventura a movimentação 
turística decorrente da pratica de atividades de caráter recreativo e não competitivo, tais 
como arvorismo, bóia  cross,  balonismo, bungee  jump,  cachoeirismo, cicloturismo, 
caminhada de longo curso, canoagem, canionismo, cavalgada, escalada, espeleoturismo, 
flutuação, mergulho, turismo fora de estrada,  rafting,  rapel, tirolesa, vôo livre,  wind surf  e  kite 
surf.  
§ 2o Os termos dispostos nos incisos IV, V e VI deverão ser assinados pelo contratante e 

arquivados pelo contratado.) 

Um conjunto de propostas, objetivos e ações estarão relacionadas abaixo dentro do Plano 
de Ação, que deverá ser implantado para que  Sao  Bento do Sapucai possa atingir os 
objetivos almejados e assim, poder realmente ostentar o direito de ser uma Estância 
Turística, sem correr o risco de perder essa oportunidade disponibilizada pelo Governo do 
Estado de São Paulo. 

20. Estratégias 

Do grego Strategos, a arte de montar estratégias do general, objetivando ganhar as 
batalhas. 
Estratégia é a decisão ou o conjunto de decisões tomadas, evidenciando o que se decide 
fazer, levando se em consideração os ambientes devidamente analisados, para atingir os 
objetivos específicos desejados, respeitando os princípios essenciais definidos. 

De acordo com Maximiniano (2006, p.329), Estratégia é "a seleção dos meios para realizar 
objetivos".  

Kenneth  R.  Andrews,  professor da Universidade de  Harvard  desde 1946, e consultor de 
empresas como a  GM, AT&T  e  Chemical Bank,  no livro  "The Concept of Corporate 
Strategy",  publicado em 1987, afirma que uma Estratégia bem articulada leva a empresa a 
se diferenciar dos concorrentes e a estabelecer vantagens competitivas. 

20.1. Estratégias definidas 

A - Aprimorar a qualidade do produto oferecido 
B - Inovar o produto oferecido 
C - Aprimorar o monitoramento 

21. Plano de Ação 

21.1. Análise das Dimensões do Turismo do Município de São Bento do 
Sapucai 

Para a elaboração do Plano de Ação a metodologia de análise das 13 (Treze) dimensões 
consideradas pelo Ministério do Turismo — Mtur. 
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Essas dimensões foram preparadas para o estudo de competitividade do programa 65 

Destinos Indutores do Ministério com parceria com o SEBRAE e FGV. 

Com 	algumas 	adequações é 	possível 	utilizá-lo até 	por destinos e 	empreendimentos 

turísticos e assim, fazer uma análise mais robusta sobre como se enquadra no mercado de 

turismo que se propõe a trabalhar. 

Serão analisadas abaixo as 13 dimensões turísticas contidas em 5 grandes eixos ou macro 

dimensões que afetam o desenvolvimento sustentável do turismo. 

Os 05 Grandes Eixos e as 13 Dimensões 

Turismo 	Políticas Públicas 	Economia Sustentabilidade 

. . _....—., 
1 

—[ u infraestrtura 
Geral 

3 

Serviços • 
Equipamentos 

Turísticos 

6 

Políticas Públicas 

. 
9 

, 	Economia Local 

11 i 
Aspectos Sociais j 

. 

2 

Acesso i 	

, 

—4—  1 

• Atrativos Turísticos 

7 

Cooperado 
Regional 

10 

Capacidade 
Empresarial 

i, 

i 

Aspectos 
Amblentals 
........... 

s  
Marketing  e 
Promodo do 

Destino 

8 
Monitoramento 

13 
Aspectos Culturals 

' — 

Lista das Dimensões 

1- lnfraestrutura Geral 

2 — Acesso 

3 - Serviços e Equipamentos Turísticos 

4 - Atrativos Turísticos 

5 -  Marketing  e Promoção do Destino 

6 - Políticas Públicas 

7 - Cooperação Regional 

8 — Monitoramento 

9 - Economia Local 

10 - Capacidade Empresarial 

11 - Aspectos Sociais 

12 - Aspectos Ambientais 

13 - Aspectos Culturais 
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Este Plano de Ação foi apresentado e validado em Audiência Pública no Município de  Sao  
Bento do Sapucai em 23/07/2020. 

ILN1FILVESTRUTURA 
Dimensão 1: Infraestrutura Geral 

Item Al - Capacidade de atendimento médico 
para o turista no destino 
Proposta: 
Aumentar a capacidade de atendimento 
médico 

Objetivo: 
Melhorar o atendimento médico em grande escala 

Ações Responsáveis Meta Parcerias  

1. Montar uma comissão para analisar e  
propor melhores formas de atendimento 
médico em grande escala 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico  2021 

Sec.  de Saúde e 
Saneamento/COMUS 
/COMTUR/ACISB/ 
Sec.  de Educação - 

Diretoria de Cultura e 
Eventos / COMUC 

Item Bl - Fornecimento de energia 
Proposta: 
Estabelecer procedimento para atendimento a 
eventos. 

Objetivo: 
Melhorar o fornecimento 
em eventos 

de energia elétrica no município 

AO-es Responsáveis Meta Parcerias  

1. Montar uma comissão para analisar e 
propor melhores formas de fornecimento de 
energia no Município 

Poder Executivo 
Municipal 2020 

Sec.  de Obras e 
Serviços Municipais/ 

ELEKTRO/  Sec.  
Turismo e Desenv. 

Econômico/ 
COMTUR/ ACISB/ 

Associações de Bairro/ 
Poder Legislativo 

Item Cl - Serviço de proteção ao turista . 
Proposta: 
Munir a Policia de efetivo e aparelhamento 
adequado 

Objetivo: 
Melhorar a segurança dos Turistas e Munícipes 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Aumentar o patrulhamento ostensivo e 
preventivo em alta temporada e locais de 
grande concentração de Turistas e Munícipes 

Sec.  Educação — Dir. 
de Cultura e Eventos 2020 

Policia Militar do  
Estado de  Sao  Paulo/ 

CONSEG/ 
2. Solicitar junto ao Poder Executivo a 
transformação da Guarda Patrimonial em 
Guarda Civil Municipal 

COMTUR 2021 ACISB/ CONSEG 

Item D1 - Estrutura urbana nas  areas  
turísticas 
Proposta: 
Melhoria na Infraestrutura Turística 

Objetivo: 
Proporcionar melhor bem-estar aos Turistas e Munícipes 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Realizar um estudo/planejamento para 
melhorias e adequações dos logradouros  
públicos municipais voltados ao Turismo, 
visando proporcionar melhor bem-estar aos 
Turistas e Munícipes 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 
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INFRAESTKITURA 
Dimensão 2: Acesso 

Item A2 — Acesso Aéreo 
Proposta: Objetivo: 

AO-es Responsáveis Meta Parcerias 

NÃO SE APLICA 
Item B2 — Acesso Rodoviário 
Proposta: 
Melhorar as vias de acesso 

Objetivo: 
Melhorar a estrutura das vias municipais de interesse turístico 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Realizar levantamento das vias de acesso  
aos pontos turísticos que estão inadequadas 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

2. Efetivar a solicitação junto ao Poder 
Executivo municipal 

COMTUR 2021  Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

3. Adequar as vias de acesso aos pontos 
turísticos que ainda estão inadequadas 

Poder Executivo 
Municipal 

2022  

Governo Estadual/ 
Sec.  de Obras e 

Serviços Municipais/ 
COMTUR 

4. Realizar levantamento dos locais a serem  
sinalizados nas rodovias de acesso 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR 

4. Solicitar junto as administradoras das 
rodovias de acesso sinalização de indicação 
do destino nas rodovias de Acesso conforme 
levantamento 

Poder Executivo 
Municipal 2021  

D.E.R.(SP e MG)/ 
Sec.  Turismo e 

Desenv. Econômico/ 
COMTUR/ACISB 

Item C2 — Acesso Aquavidrio 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

NÃO SE APLICA 
Item D2 — Acesso Ferroviário 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

TURISMO 
Dimensão 3: Servigos e Equipamentos Turísticos 

Item A3 — Sinalização Turística 
Proposta: 
Promover a sinalização turística adequada 

Objetivo: 
Implantação da r fase da Sinalização Turística 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaborar instrução para execução da 2' 
Fase da Sinalização Turística COMTUR 2021 

Sec.Turismo e 
Desenv. 

Econômico/ACISB 
Item B3 — Centro de Atendimento ao Turista 
Proposta: 
Aumentar o número de Centros de Atendimento 
ao Turista 

Objetivo: 
Recepcionar e Munir os turistas com informações turísticas de 
qualidade 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar estudo para implantação de novos  
Centros de Atendimento ao Turista 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2022 COMTUR/ACISB 

2. Capacitação e reciclagem de pessoal para  
atendimento no posto de informação ao 
turista 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Economico 2020 COMTUR/ACISB/ 

Sistema "S" 

3. Estabelecer normas de procedimentos para  
informações ao turista 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econ8mico 

2021 COMTUR/ACISB 
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Item C3 — Espaço para Eventos 
Proposta: 
Munir o Município de local apropriado para a 
realização de eventos 

Objetivo: 
Melhor 	a 	qualidade 	da 	infraestrutura para 	eventos 	do 
Município 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaborar projeto para construção de Centro 
de Exposições multiuso Poder Executivo 

Municipal 2022 
Governo Estadual/ 
Governo Federal/ 

COMTUR/ACISB 
2. Elaborar procedimento Administrativo 
Municipal obrigando visita ao espaço público  
alvo do evento, com laudo de vistoria  
assinado pelo interessado e Poder Público 
Municipal, visando a devolução do espaço 
nas mesmas condições que foi recebido. 

Sec.  da Fazenda - 
Fiscalização 

2022 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

/  Sec.  de Obras e 
Serviços Municipais 

Item D3 — Capacidade dos Meios de 
Hospedagem 
Proposta: 
Dar padrão de qualidade aos Meios de 
Hospedagem 

Objetivo: 
Melhorar a capacidade 
Hospedagem 

de atendimento dos Meios de 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar um seminário anual de turismo  
com palestras sobre Hotelaria e Serviços 
Turísticos 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 COMTUR/ACISB/ 
Sistema "S" 

2. Montar um Núcleo de Hospedagem no  
COMTUR 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 2020 COMTUR 

Item E3 — Capacidade do Turismo Receptivo 
Proposta: 
Dar padrão de qualidade ao Turismo 
Receptivo 

Objetivo: 
Melhorar a capacidade de atendimento do Turismo Receptivo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Elaborar novos roteiros de atividades  
turísticas 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico. 

2020 
COMTUR/ACISB 

2. Incentivar a elaboração de pacotes turísticos 
COMTUR 2020 

ACISB/  Sec.  
Turismo e Desenv. 

Econômico 
Item F3 — Estrutura de Qualificação para o 
Turismo 
Proposta: 
Promover cursos de qualificação 

Objetivo: 
Qualificar Empresários e Colaboradores 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Manter e ampliar parcerias com entidades:  
Sistema "S" e Instituições de Ensino 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 

COMTUR/ACISB/ 
Sindicato Rural 

2. Criar um programa de capacitação sobre o 
turismo de S.B.Sapucai 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/  

COMUC/ 
Sistema "S" 

3. Capacitar os colaboradores para atender 
corretamente pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/  

COMUC/ 
Sistema "S" 

4. Capacitar os colaboradores para atender  
turistas no idioma inglês COMTUR 2022 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 
/COMTUR/ACISB/ 

COMUC 
Item G3 — Capacidade dos restaurantes 
Proposta: 
Dar padrão de qualidade aos Restaurantes 

Objetivo: 
Melhorar a capacidade de atendimento dos Restaurantes 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar cursos de capacitação de  
manipulação de alimento. 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/ 

Sistema "S" 
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2. Realizar curso de capacitação para garçom  Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR/ACISB/ 
Sistema "S" 

TURISMO 
`• 	Dimensão 4: Atrativis Turísticos - 

Item A4 — Atrativos Naturais 
Proposta: 
Proteger os Atrativos Naturais 

Objetivo: 
Utilizar os Atrativos Naturais de maneira Sustentável 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Estimular a Fundação Florestal do  
Monumento Natural Estadual da Pedra do  Ban  
- MONA A Elaboração do Plano de Manejo, 
inclusive mapeamento de suas trilhas 
históricas 

Sec.  de Agricultura e 
Meio Ambiente 

2020 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico /  
COMTUR/Fundação 
Florestal/ Conselho 

do MONA 
2. Estimular a Fundação Florestal do 
Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú  
- MONA para que solicite ao Instituto  
Geológico que seja realizado um estudo de 
viabilidade para reabertura das escadas da 
Face Sul do Parque devido A. importância para 
o turismo 

Sec.  de Agricultura e 
Meio Ambiente 

2020 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 
COMTUR/ ACISB/ 
Conselho do MONA 

3. Avaliar o potencial de atratividade dos  
atrativos turísticos naturais em relação ao que 
ele desperta nos turistas 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 

4. Analisar o estado de conservação, do local,  
do entorno, da infraestrutura e do acesso. 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 

5. Elaborar plano de ação para cada atrativo  
natural visando uma melhor atratividade 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 

6. Estruturar e regularizar os pontos de  
cobrança no Estacionamento do restaurante  
Pedra do Baú e do Estacionamento  Chico  
Bento 

Sec.  de Agricultura e 
Meio Ambiente 

2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 
COMTUR/Conselho 

do MONA 
Item B4 — Atrativos Culturais 
Proposta: 
Transformar os potenciais culturais em 
atrativos turísticos (Material e Imaterial) 

Objetivo: 
Aumentar a oferta de atrativos turísticos 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Avaliar o potencial de atratividade dos  
atrativos turísticos culturais em relação ao 
que ele desperta nos turistas 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/ 

COMUC 

2. Analisar o estado de conservação, do local,  
do entorno, da infraestrutura e do acesso. 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/ 

COMUC 
3. Elaborar plano de ação para cada atrativo  
cultural visando uma melhor atratividade 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/ 

COMUC 
4. Criar um concurso Municipal para eleger o  
prato e/ou sobremesa típica de S.B. Sapucai 
transformando-o em atrativo cultural material 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR/ACISB/ 
COMUC 

Item C4 — Eventos Programados 
Proposta: 
Oferecer eventos de qualidade 

Objetivo: 
Tomar os eventos mais atrativo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Avaliar o potencial de atratividade dos 
eventos em relação ao que ele desperta nos  
turistas, inclusive o conteúdo do evento 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 

COMTUR/ACISB/ 
Dir. de Cultura e 

Eventos 
2. Analisar o estado de conservação do local 
de realização do evento, do entorno, da 
infraestrutura e do acesso. 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/  

Dir. de Cultura e 
Eventos 

118 



r . 
3. Elaborar plano de ação para cada evento 
visando uma melhor atratividade  Sec.  Turismo e 

Desenv. Econômico 
2021 

COMTUR/ACISB/ 
Dir. de Cultura e 

Eventos 
4. Criar e apoiar a comissão de  Marketing 
para levantar possibilidades de captar ou 
sugerir novos eventos para S.B. Sapucai 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR 

Item D4 — Realizações Técnicas, Cientificas 
ou Artísticas 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NAO SE APLICA 

TURISMO 
Dimensão 5:  Marketing  e Promoção do Destino 

Item A5 — Plano de  Marketing  
Proposta: 
Melhorar a comunicação e a promoção turística 

Objetivo: 
Promover de forma adequada 
potenciais turistas 

o destino turístico para os 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaborar o Plano de  Marketing  de S.B.  
Sapucai 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

2. Elaborar o Plano de Endomarketing de S.B.  
Sapucai 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 

3. Criar a Semana de Conscientização 
Turística no Município (na semana do dia 
27/09 — Dia Internacional do Turismo)  

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 

COMTUR/Dir. de 
Cultura e Eventos/ 
Sec.  de Educação/  
Sec.  de Agricultura  
e Meio Ambiente/ 
Dir. de Esportes e 

Lazer/  Sec.  de 
Desenv. 

Social/ACISB/ 
COMUC 

4.Participar 	ativamente 	de 	entidades 
representativas (ABIH, ABRATUR , ABETA) 
do setor em cardter Estadual e Nacional. 

Sec. de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR/ACISB 

Item B5 — Participação em Feiras e Eventos 
Proposta: 
Participar de feiras e eventos nos centros 
emissores de turista de interesse 

Objetivo: 
Divulgar e Promover o Destino 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Manter aproximação junto a  Sec.  de  
Turismo do Estado 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 

Governo Estadual/ 
COMTUR/ACISB 

2. Participar de feiras e eventos objetivando 
network  e assim promover o destino S.B.  
Sapucai 

Sec.  de Turismo e  
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 

Item C5 — Promoção do Destino 
Proposta: 
Dinamização e tratamento dos Meios de 
Informação 

Objetivo: 
Aumentar e melhorar a promoção do destino S.B. Sapucai 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Levantar todos os meios possíveis de  
divulgação do destino 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR/ACISB 

2. Promover a cidade em localidades com 
mais de 300Km de distância (visando  
melhoria na permanência) — Feriados em 
cidades de interesse 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR/ACISB 
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3. Aprimorar linguagem de comunicação 
visual uniforme para os meios de promoção  
do destino, como:  Folder, Flyer, Banner  e 
Mapas 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR/ACISB 

Item D5 — Página do Destino na  Internet  
(website) 
Proposta: 
Criação de website voltado para o Turismo 

Objetivo: 
Aumentar e melhorar a promoção do destino S.B. Sapucai 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Definir o  site  que representara o Município  
de S. B. do Sapucai junto ao Mercado de 
Turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR/ACISB 

2. Tornar o  site  oficial como sendo um  site  
responsivo, acessível utilizando uma  
plataforma que permita a indexação com as 
mídias sociais diversas 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR/ACISB 

3. Aprimorar linguagem de comunicação 
visual uniforme para os meios de promoção  
do destino, como Interface para:  Sites, Hot  
Site, Videos  promocionais e Mídias Sociais 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico  2021 COMTUR/ACISB 

4. Aprimorar Facebook,  Twitter,  Instagram  
entre outras mídias sociais indexados ao  site  

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR/ACISB 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Dimensão 6: Políticas Públicas 

Item A6 — Estrutura Municipal para Apoio ao Turismo 
Proposta: 
Normati7ar a atividade turística municipal 

Objetivo: 
Planejar 	e 	gerir 	com 
facilitando a convivência 
organizada e população 
desenvolvimento sustentável 

base 	no 	principio 
do poder público, 
local, tornando 

do turismo 

	

da 	legalidade 
sociedade civil 

	

mais 	eficiente 	e 

local. 
AO- es Responsáveis Meta Parcerias 

1. Solicitar a Administração Publica  
Municipal a criação de fiscais municipais para 
atendimento exclusivo as atividades de 
turismo 

COMTUR 2021 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
/ACISB 

2. Solicitar junto a Administração Publica 
Municipal um espaço próprio para o 
COMTUR que de condições para que possa  
se organizar administrativamente, inclusive 
com a possibilidade de um assistente adm., 
que possa executar as ações do Conselho. 
Essa estrutura também poderá ser 
disponibilizada aos demais conselhos. 

COMTUR 2021 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
/ACISB 

Item B6 — Grau de Cooperação com o 
Governo Estadual 
Proposta: 
Procurar aproximação junto a Secretaria de 
Turismo e Cultura do Estado 

Objetivo: 
Criar vinculo com a Secretaria de Turismo e Cultura do 
Estado 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Manter visitas frequentes junto a Secretaria 
de Turismo a fim de buscar informações e  
relacionamento 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR 

2. Participação nas reuniões do Conselho  
Estadual de Turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR 
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3. Participar das atividades referente a  
Regionalização coordenadas pela Secretaria 
Estadual de Turismo do Estado 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR 

Item C6 — Grau de Cooperação com o 
Governo Federal 
Proposta: 
Procurar aproximação junto ao Governo 
Federal 

Objetivo: 
Buscar oportunidades junto ao Governo Federal 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Aproximação junto ao MTur a fim de  
buscar parcerias, convênios e estreitar relação 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR 

2. Apoiar e participar de feiras e eventos em  
parceria com o Ministério do Turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

3. Participação do Município em Programas e  
Projetos em Parceria com o Ministério do 
Turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

Item D6 — Planejamento para a Cidade e para 
a Atividade Turística 
Proposta: 
Manter 	as 	informações 	do 	Município 
atualizadas junto A. Secretaria e Ministério do 
Turismo. 

Objetivo: 
Continuar  coin  o titulo 
para receber recursos das 

de Estância Turística 
esferas de governo 

e estar habilitada 
superiores. 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Atender as exigências da Lei 1.261/2015,  
16.283/2016, Resolução da  Sec.  Tur. Estado 
de n° 14 /2016 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR/ACISB 

2. Revisar o Plano Diretor de Turismo a cada  
3 anos 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2022 COMTUR/ACISB 

Item E6 — Grau de Cooperação Público-
Privada 
Proposta: 
Fortalecimento das parcerias entre poder 
público e a iniciativa privada 

Objetivo: 
Criar condições para que 
uso dos recursos 

o poder público possa maximizar o 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Solicitar a Administração Pública  
Municipal para criar projeto de lei de parceria 
público-privada 

COMTUR 2021 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. 
Econômico/ACISB 

POLITICAS PUBLICAS 
Dimensão 7: Cooperação Regional 

Item A7: Governança 
Proposta: 
Ofertar uma maior diversidade de produtos 
turísticos visando uma permanência mais 
longa 

Objetivo: 
Promover a economia 
receitas e gerando mais 

de escala, minimizar 
empregos 

gastos, maximizar 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Participar de roteiros regionais  Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
2021 COMTUR 

Item B7: Projetos de Cooperação Regional 
Proposta: 
Incentivo A. implantação e ao uso de 
equipamentos turísticos regional 

Objetivo: 
Desenvolver o turismo da Região 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Promover roteiros turísticos regionais  Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
2020 COMTUR 
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2. Promover eventos regionais  Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econ6mico 2020 COMTUR 

Item C7: Planejamento Turístico Regional 
Proposta: 
Desenvolver o Turismo Regional 

Objetivo: 
Tornar a Região como um Destino Turístico Referência 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Promover o fortalecimento da relação entre  
as Diretorias/Secretarias de Turismo da região 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR 

2. Disponibilizar informações de S. B.  
Sapucai visando ações em conjunto com a 
regido 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR 

3. Continuar promovendo o fortalecimento da  
relação 	entre 	os 	Conselhos 	Municipais 	de 
Turismo da regido 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econ6mico 2020 COMTUR 

Item D7: Roteirização 
Proposta: 
Criação de Roteiros Turísticos Regional 

Objetivo: 
Aumentar o tempo de permanência do turista na Região 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Sugerir roteiros que envolvam atrativos  
turisticos regionais visando a maior 
permanência do turista 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econ6mico 

2020 COMTUR/ACISB/ 
Sistema "S" 

Item E7: Promoção e Apoio A 
Comercialização de Forma Integrada 
Proposta: 
Promover os roteiros turisticos regionais 

Objetivo: 
Aumentar o fluxo de Turistas no Destino 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Participar ativamente das ações turísticas de  
cunho promocional da regido 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econ6mico 

2020 COMTUR/ACISB 

2. Participar de eventos de cunho regional  Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econ6mico 

2020 COMTUR/ACISB 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
Dimensão 8 - Monitoramento 

Item A8: Pesquisa de Demanda 
Proposta: 
Realização do Estudo de Demanda anual 

Objetivo: 
Conhecer melhor o Turista 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Aplicar questionário junto aos turistas e  

visitantes dos equipamentos turisticos 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econ6mico 
2020 COMTUR/ACISB 

2. Compilar os dados do estudo e extrair as  
informações úteis para administração do 
turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

Item B8: Pesquisa de Oferta 
Proposta: 
Realização do Inventario da Oferta Turística 
anual 

Objetivo: 
Conhecer a oferta turística detalhada de S.B. Sapucai 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar o Inventário da Oferta Turística  
conforme modelo proposto pela  Sec.  
Turismo do Estado de São Paulo (Lei 
1.261/2015) 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR/ACISB 

2. Compilar os dados do estudo e extrair as  
informações úteis para administração do 
turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR 
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Item C8: Sistema de Estatísticas do Turismo 
Proposta: 
Criação de um Banco de Dados 

Objetivo: 
Implantar um sistema eficiente de administração da atividade 
turística 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Implantar um sistema para armazenamento,  
análise e gestão das informações turísticas. 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2022 

COMTUR/ 
Mantiqueira Paulista/  
Sec.  Tur. Estado de 

São Paulo 
Item 08: Medição dos Impactos da Atividade 
Turística 
Proposta: 
Criação de banco de dados dos impactos 

Objetivo: 
Avaliar os impactos positivos e negativos da atividade Turística 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaboração de uma planilha de avaliação  Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 2022 
COMTUR/ACISB/ 

COMUC/ 
CONDEMA 

2. Analise e correção de rumo  
	  Desenv. Econômico 

Sec.  de Turismo e 
2022 

COMTUR 

Item E8: Setor Especifico de Estudos e 
Pesquisas 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

ECONOMIA 
Dimensão 9: Economia Local  

Item A9 — Aspectos da Economia Local 
Proposta: 
Aumento da receita municipal 

Objetivo: 
Despertar dentre a população local o interesse pelo Turismo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaborar e implantar um programa de 
fiscalização regular 

Poder Executivo 
Municipal 

2021 Poder Legislativo 

2. Atualização da medição dos imOveis urbanos 
Poder Executivo 

Municipal 
2021 

Item B9 — Infraestrutura de Comunicação 
Proposta: 
Munir o Município de tecnologia adequada 
para comunicação 

Objetivo: 
Melhorar a comunicação digital 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Buscar parceria junto as companhias de 
telefonia, visando a melhoria do sinal de 
telefonia móvel e intern& 

Poder Executivo 
Municipal 

2021 
Companhias de 

Telefonia 

2. Melhorar o sinal do wifi em lugares públicos 
Poder Executivo 

Municipal 
2021 

Sec. Turismo e 
Desenv. Econômico, 
COMTUR/ACISB e 

Companhias de 
Telefonia 

Item C9 — Infraestrutura e Facilidades para 
Negócios 
Proposta: 
Fortalecer a ACISB 

Objetivo: 
Unir e fortalecer o empresariado local 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Promover campanha para engajar mais 
empresários junto a Associação 

COMTUR 2020 
Sec. Turismo e 

Desenv. Econômico 
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2. Participar das reuniões e campanhas feitas  
pela ACISB 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 2020 COMTUR 

3. Realizar encontros de empresários locais,  
semestralmente, visando a integração entre os 
mesmos. 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 
ACISB/COMTUR/ 

SEBRAE 

Item D9 — Empreendimentos ou Eventos 
Alavancadores 
Proposta: 
Criar novas oportunidades de negócios 

Objetivo: 
Atrair mais turistas e gerar emprego e renda 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Criar evento de grande impacto na baixa  

temporada 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
2021 COMTUR/ACISB 

2. Aprimorar os eventos de grande porte  
existente 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econ8mico 

2021 COMTUR/ACISB 

.Dinienitõ 10i tapialat 	miireb ' ,4,, 
Item A10: Capacidade de Qualificação e 
Aproveitamento do Pessoal Local 

Proposta: 
Sensibilizar e capacitar os atores envolvidos no 
turismo local 

Objetivo: 
Mostrar aos atores a importância 
emprego e renda e promover 
atendimento ao turista e 

do Turismo 
a capacitação 

a gestão dos negócios 

para a geração de 
visando melhorar o 

de turismo 
Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Levantamento das necessidades de  
capacitação local 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econ8mico 

2020 COMTUR/ACISB 

2. Criar um programa de capacitacão para os 
membros do COMTUR sempre que houver  
renovação dos mesmos  

. 
Sec.  Turismo e Desenv. 

Econômico 
2021 COMTUR/ACISB 

3. Capacitar os empresários quanto a forma 
adequada de atendimento ao turista 

COMTUR 2021 
Sec.  Turismo e 

Desenv. 
Econtimico/ACISB 

Item B10: Presença de Grupos Nacionais ou 
Internacionais do Setor do Turismo 
Proposta: Objetivo: 

AO- es Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

Item C10: Concorrência e Barreiras de Entrada 
Proposta: 
Avaliar a existência de barreiras para a 
implantação de novos negócios turísticos 
significativos 

Objetivo: 
Facilitar a implantação de 
significativos 

novos empreendimentos 

AO-es Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar levantamento sobre as barreiras  
impeditivas existentes no aspecto legal, fisico e 
capacidades (trilhas, acessos, questões 
imobiliárias, ambientais,  etc)  

Poder Executivo 
Municipal 2020 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econ8mico/ 
COMTUR/ACISB/ 

CMDT 

Item D10: Presença de Empresas de Grande 
Porte, Filiais ou Subsidiarias 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
N2k0 SE APLICA 
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SUSTENTABILIDADE 

Item  All:  Acesso A Educação 
Proposta: 
Preparar a população local para absorver os 
empregos diretos e indiretos que venham a ser 
gerados pelo setor 

Objetivo: 
Criar um cenário de atratividades que incentive os 
empreendedores do setor 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Implantar na grade curricular municipal a  
matéria Turismo  Sec.  Educação 2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 
COMTUR/ACISB 

Item B11: Empregos Gerados Pelo Turismo 
Proposta: 
Promover a formalização dos colaboradores 

Objetivo: 
Melhor o nível do equilíbrio social 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Sensibilização através de palestras,  
seminários, mostrando a importância da 
obediência as Leis Trabalhistas 

COMTUR 2021 
Sec.  Turismo e 

Desenv. Econômico/ 
ACISB/Sindicatos 

Item C11: Política de Enfrentamento e 
Prevenção A Exploração Sexual Infanto-
Juvenil 
Proposta: 
Participar da campanha contra a exploração 
sexual infanto-juvenil 

Objetivo: 
Contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Promover junto ao setor a campanha contra 
a exploração sexual infanto-juvenil do 
Ministério do Turismo 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2020 
COMTUR/ACISB/  

CONSEG/ Conselho 
Tutelar 

2. Colocar em todos os meios e formas de 
promoção do destino e dos equipamentos 
turisticos o simbolo da campanha contra a 
exploração sexual infanto-juvenil do 
Ministério do Turismo 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econ6mico 

2020 
COMTUR/ACISB/  

CONSEG/ Conselho 
Tutelar 

Item D11: Uso de Atrativos e Equipamentos Turísticos pela População 
Proposta: 
Facilitar ao Munícipe o acesso aos 
equipamentos turisticos 

Objetivo: 
Conscientizar o Munícipe 
município e ao mesmo tempo 
população local 

sobre a importância 
oferecer entretenimento 

do turismo para o 
a 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Promover descontos especiais ou até 
franquear o acesso dos Munícipes aos 
equipamentos Turísticos do Município na  
Semana de Conscientização do Turismo.  Sec.  Turismo e Desenv. 

Econômico 
2021 

COMTUR/Dir. de 
Cultura e Eventos/ 
Sec.  de Educação/ 
Sec.  de Agricultura  
e Meio Ambiente/ 
Dir. de Esportes e 

Lazer/  Sec.  de 
Desenv. 

Social/ACISB 
2. Criar um programa de desconto para os 
Municipe na utilização dos atrativos turisticos 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021  
COMTUR/ACISB/  
Sec.  de Agricultura 
e Meio Ambiente 

Item  Ell:  Cidadania, Sensibilização e Participação na Atividade Turística 

Proposta: 
Mitigar os impactos sociais do turismo 

Objetivo: 
Contribuir para sustentabilidade do destino turístico 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
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1. Realizar oficinas nas comunidades locais,  
incentivando a participação da população no 
COMTUR e em audiências públicas ou fóruns 
relacionados ao turismo 

COMTUR 2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 

ACISB/ 
Associações de 

Bairro 

SUSTENTABILIDADE 
, t 	I 

Item Al2: Estrutura e Legislação Municipal de 
Meio Ambiente 
Proposta: 
Promover padrões sustentáveis de 
desenvolvimento 

Objetivo: 
Promover a sustentabilidade ambiental 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaborar o Código Municipal do Meio 
Ambiente 

Poder Executivo 
Municipal 2021 COMDEMA/ Poder 

Legislativo 
2 . Apoiar as ações de sustentabilidade COMTUR 2020 COMDEMA/ACISB 
Item B12: Atividades em Curso 
Potencialmente Poluidoras 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 
Item C12: Rede Pública de  Dist.  de Agua 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 
Item D12: Rede Pública de Coleta e 
Tratamento de Esgoto 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 
Item E12: Coleta e Destinação Pública de 
Resíduos 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA   
Item F12: Unidade de Conservação no 
Território Municipal 
Proposta: Objetivo: 

AO- es Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

SUSTENTABILIDADE 

Item A13: Produção Cultural Associada ao 
Turismo 

l Y.il 	1;tb 

Proposta: 
Valorização das Manifestações Culturais 

Objetivo: 
Preservar a cultura local 
Município 

e agregar valor A oferta turística do 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1.Apoiar e incentivar as manifestações e 
eventos culturais, artísticos e cênicos do 
Município 

Dir. de Cultura e  
Eventos 2020 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico! 

COMTUR/ 
COMUC/ ACISB 
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Item B13: Patrimônio Histórico e Cultural 
Proposta: 
Valorizar o Patrimônio Histórico e Cultural de 
S.B.Sapucai 

Objetivo: 
Manter viva a Cultura local 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Inventariar o Patrimônio Histórico Cultural  
Material e Imaterial 

Diretoria de Cultura e 
Eventos 

2021 
Sec.  Turismo e 

Desenv. Econômico/ 
COMTUR 

2. Realizar o Tombamento Municipal dos 
principais Patrimônios Arquitetônicos de S.B. 
Sapucai 

Poder Executivo 
Municipal 

2021  Camara  Municipal 

3. Realizar o tombamento do Bloco Zé Pereira 
como Patrimônio Municipal 

Diretoria de Cultura e 
Eventos 

2021 Câmara Municipal 

4. Estimular o Tombamento do Bloco Zé  
Pereira pelo CONDEPHAT 

Diretoria de Cultura e 
Eventos 2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

/COMTUR 
Item C13: Estrutura Mun.para Apoio A Cultura 
Proposta: 
Fortalecer a governança local ligada a cultura 

Objetivo: 
Promover a manutenção e desenvolvimento da cultura local 

AO- es Responsáveis Meta Parcerias 
1. Continuar realizando oficinas nas 
comunidades locais, incentivando a 
participação da população no COMUC e em 
audiências públicas ou fóruns relacionados A 
cultura 

COMUC 2020 
Diretoria de Cultura 
e Eventos/COMTUR 

Contribuições Complementares 

Após a realização da Audiência Pública realizada em 23 de Julho de 2020, a Secretaria de 
Turismo e Desenvolvimento Econômico de São Bento do Sapucaf recebeu um documento 
datado de 05 de Outubro de 2020, do Virando Sustentável São Bento do Sapucaí, contendo, 
no anexo 04, contribuições complementares para o Desenvolvimento Sustentável de São 
Bento do Sapucaf. Após análise das contribuições complementares e, apesar de sua 
importância, estas contribuições extrapolam a área de atuação da Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, portanto, sugerimos que sejam contempladas nas "ações 1 e 
2" do "item A-12" da "Dimensão 12" que se encontra na página 126 deste Plano Diretor de 
Turismo. Sugerimos ainda, 	que este documento seja enviado para a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente. 

22. Metas 

Metas têm a ver com números, pois se precisa estabelecer parâmetro para poder mensurar 
e saber se as ações praticadas estão surtindo efeito. 
Para monitoramento vamos estabelecer as seguintes metas: 

A- Metas de Vendas - Pretende-se, com este plano, aumentar a demanda a partir de 2021. 
A medição do número de leitos e assentos em restaurantes será realizada em 2020 e 
novamente em 2021 e, espera-se uma evolução da oferta de no mínimo 5% em um ano no 
Município de São Bento do Sapucai. 

B- Metas de Mercado - Temos como meta que no Estudo de Demanda realizado em 2020 
e 2021 mostre uma evolução favorável de 5% no item motivação de viagem a favor do 
segmento escolhido como prioridade. 

C- Metas de Resultados Financeiros - Apesar da crise econômica que estamos 
atravessando no pais e no mundo, estimamos crescimento de 5% ao ano na arrecadação 
municipal, no setor de serviços, a partir de 2021. 
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23. Sobre a aprovação 

O compromisso de São Bento do Sapucaf com os ODS — Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis, as escolhas das Estratégias, os Princípios Essenciais, a Análise  SWOT  e as 
Metas, foram elaboradas em conjunto com o Comitê designado pelo COMTUR, aprovadas 
no COMTUR e em Audiência Pública. 
A escolha dos Segmentos de Turismo e o Plano de Ação foram elaborados e aprovados em 
Audiência Pública. 

Seguindo, o Plano Diretor de Turismo deverá ser enviado pelo poder Executivo à aprovação 
do Poder Legislativo. Depois deverá ser sancionado e publicado pelo Prefeito Municipal para 
que se cumpram suas determinações. 

24. Implantação do Plano Diretor de Turismo de São Bento do Sapucai 

Para garantir a implantação deste trabalho, a Gestão do Plano Diretor de Turismo será de 
competência do Poder Público e do Conselho Municipal de Turismo, com a atribuição de: 

Articular o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para engajamento em seus 
objetivos; 

Monitorar a execução das ações propostas no Plano Diretor de Turismo; 
• Estabelecer negociações em parceria com a Prefeitura Municipal para obtenção de 
recursos necessários a viabilização das metas propostos junto a órgãos públicos e privados. 

A execução das ações propostas deverá estar de acordo com planejamento orçamentário 
municipal, a fim de serem viáveis economicamente e não gerarem desgastes aos cofres 
públicos, sempre prevendo os recursos disponíveis e as variáveis financiáveis. 

(Observação: Recomenda-se que seja regulamentado por Decreto o Plano Diretor de 
Turismo) 

25. Disposições finais 

O Plano Diretor de Turismo (PDT), consolidou o trabalho que vem sendo realizado pela 
Administração Pública de  Sao  Bento do Sapucai, sendo que esta assumiu o papel de 
liderança na elaboração desse documento, estimulando a concentração de esforços para o 
alcance de objetivos em comum, o qual deve ser, portanto, a referência para a política 
pública no município e região. 

O PDT é o resultado de um esforço coletivo e vem concretizar os desejos e as aspirações 
dos diversos atores envolvidos na atividade turísticas de São Bento do Sapucai. No 
entanto, este documento não é o fim de um processo, pois dá inicio a um novo período de 
trabalho no empreendimento de ações e estabelecimento de parcerias que fortalecerão a 
gestão do turismo no âmbito local, regional, estadual e nacional. 

As propostas apresentadas objetivam transformar a atividade turística, qualificando os 
profissionais e empreendedores do turismo e os produtos e serviços turísticos, inserindo e 
consolidando  Sao  Bento do Sapucai como destino turístico. 
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Action  
Agir  

Check  
Checar 

Sendo assim, a execução do plano permitirá ao poder público criar condições favoráveis ao 
desenvolvimento econômico e social, zelando pelo bem-estar das pessoas e pela proteção 
ao nosso patrimônio cultural e ambiental. 

26. Reaplicar o Ciclo PDCA — análise e correção - para melhoria continua 

0 dinamismo típico da atividade turística demanda um consistente conjunto de praticas e 
ferramentas que auxiliem o monitoramento e a avaliação sistemática e permanente do setor, 
visando garantir seu cumprimento, bem como analisar os seus potenciais e as suas 
perspectivas de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o Plano Diretor de Turismo terá seus indicadores, objetivos e ações 
devidamente monitorados e avaliados por meio das ferramentas e dos sistemas de 
informações turísticas que permitam o acompanhamento de seus resultados e da eficacia, 
eficiência e efetividade das políticas definidas. 

A sistemática de monitoramento do Plano prevê a apresentação e a divulgação dos 
principais resultados obtidos através do Poder Público e do Conselho Municipal de Turismo 
de São Bento do Sapucai. 

Os procedimentos de monitoramento e avaliação deverão ainda estar em consonância com 
as diretrizes de governo, sendo para tanto norteados pelo principio da publicidade da 
Administração Pública, buscando viabilizar a divulgação e a consulta a documentos e 
informações de interesse público, contribuindo para o pleno exercício da democracia. 

0 Plano Diretor de Turismo deverá sofrer revisão a cada três anos ou quando for julgado 
necessário pelos segmentos envolvidos no processo ou por força de Lei. 

Ciclo PDCA 
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27. Endereços pesquisados na  WEB  para obtenção de informações para 

agregar valor na revisão e atualização deste Plano Diretor de Turismo e que 
também servem para serem consultados pelos leitores deste Plano. 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Lista  de reqi°/0C3INE35es qeoqr%C3(Y0A1ficas intermedi%C3°A, 

A1rias de ScY0C3`)/0A3o Paulo 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Reqi%C3°/0A3o Geoq0/0C3%A1fica Imediata de Taubat%C3°/0 
A9-Pindamonhanqaba 

https://www.ibqe.qov.br/apps/reqioes  qeoqraficas/ 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Lista  de reqi%C3°/0B5es geoqr/oC3°/0A1ficas imediatas de S 

°/0C3°/0A3o Paulo 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Recii%C3°/0A3o qeoqr%C3°/0A1fica imediata 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Reqi%C3%A3o  Geoqr%C3°/0A1fica Intermedi%C3°/0A1 ria de 

S%C3`)/0A3o Jos%C3%A9 dos Campos 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/S%C3 )̀/0A3o Paulo (estado) 

https://biblioteca.ibqe.qov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/saobentodosapucai.pdf  

https://www.camarasbs.sp.qov.br/ 

https://www.terracoeconomico.com.br/o-que-esperar-da-economia-brasileira-em-2019/  

https://cidades.ibqe.qov.br/brasil/sp/sao-bento-do-sapucai/panorama  

https://www.ibqe.qov.br/informacoes-por-cidade-e-estado.html?t=destaques&c=3547502  

https://www.seade.qov.br/ 

https://www.brundp.orq/content/brazil/pt/home/idhO.html  

http://www.atlasbrasil.orq.br/2013/pt/perfil  m/sao-bento-do-sapucai sp#habitacao 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Lista  de pa%C3%ADses por °A.C3`)/08Dndice de Desenvolvim 

ento Humano 

https://biblioteca.ibqe.qov.br/visualizacao/livros/liv100600.pdf  

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Ecoturismo  
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https://www.transportal.com.br/noticias/home/melhores-destinos-de-ecoturismo-no-brasil- 

para-voce-conhecer/ 

http://trendnotes.com.br/macrotendencias-2019-o-futuro-do-consumo-mercado-e-estilo-de- 
vida/ 

https://exame.abril.com.br/marketing/as-10-tendencias-globais-de-consumo-em-2019/  

https://portalnovareio.com.br/2019/01/10-tendencias-consumo-2019-euromonitor/  

https://hoteliernews.com.br/noticias/alagev-divulqa-balanco-do-setor-de-viagens- 
corporativas-em-2018- 
82496?utm source=Lahar&utm medium=email&utm  campaign=  20190227 070000  news  

260219  newsletter  

https://exame.com/revista-exame/os-millennials-lamentamos-informar-sao-coisa-do- 
passado/ 

https://www.pan  rotas .com .br/noticias/mercado/pesqu isas-e-estatisticas 

http://www.em  bratur.gov.br/piem  bratur-new/opencms/sala Im prensa/noticias/index.htm I 

https://br.advfn.com/economia/boletim-focus  

http://regionalizacao.turismo.gov.br/images/mtur-cartilha-promocional-final.pdf  

https://www.wgsn.com/pt/  

http://www.trendnotes.com.br/ 

https://www.consumidormoderno.com.br/novarejo/  

http://www.turismo.gov.br/sites/default/turismo/o  ministerio/publicacoes/downloads publicac 
oes/MIOLO 65xdestinosx revisao4set.pdf 

http://www.turismo.gov.br/assuntos/5292-caderno-e-manuais-de- 
segmenta%C3 )̀/0A7%C3°/0A3o.htm I 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/conteudo/tipos/31066  

http://www.regionalizacao.turismo.gov.br/images/conteudo/LIVRO  Mapa .pdf 

https://exame.com/revista-exame/os-millennials-lamentamos-informar-sao-coisa-do- 
passado/ 
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Virando 
Sustentável 
São Bento do Sapucai 

Dimensão 12: aspectos ambientais 

Al2: Estrutura e Legislação Municipal de Meio Ambiente 

Proposta: Promover padrões sustentáveis de desenvolvimento 

Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental garantindo o uso adequado dos recursos 
naturais, destinação adequada de resíduos, qualidade de vida e saúde. 

Ações Possíveis: 

1) Revisão e aprovação do Plano de Resíduos Sólidos (com base na atual revisão 

do exemplar Plano da cidade de  Sao  Paulo). 

2) Efetivar ações de Educação Ambiental no âmbito formal e informal, inclusive aos 

Visitantes, conforme a Política Nacional, Estadual e Municipal de Educação 

Ambiental. 

3) Elaborar Proposta Técnica a  Camara  dos Vereadores para criação de um Projeto 

de Lei sobre Logística Reversa, principalmente visando os Grandes Geradores de 

resíduos no turismo municipal. 

B12: Atividades em curso potencialmente poluidoras 

Proposta: Fiscalizar qualquer descarte de poluentes inadequadamente. Desde 
resíduos industriais, agrotóxicos à mascaras faciais por exemplo. 

Políticas de Educação, Implementação, Manutenção e Fiscalização da gestão dos 
resíduos, sejam eles orgânicos, recicláveis, não-recicláveis ou tóxicos, como por exemplo, 

dejetos das indústrias químicas (marcadamente agrotóxicos) ou mascaras de proteção, 
garantindo o destino adequado. 

Objetivo: Cuidar para que os recursos e paisagens naturais do município sejam mantidos 
limpos e preservados, bem como a proteção à saúde da população e dos visitantes. 

Ações Possíveis: educação ambiental e conscientização; propondo opções adequadas e 
viáveis; fiscalizar; responsabilizar 
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C12: Rede pública de distribuição de água 

Proposta: Ampliação e aplicação das Políticas de Gestão da Agua. 

Objetivo: Debater a urgência de adequação das políticas públicas na manutenção, 
fiscalização e ampliação do saneamento básico e fornecimento de água potável, cuja 
demanda irá aumentar considerando-se o crescente número de pessoas que estão vindo 
morar em São Bento do Sapucaf e região; Gestão responsável em relação a poluição dos 
rios e mananciais. 

Ações Possíveis: 

- 	Realizar estudo de Capacidade de Carga Hídrica da Rede Pública de Abastecimento 
de Agua. tanto da fornecedora (no centro) como das nascentes (nas áreas rurais) 
por microbacia hidrográfica; oferta x demanda de água; 

- 	restaurar as  Areas  de Proteção Permanente  (APP)  e proteger as águas; 
- 	incentivar a agroecologia e boas práticas agrícolas; 
- 	Restaurar a vegetação ciliar, que estimula a produção de água das nascentes 
- 	Experiências práticas de Saneamento básico com tecnologias não poluentes; 
- 	Aproveitamento das águas através de sistemas de captação de água de chuva. 

D12: Rede pública de coleta e tratamento de esgoto 

Proposta: Ampliação da rede pública no centro e fiscalização da implantação de tratamento 
nas áreas rurais 

Objetivo: Recuperar e Preservar os Recursos Hídricos 

Ações Possíveis: 

- 	promover saneamento básico nas áreas urbanas e rurais; 
- 	restaurar as  Areas  de Proteção Permanente  (APP)  e proteger as águas; 
- 	incentivar a agroecologia e boas práticas agrícolas; 
- 	Restaurar a vegetação ciliar, que funciona como barreira e tratamento natural. 
- 	Estimular a reconexão da cidade com rio, incentivando moradores e visitantes a 

desenvolver atividades de lazer às margens do Rio. 
- 	Formar parcerias com os municípios vizinhos para ações de reabilitação do Rio, 
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E12: Gestão de resíduos 

Proposta: tornar a gestão dos resíduos ambientalmente correta e ampliando o serviço de 
coleta seletiva para os bairros rurais, melhorando as condições e logística, além de 
viabilizar a compostagem descentralizada na cidade. 

Objetivo: reduzir despesas públicas e aumentar a geração de renda. 

Açõe Possíveis: 

1) selecionar e licenciar áreas para compostagem e cultivo de plantas (viveiro de 
mudas e hortas comunitárias), por bairro; 

2) melhorar as condições de trabalho da coleta seletiva e reciclagem de materiais; 
promover arte e reutilização de materiais; processar e alavancar valor de vendas; 

3) promover a logística reversa com os comerciantes locais; 

Orientar os Receptivos Turísticos (pousadas, restaurante e atrativos/MoNA) para 

que, junto com os visitantes, pratiquem atitudes adequadas e responsáveis em 

relação aos resíduos que vierem a produzir em sua estadia em SBS;; 

4) criar ecopontos que facilitem a colaboração dos Visitantes; 

5) promover Campanhas continuadas de Educação Ambiental; 
6) Promover a separação e destinação correta de resíduos de eventos; 

F12: Unidade de conservação no território municipal 

Proposta: cumprir a legislação de proteção de todas as Unidades de Conservação que 
envolvem SBS 

Objetivo: não corroborar com crimes ambientais e de responsabilidade em todas as esferas 

Ações Possíveis: 

1) exigir dentro da UC MoNa o cumprimento do Código Florestal Lei Federal 12.651/12, 
protegendo as nascentes, restaurando matas e  APP  do pisoteio do gado que fica 
solto na UC, 

2) estimular a elaboração o Plano de Manejo do MONA 

3) cumprir as exigências dos Planos de Manejo da APA da Serra da Mantiqueira e 
demais Unidades de Conservação. 
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Manifesto do Coletivo Virando Sustentável  

Ref.  Plano Diretor de Turismo-PDT de São Bento do Sapucai — 2020 

A/C: Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Meio Ambiente, 
Secretaria de Educação, COMTUR e demais Orgaos responsáveis 

I SITRODUCAO 

Nos, da Sociedade Civil organizada, Colaboradores voluntários do notório Coletivo Virando 
Sustentável  Sao  Bento do Sapucai (constituído e atuante nesta cidade, desde 2017), na 

pessoa do Representante deste Coletivo, Eduardo Lage, Advogado inscrito na OAB/SP n°: 
304.152 (eleito aos Conselhos Municipal de Resíduos Sólidos e de Educação Ambiental 
dessa cidade), vimos por meio deste manifestar as nossas considerações, novamente, 
sobre o Plano em apreço, uma vez que elas não foram levadas em consideração quando do 
questionamento feito na audiência pública correlata. 

Importante ressaltar que a nossa unica intenção com esse Manifesto é continuar 
colaborando com a elaboração desse Plano Diretor de Turismo (Anexo 01), objetivando o 
Desenvolvimento turístico. social, econômico e institucional da nossa cidade de forma 
ambientalmente SUSTENTAVEL e  INTEGRADA com outros Planos  - coerente a 
legislação federal, estadual e municipal pertinentes, assim com aos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU que é uma das premissas de qualquer Plano 
brasileiro, haja vista o Brasil ser um dos países signatários ao Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento - PNUD. 
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CONTEXTUALIZAÇÂO 

Considerando o forte apelo a sustertabilidade de uma forma ampla e transversal na 
apresentação do PDT quando da audiência oública realizada no dia 23/07/2020. das 13:30 
as 17:30h, na Casa da Cultura - centro de São Bento do SapucaUSP; 

Considerando a costumeira falha do Poder Público em cumprir com o Principio da 

Publicidade, divulgando prévia e amplamente (não somente no diário oficial) a realização 
de audiéncias públicas e reuniões de interesse difuso e coletivo, mesmo em tempos de 
comunicação rápida e eficiente via redes sociais; 

Considerando a ausência de informações sobre os aspectos ambientais do eixo da 
sustentabiliciade, nas 13 dimensões do Ministério do Turismo, que afetam o 
desenvolvimento sustentável do turismo e foram utilizadas como metodologia para o Plano 
de Ação do PDT em comento; 

Considerando a verba pública na contratação da empresa que elaborou este PDT, e em 
respeito ao tempo dedicado por tantos colaboradores, espera-se que o Plano de Ação seja 
factfvel em suas metas e aplicável a realidade do municipio. 

Considerando que a divulgação (através de melo não oficial da Prefeitura) da versão final 
do PDT, se mantiveram SEM os aspectos ambientais devidamente contemplados, 
informando que a aprovação do mesmo  sera  votada na próxima reunião do Conselho de 
Turismo (a ser realizada as 15h do dia 05/10/2020), com a antecedência de APENAS 2 
(dois) dias úteis. 

Considerando as circunstâncias em que foi realizada a audiência presencial em meio a 
pandemia e ainda em condição de isolamento social, havendo pouca adesão e, por 
conseguinte, o esvaziamento da reunião. 

Considerando que não foi dada a devida importância à solicitação de esclarecimentos sobre 
a "não aplicabilidade" dos aspectos e mbientais na parte final da reunião, quando foi 
abordada a dimensão 12 referida na pagina 126 do PDT (Anexo 03) e apenas 1/4 dos 
participantes ainda continuavam preserres. A resposta a esta solicitação se limitou a dizer 
que estes itens não competem à Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, a 

qual é a responsável por esse PDT, resposta não considerada satisfatória dado o próprio 
contexto do PDT apresentado. 

Considerando que mesmo a Secretaria de Meio Ambiente tendo ciência sobre essa 
deficiência na Reunião do Conselho de Residuos Sólidos realizada em 30/07/2020, 
(conforme ATA demonstrada no Anexo 02), até a presente data, o Plano em comento 
continua sem qualquer adequação quanto aos aspectos ambientais que são 
inseparáveis das atividades turisticas; 

Considerando a necessidade de outras Secretarias como, por exemplo, a de Meio 
Ambiente, Cultura e Educação serem consultadas ANTES da aprovação do PDT pelo 
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COMTUR para que colaborem, de forma efetiva, com a formulação de propostas, objetivos, 
ações, metas e parcerias no que tange as diretrizes sob suas responsabilidades; 

Considerando a vocação ao Turismo Rural. de Aventura e ao Ecoturismo,  assim votado 

na audiência supra mencionada, pelas 24 pessoas presentes, validando a importância dos 
aspectos ambientais; 

Considerando a tendência mundial na forma de se viajar, em que os turistas têm tido 
hábitos cada vez mais sustentáveis, buscando por experiências culturais e ecológicas em 
meio a natureza preservada; 

Considerando que o próprio PDT postula que para que uma atividade possa ser 
considerada como de Ecoturismo, deve: 1) Contribuir com a conservação dos recursos 
naturais e culturais; 2) Gerar benefícios para as comunidades receptoras; e 3) Incentivar e 

garantir a Educação Ambiental. 

Por fim, mas sem esgotar as circunstancias, o Prognóstico (conclusão) do PDT em 

apreço (apresentado as paginas 112 e seguintes) revela uma posição descolada do próprio 
contexto do PDT e furta-se ao compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

SOLICITAÇÕES 

Pelo todo exposto acima, vimos respeitosamente, solicitar o quanto segue: 

1) Ainda que os aspectos ambientais possam vir a ser contemplados no PDT após a 
aprovação dele pelo COMTUR, por quais razões os aspectos ambientais ainda NÃO estão 
contemplados? Espera-se resposta corr as devidas fundamentações! 

2) A participação ativa e efetiva da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com outras 
Secretarias, Instituições e cidadãos dispostos a colaborar com o Desenvolvimento 
Sustentável da região de  Sao  Bento do :Sapucai/SP. 

3) Sejam consideradas as sugestões descritas no anexo 04 deste documento, não se 
restringindo apenas a elas, para complementar a Dimensão 12, página 126 do PDT 
(conforme Anexo 03). As ações devem ser exequíveis durante a próxima Gestão Pública. 
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JUSTIFICATIVAS 

Tendo em vista que Plano Diretor de Tdrismo é um instrumento básico de planejamento de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental de cidades que 
têm vocações ao turismo, o PDT em comento DEVE conter em suas diretrizes os aspectos 
de cunho turístico, econômico, social, territorial, regional e, em se tratando de cidade que 
detém o titulo de Estância Climática e que está inserida 100% na APA,  Area  de Proteção 
Ambiental da Serra da Mantiqueira', dentre outras Unidades de Conservação, deve 
contemplar, de forma definitiva e INPRESCINDIVEL,  todos os aspectos de proteção 
ambiental de modo a respeitar e honrar a legislação correlata, que viabiliza e garante o 
bem estar de seus habitantes e o desenvolvimento sócio-econômico de modo 
ambientalmente sustentável, conforme expresso nos  art.  170, VI,  art.  182 da Constituição 
Federal Brasileira e no  art.  2° do Estatuto da Cidade - Lei Federal n°: 10.257/01, 
destacando-se os incisos: I, II,  III,  IV, VII, VIII, X, XII, XIII e XVIII) 

1. Fonte: 
https.//www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/mata-atl  
antica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2177-apa-da-serra-da-mantiqueira 

Ademais, NÃO podemos correr o risco, como coletividade, de PERDERMOS o concorrido 
titulo de Estância Climática Turística por uma irresponsável negligência, além da pontuação 
referente ao Programa Municioio Verde e Azul, concedidos pelo Governo de SP, que traz 
reconhecimento a cidade de São Bento do Sapucaf, como um município que sedia 
atividades turísticas alinhadas 6 proteção do meio ambiente. Ressaltando que esse 
reconhecimento representa atualmente um significativo ganho de recursos financeiros 
disponibilizados 6 Prefeitura de SBS. 
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Antonieta de Oliveira Novaes 
CPF 110.890.878-02 

Ana Ribeiro Santos 
CPF: 076.455.816-11 

Guilherme Ferrão 

CONCLUSÃO 

Portanto, reconhecendo todo trabalho despendido no avanço do Plano Diretor em relação 
ao Plano anterior, e considerando os impactos positivos e negativos em face da nova 
realidade diante do COVID19, vimos por meio deste requerer a adequação no que tange 
aos aspectos ambientais inerentes ao Plano Diretor de Turismo em apreço, conforme 
sugestões trazidas nesse manifesto, para que possa vir a ser prontamente e devidamente 
aprovado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo Chefe do Executivo, de modo que 
surtam os esperados efeitos norteadores previstos neste Plano, visando o Desenvolvimento 
Sustentável não apenas do Turismo local, mas da economia regional. 

Importante ressaltar novamente nossa intenção de colaboração e conscientização, visando 
beneficiar a todos: moradores, visitantes, empreendedores e a rica e esplêndida Natureza. 
Nosso objetivo com este Manifesto é enfatizar questões ambientais e sustentáveis não 
abordadas no PDT. 

São Bento do Sapucai, 05 de outubro de 2020 

Renata Fontes Leite 
CPF 216.426.858-01 

Lais Magalhães 
CPF: 148.534.228.70 

Eduardo Lage 
CPF: 303.739.908-20 
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Rodrigo Prieto Mariano 
CPF: 281.372.758.00 

Miguel Leonardo Miorin Perseguini 
CPF: 545.876-06  
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ANEXO 01 

Prognóstico do PLANO DIRETOR DE TURISMO de São Bento do Sapucaf/SP - 2020 
(paginas 112 a 131 do documento 02 - FINALIZADO PDT- 30-09-2020 - PLANO DIRETOR 
DE  SAO  BENTO DO SAPUCAi.pdf 
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• ROGN • STICO 

Prognóstico é a previsão do que irá ocorrer caso a instituição não coloque em pratica as 
ações propostas, elaboradas a partir do diagnóstico feito. 

Prognóstico é um termo que deriva do latim  Pro  gnosticum embora a sua origem mais 
remota se encontre na  lingua  grega. 0 conceito faz referência a conhecer o futuro através 
de certos indícios. Prognostico é a previsão do curso provável de uma ocorrência, que vêm 
do antigo grego e significa 'saber an::ecipadamente'. 

O prognostico deverá trazer uma previsão do desenvolvimento natural do Turismo na 
destinação turística, levando em conta a não existência de intervenção planejada. 

Para isto, deverão ser considerados os estudos realizados nos ambientes interno e externo 
do município, oportunidades e ameaças, observando as previsões econômicas referentes as 
regiões das quais os turistas desta localidade têm sua origem e a análise das treze 
dimensões do turismo do Ministério do Turismo. 

São Bento do Sapucai optou por priorizar os segmentos de Ecoturismo, Turismo Rural e 
Turismo de Aventura. São na realidade os segmentos que a cidade, de certa forma já 
atua, mas para aprimorar e se tornar referência, diversas ações devem ser implantadas, 
pois São Bento do Sapucai apresenta vários pontos fracos, que requerem muita dedicação 
e atenção do Poder Público e da Iriciativa Privada, caso contrário, os objetivos não serão 
atingidos. 

Entre estes pontos fracos, destacarros a questão dos requisitos legais (leis), principalmente 
no segmento de Turismo de Aventura, acessibilidade, informações ao Turista, atenção 
especial a questão do  marketing  do destino, com destaque para o  marketing  digital e 
monitoramento dos resultados. 

(Observação: No que se  refer?  ao Turismo de Aventura, lembramos sobre a 
obrigatoriedade de Lei Federal conforme Decreto n° 7.381, de 2 de dezembro de 2010 que 
Regulamenta a Lei Geral do Turismo de número 11.771, de 17 de setembro de 2008, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, onde devemos observar:  
Art.  34. Deverão as agências de tunsmo que comercializem serviços turísticos de aventura: 
I — dispor de condutores de turismo conforme normas técnicas oficiais, dotados de 
conhecimentos necessários, com o intuito de proporcionar segurança e conforto aos 
clientes; 
II — dispor de sistema de gestão de segurança implementado, conforme normas técnicas 
oficiais, adotadas em âmbito nacional: 
Ill — oferecer seguro facultativo que cubra as atividades de aventura; 
IV — dispor de termo de conhecimento com as condições de uso dos equipamentos, 
alertando o consumidor sobre medidas  necessaries  de segurança e respeito ao meio 
ambiente e as conseqüências legais de sua não observação; 
V — dispor de termo de responsabilidade informando os riscos da viagem ou atividade e 
precauções  necessaries  para diminuí-los, bem como sobre a forma de utilização dos 
utensílios e instrumentos para prestação de primeiros socorros; e 
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VI — dispor de termo de ciência pelo contratante, em conformidade com disposições de 
normas técnicas oficiais, que verse sobre as preparações necessárias à viagem ou passeio 
oferecido. 
§  lo  Para os fins deste Decreto, entende-se por turismo de aventura a movimentação 
turística decorrente da prática de atividades de caráter recreativo e não competitivo, tais 
como arvorismo, bóia  cross,  balonismo, bungee  jump,  cachoeirismo, cicloturismo, 
caminhada de longo curso, canoagem, canionismo, cavalgada, escalada, espeleoturismo, 
flutuação, mergulho, turismo fora de Estrada,  rafting,  rapei, tirolesa, vôo livre,  wind surf  e  kite 
surf.  
§ 2o Os termos dispostos nos incisos IV, V e VI deverão ser assinados pelo contratante e 
arquivados pelo contratado.) 

Um conjunto de propostas, objetivos e ações estarão relacionadas abaixo dentro do Plano 
de Ação, que deverá ser implantadc para que  Sao  Bento do Sapucai possa atingir os 
objetivos almejados e assim, poder realmente ostentar o direito de ser uma Estância 
Turística, sem correr o risco de perder essa oportunidade disponibilizada pelo Governo do 
Estado de São Paulo. 

20. Estratégias 

Do grego Strategos, a arte de montar estratégias do general, objetivando ganhar as 
batalhas. 
Estratégia é a decisão ou o conjunto de decisões tomadas, evidenciando o que se decide 
fazer, levando se em consideração os ambientes devidamente analisados, para atingir os 
objetivos específicos desejados, respeitando os princípios essenciais definidos. 

De acordo com Maximiniano (2006, p.329), Estratégia é "a seleção dos meios para realizar 

objetivos".  

Kenneth  R.  Andrews,  professor da Universidade de  Harvard  desde 1946, e consultor de 
empresas como a  GM, AT&T  e  Chemical Bank,  no livro  "The Concept of Corporate 
Strategy",  publicado em 1987, afirma que uma Estratégia bem articulada leva a empresa a 
se diferenciar dos concorrentes e a estabelecer vantagens competitivas. 

20.1. Estratégias definidas 

A - Aprimorar a qualidade do produto oferecido 
B - Inovar o produto oferecido 
C - Aprimorar o monitora mento 

21. Plano de Ação 

21.1. Análise das Dimensões do Turismo do Município de  Sao  Bento do 
Sapucai 

Para a elaboração do Plano de Ação a metodologia de análise das 13 (Treze) dimensões 
consideradas pelo Ministério do Turismo — Mtur. 
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Essas dimensões foram preparadas para o estudo de competitividade do programa 65 

Destinos Indutores do Ministério  corn  parceria com o SEBRAE e FGV. 

Com algumas adequações é possível utilizá-lo até por destinos e empreendimentos 

turísticos e assim, fazer uma analise mais robusta sobre como se enquadra no mercado de 

turismo que se propõe a trabalhar. 

Serão analisadas abaixo as 13 dimensões turísticas contidas em 5 grandes eixos ou macro 

dimensões que afetam o desenvolvimento sustentável do turismo. 

Os 05 Grandes Eixos e as 13 Dimensões 

;ri fraostrotoru 
.,,,z;•-;,;•6:,;;,'..it,!,;,,w 

Turismo 	Politicos  Públicas Economia Sustontablliclade.: 
, 	, 

1 

Infraestrutura 
Gera! 

1,-. r....W• 

Sescis a 1ntI 
 EquIpamentos 

1 	Tur(sticos 

6 

Politicas PÚblicaa 

9 

Economia Local 

i 	13 

Aspectos  Socials  
t 

2 

Amiss*  

4 

1 AtratIvos7uristicos 

t  

7 	. 

Cool:m.710o 
Regional 

— - --1-0 — -- ----' '" 

Capacidade 
i 	Empresarial 

- — - f---;---  
t 	Aspectos 
i 	Amblentals 

( ---7---- 

	

1 

	Marketing it  
Promo*  do 

	

4 	Destino 

8 
Monitoramento I 

- 	------ 

13  

1 Aspectos Culturais 

Lista das Dimensões 

1- Infraestrutura Geral 

2 — Acesso 

3 - Serviços e Equipamentos Turísticos 

4 - Atrativos Turísticos 

5 -  Marketing  e Promoção do Destino 

6 - Políticas Públicas 

7 - Cooperação Regional 

8 — Monitoramento 

9 - Economia Local 

10 - Capacidade Empresarial 

11 - Aspectos Sociais 

12 - Aspectos Ambientais 

13 - Aspectos Culturais 
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Este Plano de Ação foi apresentado e validado em Audiência Pública no Município de São 
Bento do Sapucai em 23/07/2020. 

. rriAtsilitiTtRA: • 	,,,,. 	. , 

Dimensão 1: Infraestrutura Geral 
Item Al - Capacidade de atcndimcnto médico 
para o turista no destino 
Proposta: 
Aumentar a capacidade de atendimento 
médico 

Objetivo: 
Melhorar o atendimento médico em grande escala 

Ações Responsáveis Meta Parcerias  

1. Montar uma comissão para analisar e  
propor melhores formas de atendimento 
médico em grande escala 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico  2021 

Sec.  de  Sande  e 
Saneamento/COMUS 
/COMTUR/ACISB 
Sec.  de Educação - 

Diretoria de Cultura c 
Eventos / COMUC 

Item BI - Fornecimento de energia 
Proposta: 
Estabelecer procedimento para atendimento a 
eventos. 

Objetivo: 
Melhorar o fornecimento 
em eventos 

de energia elétrica no município 

Ações Responsáveis Meta Parcerias  

1. Montar uma comissão para analisar e 
propor melhores formas de fornecimento de 
energia no Município 

Poder Executivo 
Municipal 2020 

Sec.  de Obras e 
Serviços Municipais/ 

ELEKTRO/  Sec.  
Turismo e Desenv. 

Econômico/ 
COMTUR/ AC1SB/ 

Associações de Bairro! 
Poder Legislativo 

Item Cl -  Serviço de proteção ao turista 
Proposta: 
Munir a Policia de efetivo e aparelhamento 
adequado 

Objetivo: 
Melhorar a segurança dos Turistas e Munícipes 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Aumentar o patrulhamento ostensivo e 
preventivo em alta temporada e locais de 
grande concentração de Turistas e Munícipes 

Sec.  Educação — Dir. 
d Cult 	e  e 	ura 	Eventos 

2020 
Policia Militar do  

Estado de  Sao  Paulo/ 
CONSEG 

2. Solicitar junto ao Poder Executivo a 
transformação da Guarda Patrimonial em 
Guarda Civil Municipal 

COMTUR /0/1 AC1SB/ CONSEG 

Item D1 - Estrutura urbana nas  areas  
turísticas 
Proposta: 
Melhoria na Infraestrutura Turística 

Objetivo: 
Proporcionar melhor bem-estar aos Turistas e Munícipes 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar  urn  estudo/planejamento para 
melhorias e adequações dos logradouros  
públicos municipais voltados ao Turismo, 
visando proporcionar melhor bem-estar aos 
Turistas e Munícipes  

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 2021 COMTUR/AC1SB 
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Dimensão 2: Acesso 
Item A2 — Acesso Aéreo 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 
Item B2 — Acesso Rodoviário 
Proposta: 
Melhorar as vias de acesso 

Objetivo: 
Melhorar a esbutura das vias municipais de interesse turístico 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar levantamento das vias de acesso  
aos pontos turísticos que estão inadequadas 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

2. Efetivar a solicitação junto 1()  Pocks  
Executivo municipal 

COMTUR 2021  Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

3. Adequar as vias de acesso aos pontos 
turísticos que ainda estão inadequadas 

Poder Executivo 
Municipal 2022  

Governo Estadual/ 
Sec.  de Obras e 

Serviços Municipais/ 
COMTUR 

4. Realizar levantamento dos locais a serem  
sinalizados nas rodovias de acesso 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

4. Solicitar junto as administradoras das 
rodovias de acesso sinalização de indicação 
do destino nas rodovias de Acesso confonre 
levantamento 

Poder Executivo 
Municipal 2021  

D.E.R.(SP e MG)/ 
See.  Turismo e 

Desenv. Econômico/ 
COMTUR/ACISB 

Item C2 — AcessoAquavifirio 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 
Item 02 — Acesso Ferroviário 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

'TURISMO . 
• Dimensão 3: Serviços e Equipamentos Turísticos 

Item A3 — Sinalização Turística 
Proposta: 
Promovcr a sinalização turística adequada 

Objetivo: 
Implantação da T fase da Sinalização Turística 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaborar instrução para execução da 2" 
Fase da Sinalização Turística 

_ 
COMTUR 2021 

Sec.Turismo e 
Desenv. 

Econômico/A.CISB 
Item B3 — Centro de Atendimento ao Turistt: 
Proposta: 
Aumentar o número de Centros de Atendimento 
ao Turista 

Objetivo: 
Recepcionar e Munir os turistas 
qualidade 

com informações turísticas de 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Realizar estudo para implantação de novo 3  

Centros de Mendimento ao Turista 
Sec.  Turismo e Desenv. 

Econtimico 2022 COMTUR ACISB 

2. Capacitação e reciclagem de pessoal para  
atendimento no posto de informação ao 
turista 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 2020 COMTURACISBi 

Sistcnia 

3. Estabelecer normas de procedimentos para  
informações ao turista 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 COMTURIACISB 
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Item C3 — Espaço para Eventos 
Proposta: 
Munir o Município de local apropriado para a 
realização de eventos 

Objetivo: 
Melhor 	a 	qualidade 	da 	infraestrutura 	para 	eventos 	do 
Município 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaborar projeto para construção de Centro 
de Exposições multiuso 

Poder Executivo 
M unicipal  2022 

Governo Estadual/ 
Governo Federal/ 
COMTUR/ACISB 

2. Elaborar procedimento Administrativo 
Municipal obrigando visita ao espaço público  
alvo do evento,  corn  laudo de vistoria  
assinado pelo interessado e Poder Público 
Municipal, visando a devolução do espaço 
nas mesmas condições que foi recebido. 

Sec.  da Fazenda - 
Fiscalização 2022 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Económico 

/  Sec.  de Obras e 
Serviços Municipais 

• - 
Item D3 — Capacidade dos Meios de 
Hospedagem 
Proposta: 
Dar padrão de qualidade aos Meios de 
Hospedagem 

Objetivo: 
Melhorar a capacidade 
Hospedagem 

de atendimento dos Meios de 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar um seminário anual de turismo  
com palestras sobre Hotelaria e Serviços 
furisticos 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econo'mico 

2021 
COMTUR/ACISB/ 

Sistema "S" 

2. Montar um Núcleo de Hospedagem no  
COMTUR 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2020 COMTUR 

Item E3 —Capacidade do Turismo Receptivo 
Proposta: 
Dar padrão de qualidade ao Turismo 
Receptivo 

Objetivo: 
Melhorar a capacidade de atendimento do Turismo Receptivo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Elaborar novos roteiros de atividades  
turísticas 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico. 

2020 
COMTUR/ACISB 

2. Incentivar a elaboração de pacotes turísticos 
COMTUR 2020 

ACISB/  Sec.  
Turismo e Desenv. 

Econômico 
Item F3 — Estrutura de Qualificação para o 
Turismo 
Proposta: 
Promover cursos de qualificação 

Objetivo: 
Qualificar Empresários e Colaboradores 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Manter e ampliar parcerias com entidades:  
Sistema "S" e Instituições de Ensino 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 

COMTUR/ACISB/ 
Sindicato Rural 

2. Criar  urn  programa de capaeitação sobre o 
turismo de S.B.Sapucai 

i 	e Sec.  Turismo 
Desenv. Econômico 2021 

COMTURACISB / 
COMUC/ 

Sistema "S" 
3. Capacitar os colaboradores para atender  
corretamente pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida 

Sec.  Tursmo e i 
Desenv. Econômico 2021 

COMTUR/ACISB/ 
COMUC/ 

Sistema "S" 
4. Capacitar os colaboradores para atender  
turistas no idioma inglês COMTUR 2022 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 
/COMTUR/ACISB/ 

COMUC 
. I4iii_G3 7 Capacidade dos restaurtmtes 
Proposta: 
Dar •adrão de •ualidade aos Restaurantes 

Objetivo: 
Melhorar a capacidade de atendimento dos Restaurantes 

A •iies Responsáveis Meta Parcerias 
I. Realizar cursos  dc  capacitação  dc 
mani um a Ao de alimento. 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTURACISI3/ 
Sistema "S- 
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2. Realizar curso de capacitação para garçcm  Sec.  Turismo e 
Deseitv. Econômico 

2021 COMTUR/AC1SB/ 
Sistema "S" 

TURISMO 
Dimensão 4: Atrati i., . ,. 

Item A4 — Atrativos Naturais 
Proposta: 
Proteger Os Atrativos Naturais 

Objetivo: 
Utilizar os Atrativos Naturais de maneira Sustentável 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Estimular a Fundação Florestal do  
Monumento Natural Estadual da Pedra do  Bail  

MONA a Elaboração do Plano de Manejo, 
inclusive inapeainento de suas trilhas 
históricas 

Sec.  de Agricultura e 
Meio Ambiente 

2020 

See.  Turismo e 
Desenv. Econômico /  
COMTUR/Fundação 
Florestal Conselho 

do MONA 
2. Estimular a Fundação Florestal do 
Monumento Natural Estadual da Pedra do  Ban 
• MONA para que solicite ao Instituto  
Geológico que seja realizado um estudo de 
viabilidade para reabertura das escadas da 
Face Sul do Parque devido A importância para 
o turismo 

Sec.  de Agricultura e 
Meio Ambiente 

-)0,0 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 
COMTUR/ ACISB/ 
Conselho do MONA 

3. Avaliar o potencial de atratividade dos  
atrativos turísticos naturais em relação ao que 
ele desperta nos turistas 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

102 1 COMTURJACISB 

4. Analisar o estado de conservação, do loca  
do entorno, da infraestrutura e do acesso. 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2 0 2 1 COMTUR/ACISB 

5. Elaborar piano de acuo para cada atrativo  
natural visando uma melhor atratividade 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

202  I COMTUR/ACISB 

6. Estruturar e regularizar os pontos de  
cobrança no Estacionamento do restaurante  
Pedra do Baú e do Estacionamento  Chico  
Bento 

Sec,  de Agricultura e 
Meio Ambiente 

2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 
COMTUR/Conselho 

do MONA 
Item B4 — Atrativos Culturais .......__....,._ 
Proposta: 
Transformar os potenciais culturais em 
atrativos turísticos (Material e Imaterial) 

Objetivo: 
Aumentar a oferta de atrativos turísticos 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. A% aliar o potencial de atratividade dos 
atrativos turísticos culturais cm relação ao 
que ele desperta nos turistas 

Sec.  Turismo e 
Descnv. Econômico 

10.'1 
COMTUR/ACISB/  

COMUC 

2. Analisar o estado de conservação, do local.  
do entorno, da infraestrutura e do acesso. 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2 021 
COMTUR/AC1SB/ 

COMUC 
3. Elaborar plano de ação para cada atrativo  
cultural visando urna melhor atratividade 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR/ACISB/ 

COMUC 
4. Criar um concurso Municipal para eleger o  
prato e/ou sobremesa típica de S.B. Sapucai 
transfonnando-o em atrativo cultural material 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

1011 COMTUR/ACISB/ 
COMUC 

Item C4 — Eventos Programados 
Proposta: 
Oferecer eventos de qualidade 

Objetivo: 
Tornar os eventos mais atrativo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Avaliar o potencial de atratividade dos 
eventos em relação ao que ele desperta nos  
turistas, inclusive o conteúdo do evento 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTURIACISB/ 

Dir. de Cultura e 
Eventos 

2. Analisar o estado de conservação do loca:. 
de realização do evento, do entorno, da  
infraestrutura e do acesso. 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 
COMTUR ACISB/ 

Dir. de Cultura e 
Eventos 
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3. Elaborar plano de ação para cada evento 
visando uma melhor atratividade  Sec.  Turismo e 

Desenv. Econômico 
202 l 

COMTUR/AC1SB/ 
Dir. de Cultura e 

Eventos 
4. Criar e apoiar a comissão de  Marketing 
para levantar possibilidades de captar ou 
sugerir novos eventos para S.B. Sapucai 

Sec.  Turismo e 
Desenv.  Econômico 

2021 COMTUR 

Item D4 —Realizações Técnicas, Cientificas 
ou Artísticas  _ 
Proposta: Objetivo: 

AsiCies Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

Dimensão 5:  ,Marketing  e Promoção do Destino 
Item A5 — Plano  dc  Marketin 
Proposta: 
Melhorar a comunicação e a promoção turística 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Elaborar o Plano de  Marketing  de S.B.  
Sapucai 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR 

2. Elaborar o Plano de F.ndomarketing de S.B.  
Sapucai 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 

3. Criar a Semana de Conscientização 
Turística no Município (na semana do dia 
27/09 — Dia Internacional do Turismo)  

Sec.  de Turismo e 
Dcsenv. Econômico 

2021 

COMTUR/Dir. de 
Cultura e Eventos: 
Sec.  de Educação/  
Sec.  de Agricultura  
e Meio Ambiente/ 
Dir. de Esportes e 

Lazer/  Sec.  de 
Desenv. 

Social/ACISB/ 
COMUC 

4.Participar 	ativamente 	de 	entidades  
representativas (ABIH, ABRATUR, ABETA.) 
o setor cm caráter Estadual e Nacional. 

Sec.  de Turismo e — Descnv. Econômico 
2021 COMTUR/ACISB 

Item B5 —Participação em Feiras c Eventos 

Destino 
Proposta: 
Participar de feiras e eventos nos centros 
emissores de turista de interesse 

Objetivo: 
Divulgar e Promover o 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Manter aproximação junto a  Sec.  de  
Turismo do Estado 

See.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2O 02 Governo Estadual/ 
COMTUR/ACISB 

2. Participar de feiras e eventos objetivando  
network  e assim promover o destino S.B. 
Sapucai 

Sec.  de Turismo e  
Descnv. Econômico 2021 COMTUR/ACISB 

Item C5 — Promoção do Destino 
Proposta: 
Dinamização e tratamento dos Meios de 
Informação 

Objetivo: 
Aumentar e melhorar a promoção do destino S.B. Sapucai 

Açôes Responsáveis Meta Parcerias 
1. Levantar todos os meios possiveis de  
divulgação do destino 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTURACISB 

2. Promover a cidade em localidades  corn  
mais de 3001(m de distância (visando  
melhoria na permanência) — Feriados em 
cidades de interesse 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTUR/ACISB 

Objetivo: 
Promover de forma adequada o destino turístico para os 
otenciais turistas 



3. Aprimorar linguagem de comunicação 
visual uniforme para os meios de promoção  
do destino, como:  Folder, Flyer, Banner  e 
Mapas 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR/ACISB 

Item D5 —Pigina do Destino na  Internet  
(website) 
Proposta: 
Criação de website voltado para o Turismo 

Objetivo: 
Aumentar e melhorar a promoção do destino S.B. Sapucai 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Definir o  site  que representara o Município 
de S. B. do Sapucai junto ao Mercado de  
Turismo 

Sec.  de Turismo e  
co  Desenv. Econômi 2020 COMTUR/ACISB 

2. Tornar o  site  oficial como sendo um  site  
responsivo, acessível utilizando urna.  
plataforma que permita a indexação com as 
miclias sociais diversas 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR/ACISB 

3. Aprimorar linguagem de comunicação 
visual uniforme para os meios de promoção  
do destino, como Interface para:  Sites, Hot  
Site, Videos  promocio.nais e Mídias Sociais 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econtimico  2021 COMTUR/ACISB 

..., 
4. Aprimorar Facebook,  Twitter,  Instagram  
(Nitre outras midias sociais indexados ao  site  

Sec.  de Turismo e 
Dçsenv. Econômico 2020 COMTUR/AC1SB 

'Dititerisairi:6f 
LITICAS PIALICAS., 	, 

Políticas 	Publicas 
Item A6 — Estrutura Municipal para Apoio ao Turismo 
Proposta: 
Normatizar a atividade turística municipal 

Objetivo: 
Planejar 	e 	gerir 	corn  
facilitando a convivência 
organizada e população 
desenvolvimento susto 

base 	no 	principio 	da 	legalidad. 
do poder público, sociedade civil 
local, 	tornando 	mais eficiente 	• 

ittivel do turismo local. 
Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Solicitar a Administração Publica  
Municipal a criação de fiscais municipais para 
atendimento exclusivo As atividades  dc  
furl  sino 

COMTUR 2021 
Sec.  de.Turismo e 

Desenv. Econômico 
/ACISB  

2. Solicitar junto a Administração Publica 
Municipal um espaço próprio para o 
COMTUR que de condições para que possa  
se organizar administrativamente, inclusive 
com a possibilidade de um assistente adm., 
que possa executar as ações do Conselho. 
Essa estrutura também poderá ser 
disponibilizada aos demais conselhos. 

COMTUR 2021 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
/ACISB 

Item B6 — Grau de Cooperação com o 
Governo Estadual 
Proposta: 
Procurar aproximação junto a Secretaria de 
Turismo e Cultura do Estado 

Objetivo: 
Criar vinculo com a Secretaria de Turismo 
Estado 

e Cultura do 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Manter visitas frequentes junto a Secretaria 
de Turismo a fim de buscar informações e  
relacionamento 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR 

2. Participação nas reuniões do Conselho  
Estadual de Turismo Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
221 COMTUR 
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3. Participar das atividades referente a 
Regionalização coordenadas pela Secretaria 
Estadual de Turismo do Estado 

Scc. de Turismo e 
E Desenv.conômico  

2020 COMTUR 

Item C6 — Grau de Cooperação com o 
Governo Federal ....... 	_ 
Proposta: 
Procurar aproximação junto ao Governo 
Federal 

Objetivo: 
Buscar oportunidades junto AO Governo Federal 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Aproximação junto ao MTur a fim de  
buscar parcerias, convênios e estreitar relação 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR 

2. Apoiar e participar de feiras e eventos em  
parceria com o Ministério do Turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 COMTUR 

3. Participação do Município em Programas é.  
Projetos em Parceria com o Ministério do 
Turismo 

Item D6 — Planejamento para a Cidade e para 
a Atividade Turistica 
Proposta: 
Manter 	as 	informações 	do 	Município 
atualizadas junto a Secretaria e Ministério do 
Turismo. 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

. 

2021 COMTUR 

e estar habilitada 
superiores. 

Objetivo: 
Continuar com o titulo de-  Estância Turística 
para receber recursos das esferas de governo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Atender as exigências da Lei 1.261/2015,  
16.283/2016. Resolução da  Sec.  Tur. Estado 
den"  14/2016 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTURJACISB  

2. Revisar o Plano Diretor de Turismo a cada  
3 anos .... 

See.  de Turismo e 
Desenv. Econômico _. 

2022 COMTUR/ACISB 

Item E6— Grau de Cooperação Público-
Privada 
Proposta: 
Fortalecimento das parcerias entre poder 
público c a iniciativa privada 

Objetivo: 
Criar condições para que o poder público possa maximizar o 
uso dos recursos 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Solicitar a Administração Pública  
Municipal para criar projeto de lei de parceria 
público-privada 

COMTUR 2021 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. 
Econômico/ACISI3  

IT1CAS I'VOLICAS 
7: Cooperação Regional 

NJ  
Dimensiio 

Item A7: Governança 
Proposta: 
Ofertar uma maior diversidade de produtos 
turísticos visando uma permanência mais 
longa 

Objetivo: 
Promover a economia de escala, minimizar gastos, maximizar 
receitas e gerando mais empregos 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Participar de roteiros regionais  Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
/021 COMTUR 

Item B7: Projetos de Cooperação Regional 
Proposta: 
Incentivo i implantação e ao uso de 
equipamentos turísticos regional 

Objetivo: 
Desenvolver o turismo da Região 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

I. Promover roteiros turísticos regionais  Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR 
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2. Promover eventos regionais  Sec.  de Turismo e 
Desen v. Eeowintieo 

2020 COMTUR 

Item C7: Planejamento Turistico Regional 
Proposta: 
Desenvolver o Turismo Regional 

Objetivo: 
Tornar a Região como um Destino Turístico Referência 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Promover o fortalecimento da relação entre  

as DiretoriasiSecretarias  dc  Turismo da região 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 
2020 COMTUR 

2. Disponibilizar informações de S. 13.  
Sapucai visando ações em conjunto  corn  a 
região 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR 

3. Continuar promovendo o fortalecimento da 
relação 	entre 	os 	Conselhos 	Municipais 	de 
Turismo da regido 

d Turismo e  Sec. 	e 
Desenv. Econennico 

2020 COMTUR 

Item D7: Roteirização 
Proposta: 
Criação de Roteiros Turísticos Regional 

Objetivo: 
Aumentar o tempo de permanência do turista na Região 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

I. Sugerir roteiros que envolvam atrativos  
turísticos regionais visando a maior 
permanência do turista 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 
COMTUR/ACISB/ 

Sistema "S" 
----- 

Item E7: Promoção e Apoio 6. 
Comercialização de Forma Integrada 
Proposta: 
Promover os roteiros turísticos regionais 

Objetivo: 
Aumentar o fluxo de Turistas no Destino 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Participar ativamente das ações turísticas de  
cunho promocional da região 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR/AC1SB 

2. Participar de eventos de cunho regional  Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2020 COMTUR/ACISB 

P . attic:AS PÚBLICAS 
Dimensão 8 - Monitoramento 

Item A8: Pesquisa de Demanda 
Proposta: 
Realização do Estudo de Demanda anual 

Objetivo: 
Conhecer melhor o Turista • 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Aplicar questionário junto aos turistas e  

visitantes dos equipamentos turísticos 
Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 2020 COMTUR/ACISB 

2. Compilar os dados do estudo e extrair as  
informações Ateis para administração do 
turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2021 

_..  
COMTUR 

!Wu  B8: Pesquisa de Oferta 
Proposta: 
Realização do Inventario da Oferta Turística 
anual 

....___. . 	.. 
Objetivo: 
Conhecer a oferta turística detalhada de S.B. Sapucai 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar o Inventário da Oferta Turística  
conforme modelo proposto pela  Sec.  
Turismo do Estado de São Paulo (Lei 
1.261/2015) 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR/ACISB 

2. Compilar os dados do estudo e extrair as  
informações úteis para administração do 
turismo 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 2020 COMTUR 
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Item C8: Sistema de Estatísticas do Turismo 
Proposta: 
Criação de  urn  Banco de Dados 

Objetivo: 
Implantar  urn  sistema eficiente de administração da atividade 
turística 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Implantar um sistema para armazenamento,  
análise e gestão das informações turísticas. 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2022  

COMTUR/ 
Mantiqueira Paulista/ 
Sec.  Tur. Estado de 

Silo Paulo 
Item D8: Medição dos Impactos da Atividade 
Turística —, 
Proposta: 
Critic*  de banco  dc  dados dos impactos 

Objetivo:  
Avaliar os impactos positivos c negativos da atividade Turística 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Elaboração de urna planilha de avaliação  Sec.  de Turismo e 

Desenv. Econômico 10/ 7  
COMTUR ACISB/ 

COMUC/ 
CONDEMA 

2. Analise e correção de rumo  Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2022 
COMTUR 

Item ES: Setor Especifico de Estudos e 
Pesquisas 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

. ECONOMIA 
Dimensão 9: Economia Local . 

Item A9 — Aspectos da Economia Local 
Proposta: 
Aumento da receita municipal 

Objetivo: 
Despertar dentre a população local o interesse pelo Turismo 

Ações . Responsáveis Meta Parcerias 

1. Elaborar e implantar um programa de 
fiscalização regular 

Poder Executivo 
Municipal 

2021 Poder Legislativo 

2. Atualização da medição dos imóveis  urban();  
Poder Executivo 

Municipal 
2021 

Item B9 —Infraestruntra de Comunicação 
Proposta: 
Munir o Município de tecnologia adequado 
para comunicação 

Objetivo: 
Melhorar a comunicação digital 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Buscar parceria junto As companhias de 
telefonia, visando a melhoria do sinal de 
telefonia móvel e internet  

Poder Executivo 
Municipal 

201 2 
Companhias de 

Telefonia 

2. Melhorar o sinal do  will'  em lugares públicos 
Poder Executivo 

Municipal 
2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico, 
COMTUR/ACISB e 

Companhias de 
Telefonia 

Item C9 — Infraestrutura e Facilidades para 
Negócios 
Proposta: 
Fortalecer a ACISB 

Objetivo: 
Unir e fortalecer o empresariado local 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

I. Promover campanha para engajar mais 
empresários junto a Associação 

COMTUR 2020  
Sec.  Turismo e 

Desenv. Econômico 
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2. Participar das reuniões e campanhas feitas  
pela ACISB 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2020 COMTUR 

3. Realizar encontros de empresários locais,  
semestralmente, visando a integração entre os 
mesmos. 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2021 
ACISB/COMTUR/ 

SEBRAE 

Item D9 — Empreendimentos ou Eventos 
Alavancadores 
Proposta: 
Criar novas oportunidades de negócios 

Objetivo: 
Atrair mais turistas e gerar emprego e renda 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Criar evento de grande impacto na baixa  
temporada 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTURACISB 

2. Aprimorar os eventos de grande porte  
existente 

Sec.  de Turismo e 
Desenv. Econômico 

2021 COMTURACISB 

ECONOMIA 
Dimensiic,  10: Capacidade Empresarial 

Item A10: Capacidade de Qualificação e 
Aproveitamento do Pessoal Local 

Proposta: 
Sensibilizar e capacitar os atores envolvidos rio 
turismo local 

Objetivo: 
Mostrar aos atores a importância 
emprego e renda e promover 
atendimento ao turista e 

do Turismo 
a capacitação 

a gestão dos negocios 

para a geração de 
visando melhorar o 

de turismo 
Ações Responsáveis Meta

.  
Parcerias 

1. Levantamento das necessidades de  
capacitação local 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2020 COMTUR,ACISB 

2. Criar um programa de capacitação para os  
membros do COMTUR sempre que houver 
renovação dos mesmos 

Sec.  Turismo c Desenv. 
Econômico 

2021 COMTUR;ACISB 
- 

3. Capacitar os empresários quanto a forma 
adequada de atendimento ao turista 

COMTUR 2021 
'. 	Sec.  Turismo e 
. 	Desenv. 
Econômico/ACISB,.. 

Item BIO: Presença de Grupos Nacionais ou 
Internacionais do Setor do Turismo 
Proposta: pbjetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 

Item C I 0: Concorrência e Barreiras de Entrada 
Proposta: 
Avaliar a existência de barreiras para a 
implantação de novos negócios turísticos 
significativos 

Objetivo: 
Facilitar a implantação de 
significativos 

novos empreendimentos 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Realizar levantamento sobre as barreiras  
impeditivas existentes no aspecto legal, fisico a 
capacidades (trilhas, acessos, questões 
imobiliárias. ambientais.  etc)  

Poder Executivo 
Municipal 

2020 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 
COMTUR/ACISB/ 

CMDT 

Item D10: Presença de Empresas de Grande 
Porte, Filiais ou Subsidiarias 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
NÃO SE APLICA 
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IPMEMINIMMIlde STFNTAW WRAPE- 
• ,Dimens4o 11: As ectos Social 

que incentive as 

— 

Item  All:   Acesso a I ' d Jeação .... 	.. 	._. 	........ 
Proposta: 
Preparar a população local para absorver os 
empregos diretos e indiretos que venham a sei 
gerados pelo setor 

Objetivo: 
Criar um cenário de atratividades 
empreendedores do setor 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Implantar na grade curricular municipal a  
matéria Turismo  Sec.  Educação 2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econômico/ 
COMTURiACISB 

Item B11: Empregos Gerados Pelo Turismo 
Proposta: 
Promover a formalização dos colaboradores 

Objetivo: 
Melhor o nível do equilibrio social 

AO- es Responsáveis Meta Parcerias 
1. Sensibilização através de palestras,  
seminários, mostrando a importância da 
obediência as Leis Trabalhistas 

COMTUR 2021 
Sec.  Turismo e 

Desenv. Econômico/ 
AC1SB/Sindicatos 

Item C11: Política de Enfrentamento e 
Prevenção a Exploração Sexual Infanto-
Juvenil 
Proposta: 
Participar da campanha contra a exploração 
sexual infanto-juvenil 

Objetivo: 
Contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

1. Promover junto ao setor a campanha contra 
a exploração sexual infanto-juvenil do 
Ministério do Turismo 

Sec.  Turismo e Desenv. 
Econômico 

2020 
COMTUR/AC1SB/  

CONSEG; Conselho 
Tutelar 

2. Colocar em todos os meios e formas de 
promoção do destino e dos equipamentos 
misticos o simbolo da campanha contra a 
exploração sexual infanto-juvenil do 
Ministério do Turismo 
Item D11: Uso de Atrativos e Equipamentos Turísticos 
Proposta: 
Facilitar ao Munícipe o acesso aos 
equipamentos turísticos 

Sec.  Turismo e Desenv. 
i Econômco 

pela População 
Objetivo: 
Conscientizar o Munícipe 
município e ao mesmo tempo 
população local 

2020 
COMTUR/ACISB/  

CONSEG/ Conselho 
Tutelar 

sobre a importancia do turismo para o 
oferecer entretenimento a 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Promover descontos especiais ou até 
franquear o acesso dos Munícipes aos 
equipamentos Turísticos do Município na  
Semana de Conscientização do Turismo.  Sec.  Turismo e Desenv. 

Econômico 
2021 

COMTUR/Dir.  dc  
Cultura e Eventos/ 
Sec.  de Educação/ 
Sec.  de Agricultura  
e Meio Ambiente/ 
Dir. de Esportes e 

Lazer/  Sec.  de 
Desenv. 

Social/ACISB 
2.  Crier  um programa de desconto para os 
Municipe na utilização dos atrativos turisticos 

Item  Ell:  Cidadania, Sensibilização e Participação 

Sec.  Turismo e DeSC11V. 
Econômico 

2021  
COMTUR/ACISBi  
Sec.  de Agricultura 

 	e Meio Ambiente 
na Atividade Turística 

Proposta: 	 Objetivo: 
Mitigar os impactos sociais do turismo 	Contribuir para sustentabilidade do destino turístico 

Ações 	 Responsáveis 	Meta Parcerias 
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1. Realizar oticinas nas comunidades locais,  
incentivando a participação da população nc 
COMTUR e em audiências públicas ou fóruns 
relacionados ao turismo 

COMTUR 2021 

Sec.  Turismo e 
Desenv. F.conómieo/ 

ACIS131 
Associações de 

13airro 

• .. 	, USTENTA01114,DADf, , 
..,Dimensão 12: Aspectos Ambientais 

Item Al2: Estrutura e Legislação Municipal de 
Meio Ambiente 
Proposta: 
Promover padrões sustentáveis de 
desenvolvimento 

Objetivo: 
Promover a sustentabilidade ambiental 

Aches Responsáveis Mcta Parcerias 

1. Elaborar o Código Municipal do Meio 
Ambiente 

Poder Executivo 
Municipal 

021 2 
COMDEMA/ Poder 

Legislativo 

2 . Apoiar as ações de sustentabilidade COMTUR 2020 COMDEMAJACISB 

Item B12: Atividades em Curso 
Potencialmente Poluidoras 
Proposta: Objetivo: 

Aches Responsáveis Meta Parcerias 

NÃO SE APLICA 
Item C12: Rede Pública de Distribuição de 
Agua 
Proposta: Objetivo: 

__ __. 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

NÃO SE APLICA 
Item 012: Rede Pública de Coleta e 
Tratamento de Esgoto 
Proposta: Objetivo: 

Aches Responsáveis Meta Parcerias 

NÃO SE APLICA 
Item E12: Coleta e Destinação Pública de 
Resíduos 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

NÃO SE APLICA 
Item F12: Unidade de Conservação no 
Territário Municipal 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 

NÃO SE APLICA 

• 'i'i -  
SI STENTABILID.ADE 

•;:i•,', 	 r, 
	• ..11.10. :.:-?¡?:!.! 	.; 	: 	- 

Item A13: Produção Cultural Associada ao 
Lirismo 

Proposta: 
Valorização das Manifestações Culturais 

Objetivo: 
Preservar a cultura local e agregar valor A oferta turistica do 
Município 
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Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I .Apoiar e incentivar as manifestações e 
eventos culturais, artísticos e cênicos do 
Município 

Dir. de Cultura e  
Eventos 

2 020 

Sec.  Turismo e 
Desenv. Econtimico/ 

COMTUR/ 
C'OMUC/ .NCISI3 

Item B13: Patrimônio Histórico e Cultural 
Proposta: 
Valorizar o Patrimônio Histórico e Cultural de 
S.13.Sapucai 

Objetivo: 
Manter viva a Cultura local 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
1. Inventariar o Patrimônio Histórico Cultural  
Material e [material 

Diretoria  dc  Cultura e 
E ventos  

2021 
Sec.  Turismo c 

Dcsenv. Econamicul 
COMTUR 

2. Realizar o Tombamento Municipal dos 
principais Patrimônios Arquitetônicos de S.B. 
Sapucai 

Poder Executivo 
Municipal 

2021 Câmara Municipal 

3. Realizar o tombamento do Bloco Zé Pereira 
corno Patrimtinio Municipal 

Diretoria de Cultura e 
Eventos 

2021  Camara  Municipal 

4. Estimular o Tombamento do Bloco Ze  
Pereira pelo CONDEPHAT 

Item C13: Estrutura Municipal para Apoio A. 
Cultura 

Diretoria de Cultura e 
Eventos 

2021 
Sec.  Turismo e 

Desenv. Econâmico 
/CO tvl TU R 

Proposta: 
Fortalecer a governança local ligada a cultura 

Objetivo: 
Promover a manutenção e desenvolvimento da cultura local 

Ações Responsáveis Meta Parcerias 
I. Continuar realizando oficinas nas 
comunidades locais, incentivando a 
participação da população no COMUC e em 
audiências públicas ou fóruns relacionados a 
cultura 

COMUC 2020 
Diretoria de Cultura 
e Eventos/COMTUR 

22. Metas 

Metas têm a ver com números, pois se precisa estabelecer parâmetro para poder mensurar 

e saber se as ações praticadas estão surtindo efeito. 
Para monitoramento vamos estabelecer as seguintes metas: 

A- Metas de Vendas - Pretende-se, CDC11 este plano, aumentar a demanda a partir de 2021. 
A medição do número de leitos e assentos em restaurantes  sera  realizada em 2020 e 
novamente em 2021 e, espera-se urna evolução da oferta de no  minima  5% em um ano no 
Município de São Bento do Sapucai. 

B- Metas de Mercado - Temos como meta que no Estudo de Demanda realizado em 2020 
e 2021 mostre uma evolução favorável de 5% no item motivação de viagem a favor do 
segmento escolhido como prioridade. 

C- Metas de 	Resultados 	Financeiros - Apesar da crise econômica que estamos 

atravessando no pais e no mundo, estimamos crescimento de 5% ao ano na arrecadação 

municipal, no setor de serviços, a partir de 2021. 
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23. Sobre a aprovação 

O compromisso de São Bento do Sapucaf com os ODS — Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentáveis, as escolhas das Estratégias, os Princípios Essenciais, a Análise  SWOT  e as 
Metas, foram elaboradas em conjunto com o Comitê designado pelo COMTUR, aprovadas 
no COMTUR e em Audiência Publica. 
A escolha dos Segmentos de Turismo e o Plano de Ação foram elaborados e aprovados em 
Audiência Publica. 

Seguindo, o Plano Diretor de Turismo deverá ser enviado pelo poder Executivo a aprovação 
do Poder Legislativo. Depois deverá ser sancionado e publicado pelo Prefeito Municipal para 
que se cumpram suas determinações. 

24. Implantação do Plano Diretor de Turismo de São Bento do Sapucai 

Para garantir a implantação deste trabalho, a Gestão do Plano Diretor de Turismo  sera  de 
competência do Poder Público e do Conselho Municipal de Turismo, com a atribuição de: 

• Articular o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor para engajamento em seus 
objetivos; 
• Monitorar a execução das ações propostas no Plano Diretor de Turismo; 
• Estabelecer negociações em  pa  -ceria com a Prefeitura Municipal para obtenção de 
recursos necessários a viabilização das metas propostos junto a árgaos públicos e privados. 

A execução das ações propostas deverá estar de acordo com planejamento orçamentário 
municipal, a fim de serem viáveis economicamente e não gerarem desgastes aos cofres 
públicos, sempre prevendo os recursos disponíveis e as variáveis financiáveis. 

(Observação: Recomenda-se que seja regulamentado por Decreto o Plano Diretor de 
Turismo) 

25. Disposições finais 

O Plano Diretor de Turismo (PDT), consolidou o trabalho que vem sendo realizado pela 
Administração Publica de São Bento do Sapucai, sendo que esta assumiu o papel de 
liderança na elaboração desse documento, estimulando a concentração de esforços para o 
alcance de objetivos em comum, o qual deve ser, portanto, a referência para a política 
pública no município e região. 

O PDT é o resultado de um esforço coletivo e vem concretizar os desejos e as aspirações 
dos diversos atores envolvidos na atividade turísticas de São Bento do Sapucai. No 
entanto, este documento não é o firr de um processo, pois da inicio a um novo período de 
trabalho no empreendimento de aç-Ces e estabelecimento de parcerias que fortalecerão a 
gestão do turismo no âmbito local, regional, estadual e nacional. 

As propostas apresentadas objetivam transformar a atividade turística, qualificando os 
profissionais e empreendedores do turismo e os produtos e serviços turísticos, inserindo e 
consolidando  Sao  Bento do Sapucar como destino turístico. 



Sendo assim, a execução do plano permitirá ao poder público criar condições favoráveis ao 
desenvolvimento econômico e social, zelando pelo bem-estar das pessoas e pela proteção 
ao nosso patrimônio cultural e ambiental. 

26. Reaplicar o Ciclo PDCA — análise e correção - para melhoria continua 

0 dinamismo típico da atividade turística demanda um consistente conjunto de praticas e 
ferramentas que auxiliem o monitorariento e a avaliação sistemática e permanente do setor, 
visando garantir seu cumprimento, bem como analisar os seus potenciais e as suas 
perspectivas de desenvolvimento. 

Nesse sentido, o Plano Diretor de Turismo terá seus indicadores, objetivos e ações 
devidamente monitorados e avaliados por meio das ferramentas e dos sistemas de 
informações turísticas que permitam o acompanhamento de seus resultados e da eficácia, 
eficiência e efetividade das políticas definidas. 

A sistemática de monitoramento do Plano prevê a apresentação e a divulgação dos 
principais resultados obtidos através do Poder Público e do Conselho Municipal de Turismo 
de São Bento do Sapucai. 

Os procedimentos de monitoramento e avaliação deverão ainda estar em consonância com 
as diretrizes de governo, sendo pare tanto norteados pelo principio da publicidade da 
Administração Publica, buscando viabilizar a divulgação e a consulta a documentos e 
informações de interesse público, contribuindo para o pleno exercício da democracia. 

0 Plano Diretor de Turismo devera sofrer revisão a cada três anos ou quando for julgado 
necessário pelos segmentos envolvidos no processo ou por  forge  de Lei. 

Ciclo PDCA 
• Localizar 

problemas 

• Estabelecer 
pianos de 
ação 

• Ação corretiva 
no insucesso 

• Padronizar e 
treinar no 
sucesso 

• Verificar 
atingimento de 
meta 

• Acompanhar 
indicadores 

• Execução do 
piano 

• Colocar piano 
em pratica 
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27. Endereços pesquisados na  WEB  para obtenção de informações para 
agregar valor na revisão e atualização deste Plano Diretor de Turismo e que 
também servem para serem consultados pelos leitores deste Plano. 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Reqi%C3%A3o  qeoqr°/0C3%A1fica intermedi%C3%A1ria  

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Lista  de red %C3°/0135es geoqr%C3°/0A1ficas intermedi°/0C3°/0  

A1rias de S%C3 )̀/0A3o Paulo  

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Reqi%C2°/0A3o Geoq r%C3%A1fica Imediata de Taubat%C3%  
A9-Pindamonhanqaba  

https://www. ibg  e.gov. br/apps/reqioes geoqraficas/ 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Lista  de  reqi%C3 )̀/0135es aeogr°/0C3%A1ficas imediatas de S  
°/0C3c/0A3o Paulo 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Req  FY0C3 %A3o qeoqr%C3°/0A1fica imediata 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Reqi%CaY0A30  Geoqr%C3%A1fica Interrnedi°/0C3%A1ria de  
S°/0C3°/0A3o Jos°/0C3°/0A9 dos Campos  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S°/0C3%A3o Paulo (estado) 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/saopaulo/saobentodosapucai.pdf  

https://www.camarasbs.sp.gov.br/ 

https://www.terracoeconomico.com.br/o-que-esperar-da-economia-brasileira-em-2019/  

https://cidades.ibqe.qov.br/brasil/sp/sao-bento-do-sapucai/panorama   

https://www.ibqemov.br/informacoes-por-cidade-e-estado.html?t=destaques&c=3547502  

https://www.seade.qov.br/ 

https://www.br.undp.org/contentibrazil1ptlhome/idhü.html   

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil  m/sao-bento-do-sapucai sp#habitacao  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista  de pa%C3%ADses por %C3 )̀/08Dndice de Desenvolvim  
ento Humano  

https://biblioteca.ibqe.qov.br/v  isualizacao/livros/liv100600.pdf 

https://pt.wikipedia.orq/wiki/Ecoturismo  
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https://www.transportal.com.br/noticia  s/home/melhores-destinos-de-ecoturismo-no-brasil-
para-voce-conhecer/ 

http://trendnotes.com.br/macrotendencias-2019-o-futuro-do-consumo-mercado-e-estilo-de-
vida/  

https://exame.abril.com.br/marketing/as-10-tendencias-globais-de-consumo-em-2019/  

https://portalnovarelo.com.br/2019/01110-tendencias-consumo-2019-euromonitor/  

https://hoteliernews.com.br/noticias/alagev-divulga-balanco-do-setor-de-viaqens-
corporativas-em-2018- 
82496?utm source=Lahar&utm medium=email&utm  campaign=  20190227 070000  news  

260219  newsletter  

https://exame.com/revista-exame/os-millennials-lamentamos-informar-sao-coisa-do-
passado/   

https://www.panrotas.com.br/noticias/mercado/pesquisas-e-estatisticas   

http://www.embratur.qov.br/piembratur-new/opencms/salalmorensa/noticias/index.html  

https://br.advfn.com/economia/boletim-focus   

http://reqionalizacao.turismo.qov.br/images/mtur-cartilha-promocional-final.pdf  

https://www.wqsn.com/pt/  

http://www.trendnotes.com.br/ 

https://www.consumidormoderno.com.br/novareio/  

http://www.turismo.qov.br/sites/default/turismo/o  ministerio/publicacoes/downloads publicac 
oes/MIOLO 65xdestinosx revisao4set.alf 

http://www.turismo.gov.br/assuntos/5292-caderno-e-manuais-de- 
seamentacY0C3%A7V0CY/0A3o.html  

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artiqos/conteudo/tipos/31066  

http://www.reqionalizacao.turismo.gov.br/imaqes/conteudo/LIVRO  Mapa. pdf 

https://exame.com/revista-exame/os-millennials-lamentamos-informar-sao-coisa-do-
passado/   
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ANEXO 02 

Ata da reunião do Conselho de Residuos Sólidos realizada em 30/07/2020 

ATA 31-07-2020.pdf 

,Virando 
Ziustentável 
58o Beoto do Sopocat 
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ANEXO 03 

Página 126 com os aspectos ambientais "não aplicáveis" ao PDT em apreço: 

1 

. Realizar oficinas nas commudacles  locals. 
incentivando a participação da população no 

. 0MTUR e era audiencias publicas ou fórtns 
relacionados ao turismo 

COMTLIR 2021 

Sec  Turismo e 
DeStir:. Econdunco,  

ACISB,  
Associaçõ"es de 

Bairro 

USTENTARILIDADE 

tem Al2: Estmtura e Legislaçao MuniCipat  di  
Meio Ambiente 
Proposta: 
Promover padrões sustentáveis de 
desenvolvimento 

Objetivo: 
Promover a sustentabilidade ambiental 

Aç'óes Responsitvetc Meta Parcenas 
. Elaborar o COdigo Municipal do Meio 

Ambiente 
Poder Executivo 

M unicT al  
0 2 	2 1 COMDEMA... Poder 

Legislativo 
, 	Apoiar as ações de sustentabilidade COMTUR 2020 COMDEMAACISB 

tem B12: Atividades em Curso 
Poteucialmente Poluidoras 
Proposta: Objetivo:  

Aces  Responsavet1 	I Meta 	I Parcerias 
's AO SE APLIC A  
inn  C12: Rede Pública de Dismbuigio de 

Agua 
Proposta: Objetivo: 

A.Oes Res-pomiveis i 	Meu Parcerias 

tiA0 SE APLICA  
Liens  D12: Rede Publica de Coieta e 
Tratamento de Esgoto 

I 

Propostal Objetivo: 
A.cZxes Respousiveis Meta Parceria; 

NÃO SE APLICA 
Item  En:  Coleta e Destinaçio Pública de 
Residuos 
Proposta: Objetivo: 

AoSes Responsive's I 	Meta I 	Parcenas 
NAO SE APLICA  
heal  F12: Lltudarie de Conservação no 
Terruótto Municipal 
Proposta: Objetivo: 

Ações Responsive's Meta Parcerias 

NÃO SE APLIC A 

STENTABILIDADE 

m AL3': Piodu*" ) Cultural Associado  so  
urismo 
roposta: 

'alormaçâO das Manifestações Culturais  
Objetivo: 
Preserver  a cultura local e agregar valor i oferta turística do 
IvItmicipio 
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ATA CONSELHO MUN,CIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS — CMRS 

Em trinta de julho de dois mil e vinte realizou-se a reunião bimestral ordinária do Conselho 

Municipal de Resíduos Sólidos de fcrma  online  através do aplicativo  Microsoft Teams.  

Participaram da reunião a presidente do conselho Maria Beatriz Taddei e Pinto Ferreira 

Coelho, Adriana de Fatima Silva, Bruno Felipe Gonçalves, Eduardo Lage, José Antônio Thomaz 

da Silva e Leandro Augusto  Mancini  Alves. A Senhora Adriana de Fatima Silva iniciou a reunião 

citando a revisão do Plano de Saneamento Ambiental que irá ocorrer em convênio com a 

Agência reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo — Arsesp, e com a equipe 

técnica da Prefeitura Municipal. 0 Senhor Jose Antônio Thomaz da Silva ressaltou que o plano 

não condiz com a realidade do municipio e a Senhora Adriana de Fátima Silva falou sobre a 

necessidade de elaborar uma metodologia e um diagnostico da situação real, baseando-se na 

metodologia do Plano de Educação Ambiental. 0 grupo falou ainda sobre a divisão do Plano de 

Resíduos Sólidos, que por ser muito extenso, é preciso criar metas de trabalho, dividindo os 

tópicos. Para isso deve-se trabalhar em conjunto o conselho e a equipe técnica de revisão do 

Plano de Saneamento. A Senhora Adriana de Fátima Silva levantou a questão sobre o Plano de 

Resíduos não contemplar algumas quesfeies especificas, dentre elas os resíduos da construção 

civil, por exemplo. E que para tratar desses assuntos o ideal seria agregar voluntários 

especializados nas câmaras técnicas. 0 Senhor Eduardo Lage disse que há leis especificas para 

tratar de cada assunto. A Senhora Adriana de Fátima Silva sugeriu a criação de metas de 

trabalho para longo prazo. A Senhora Maria Beatriz Taddei e Pinto Ferreira Coelho falou sobre 

a possibilidade de contratar uma empresa terceirizada para fazer a revisão do plano. 0 Senhor 

Eduardo Lage sugeriu a mesma empresa que elaborou o plano e a Senhora Adriana de Fátima 

Silva discordou e disse sobre a necessidade de se adequar o plano à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e criar um grupo técnico de revisão para ir cumprindo um quadro de metas. 0 

Senhor José Antônio Thomaz da Silva sugeriu priorizar os membros do conselho na composição 

da câmara técnica. 0 Senhor Eduardo L3ge falou sobre a complexidade do Plano de Resíduos 

Sólidos e que este tem relação com o Plano de Turismo, que deveria ser analisado pela 

Secretaria de Meio Ambiente. A Senhora Adriana de Fátima Silva disse que o Plano de Turismo 

não passou pela Secretaria de Meio Ambiente e a Senhora Maria Beatriz Taddei e Pinto 

Ferreira Coelho reforçou que há uma carência de comunicação. 0 grupo discutiu sobre a 

importância dos quesitos ambientais relacionados com o turismo, como por exemplo, o 

aumento do volume de lixo produzido pela população flutuante. A senhora Maria Beatriz 

Taddei e Pinto Ferreira Coelho disse que é preciso uma preocupação com a qualidade do 

turismo e por isso o plano deveria passar por todas as secretarias, pois estão relacionados. A 

Senhora Adriana de Fátima Silva falou sobre a influência de empresários locais na revisão do 

Plano de Turismo. E que deveria haver uma arrecadação de impostos dos comerciantes vista a 

relação entre o impacto que o turista causa e o quanto ele realmente contribui para a cidade. 

0 Senhor Jose Antônio Thomaz da Silva disse que o bônus fica para os empresários enquanto 

que o ônus fica para a secretaria de Meio Ambiente, por isso a importância da parceria entre 

as secretarias. Mas que para oficializar a criação das taxas seria necessária uma revisão do 

código tributário municipal. 0 Senhor Eduardo Lage reforçou a importância de se regularizar a 

arrecadação municipal e um exemplo cisso seria o pagamento de taxas de ocupação pelas 

pousadas. A Senhora Adriana de Fátima Silva falou sobre como o volume de resíduos aumenta 



devido ao fluxo de turistas e como os resíduos são descartados incorretamente, por isso essa é 

uma questão importante para ser constada nos planos. O Senhor Eduardo Lage disse que se 

trata de responsabilidade compartilhada, de acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. A Senhora Adriana de Fatima Silva falou que o ideal seria reverter o dinheiro das taxas 

relacionadas aos residuos para Fundo Municipal de Meio Ambiente. A Senhora Maria beatriz 

Taddei e Pinto Ferreira Coelho completnentou com a possibilidade de trazer os alugueis do 

Receptivo ao Turista do Mona para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. 0 senhor José 

Antônio Thomaz da Silva falou sobre a necessidade de se fazer um levantamento de dados dos 

gastos e despesas do lixo. 0 Senhor Eduardo Lage complementou dizendo que as taxas de lixo 

no Brasil são muito baratas se comparadas com outros países. Se fossem mais caras a 

população seria mais consciente. Dessa forma seria possível abrir caminhos para outras 

alternativas, como a compostagem, por exemplo. A senhora Adriana de Fatima Silva disse que 

se trata de um trabalho gradativo, mas para isso necessita-se de melhores recursos e aumento 

da equipe de fiscalização, pois ha uma carência de consciência ambiental da população. Uma 

proposta seria onerar os comerciantes e desonerar aqueles que comprovassem o tratamento 

dos residuos. 0 Senhor José Antônio Thomaz da Silva sugeriu incluir essa questão na revisão do 

plano. A Senhora Adriana de Fatima Silva disse que o valor da taxa deve se adequar ao porte 

do comércio, tendo uma taxa  minima  que não pese para os comerciantes, mas que contribua 

para o fundo municipal. 0 Senhor Eduardo Lage complementou dizendo ser preciso criar uma 

lei igualitária para todos, mas ponderada para cada tipo de comércio. E uma forma de 

melhorar a gestão dos residuos seria propor uma descentralização. O Senhor José Antônio 

Thomaz da Silva falou sobre a recomposição do conselho e sobre o poder legislativo não poder 

compor os conselhos devido ao fato de serem fiscalizadores e correrem o risco de legislarem 

em causa própria. A Senhora Adriana de Fatima Silva disse que é preciso substituir a cadeira do 

legislativo por alguma organização pública, visto que o número de cadeiras da sociedade civil e 

de organizações públicas deve ser igual. 0 Senhor José Antônio Thomaz da Silva sugeriu incluir 

a secretaria de Fazenda em virtude da intenção de se criar as taxas. A reunião foi encerrada 

pela presidente do conselho Maria Beatriz Taddei e Pinto Ferreira Coelho. 

Leandro  Augusto  Mancini Alves 

Maria Beatriz Taddei e Pinto Ferreira Coelho 

.,••••••• 



ANEXO 04 

Dimensão 12: aspectos ambientais 

Al2: Estrutura e Legislação Municipal de Meio Ambiente 

Proposta: Promover padrões sustentáveis de desenvolvimento 

Objetivo: Promover a sustentabilidade ambiental garantindo o uso adequado dos recursos 
naturais, destinagão adequada de resíduos, qualidade de vida e saúde. 

Ações Possíveis: 

1) Revisão e aprovação do Plano de Resíduos Sólidos (com base na atual revisão 
do exemplar Plano da cidade de  Sao  Paulo). 

2) Efetivar ações de Educação Ambiental no âmbito formal e informal, inclusive aos 
Visitantes, conforme a Política Nacional, Estadual e Municipal de Educação 
Ambiental. 

3) Elaborar Proposta Técnica a  Camara  dos Vereadores para criação de um Projeto 
de Lei sobre Logística Reversa, principalmente visando os Grandes Geradores de 
resíduos no turismo municipal. 

B12: Atividades em c urso potencialmente poluidoras 

Proposta: Fiscalizar qualquer descarte ie poluentes inadequadamente. Desde resíduos 
industriais, agrot6xicos á máscaras faciais por exemplo. 

Políticas de Educação, Implementação, Manutenção e Fiscalização da gestão dos resíduos, 
sejam eles orgânicos, recicláveis, não-recicláveis ou tóxicos, como por exemplo, dejetos 
das indústrias químicas (marcadamente agrotóxicos) ou mascaras de proteção, garantindo 
o destino adequado. 

Objetivo: Cuidar para que os recursos e paisagens naturais do município sejam mantidos 
limpos e preservados, bem como a proteção à saúde da população e dos visitantes. 

Ações Possíveis: educação ambiental e conscientização; propondo opções adequadas e 
viáveis; fiscalizar; responsabilizar 

Virando 
Sustentável  
So  liento 



C12: Rede pública de distribuição de agua 

Proposta: Ampliação e aplicação das Políticas de Gestão da Agua. 

Objetivo: Debater a urgência de adequação das políticas públicas na manutenção, 
fiscalização e ampliação do saneamento básico e fornecimento de água potável, cuja 
demanda irá aumentar considerando-se o crescente número de pessoas que estão vindo 
morar em São Bento do Sapucai e região; Gestão responsável em relação a poluição dos 
rios e mananciais. 

Ações Possíveis: 

Realizar estudo de Capacidade de Carga Hídrica da Rede Pública de Abastecimento 
de Agua. tanto da fornecedora no centro) como das nascentes (nas áreas rurais) 
por microbacia hidrográfica; oferta x demanda de água; 
restaurar as  Areas  de Proteção Permanente  (APP)  e proteger as águas; 
incentivar a agroecologia e boas práticas agrícolas; 
Restaurar a vegetação ciliar, que estimula a produção de água das nascentes 
Experiências práticas de Saneamento básico com tecnologias não poluentes; 
Aproveitamento das águas atraves de sistemas de captação de água de chuva. 

D12: Rede pública do coleta e tratamento de esgoto 

Proposta: Ampliação da rede pública no centro e fiscalização da implantação de tratamento 
nas  areas  rurais 

Objetivo: Recuperar e Preservar os Recursos Hidricos 

Ações Possíveis: 

promover saneamento básico nas áreas urbanas e rurais; 
restaurar as  Areas  de Proteção Permanente  (APP)  e proteger as águas; 
incentivar a agroecologia e boas práticas agrícolas; 
Restaurar a vegetação ciliar, que funciona como barreira e tratamento natural. 
Estimular a reconexão da cidade com rio, incentivando moradores e visitantes a 
desenvolver atividades de lazer às margens do Rio. 
Formar parcerias com os municípios vizinhos para ações de reabilitação do Rio. 

Virando 
3ustentrivel 
.46 Bento do Sopucoi 



E12: Gestão de resíduos 

Proposta: tornar a gestão dos  residues  ambientalmente correta e ampliando o serviço de 
coleta seletiva para os bairros rurais, melhorando as condições e logística, além de 
viabilizar a compostagem descentralizada na cidade. 

Objetivo: reduzir despesas públicas e aumentar a geração de renda. 

Agiie Possíveis: 

1) selecionar e licenciar áreas para compostagem e cultivo de plantas (viveiro de 
mudas e hortas comunitárias), por bairro; 

2) melhorar as condições de trabalho da coleta seletiva e reciclagem de materiais; 
promover arte e reutilização de materiais; processar e alavancar valor de vendas; 

3) promover a logística reversa com os comerciantes locais; 

Orientar os Receptivos Turíst  cos  (pousadas, restaurante e atrativos/MONA) para 
que, junto com os visitantes, pratiquem atitudes adequadas e responsáveis em 
relação aos resíduos que vierem a produzir em sua estadia em SBS;; 

4) criar ecopontos que facilitem a colaboração dos Visitantes; 
5) promover Campanhas continuadas de Educação Ambiental; 
6) Promover a separação e destinágão correta de resíduos de eventos; 

F12: Unidade de conservação no território municipal 

Proposta: cumprir a legislação de protsgão de todas as Unidades de Conservação que 
envolvem SBS 

Objetivo: não corroborar com crimes ambientais e de responsabilidade em todas as esferas 

Ações Possíveis: 

1) exigir dentro da UC MoNa o cumprimento do Código Florestal Lei Federal 12.651/12, 
protegendo as nascentes, restaurando matas e  APP  do pisoteio do gado que fica 
solto na UC. 

2) estimular a elaboração o Plano de Manejo do MONA 
3) cumprir as exigências dos Pianos de Manejo da ARA da Serra da Mantiqueira e 

demais Unidades de Conservação. 

ustentivel 
Sø aeoro do saputai 
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