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O que é o Skate Downhill  

 
O downhill skate, ou skate de ladeira, é basicamente o início do skate,             

quando sem ondas, alguns surfistas da Califórnia decidiram prender os eixos e            

rodas dos patins que encontraram em tábuas de madeira, e desciam ladeiras para             
embalar e simular rasgadas de surfe. O skate evoluiu, surgiram manobras e pistas             

de skate, mas a raiz e simplicidade de fazer curvas e pegar velocidade se manteve               

no downhill.  
É claro que hoje essa vertente também evoluiu, na medida em que os atletas              

descem ladeiras inimagináveis no passado, a velocidades extremas e com muita           
confiança nas suas habilidades e equipamentos de ponta. Entre as vertentes, há o             

speed -do inglês significa velocidade - e nessa modalidade o atleta tenta descer o              

mais rápido possível. Nas competições, é feita uma disputa lado a lado com outros              
atletas para ver quem chega primeiro, numa corrida emocionante (a Fórmula 1 do             

skate, como muitos dizem). 
O downhill skate no Brasil tem início nos anos 1980, graças a vídeos de              

atletas americanos. De acordo com o histórico da Red Bull sobre a modalidade: 

 
Um dos principais astros era Cliff Coleman, que em 1978 foi um dos destaques do The Signal                 
Hill Speed Run, primeira corrida de skate do mundo. Coleman se consagrou mesmo como o               
inventor do downhill slide, que consiste em executar manobras de slide descendo uma             
ladeira, prática que se popularizou no Brasil e formou uma geração de skatistas que deram o                
pontapé inicial na história do downhill skate nacional (REDBULL1) 
 

 

Os eventos de downhill skate são bastante convenientes e esperados pelo           

público alvo, pois são momentos raros em que é possível praticar a modalidade com              

segurança e com a marcação de tempo, no caso dos eventos de speed. 
 

Há também o downhill speed, uma disputa de velocidade, de quem faz o menor tempo até a                 
linha de chegada. E o Brasil também possui uma rica história nesta categoria com              
competições mundiais inesquecíveis realizadas em lugares paradisíacos como a ladeira da           
Vista Chinesa, no Rio, e na temida ladeira de Teutônia, no Rio Grande do Sul, uma das mais                  
rápidas do mundo.2 

 
 
 
 

1 RED BULL, Mergulhe de cabeça na história do skate downhill no Brasil. Disponível em:               
<https://www.redbull.com/br-pt/skate-historia-downhill-brasil#:~:text=Coleman%20se%20consagrou%
20mesmo%20como,hist%C3%B3ria%20do%20downhill%20skate%20nacional.&text=Downhill%20sli
de%2C%20slalom%2C%20street%2C%20minirrampa...>. Acesso em: 20/06/2020. 
2 IDEM 

 



 
Figura 1 - Campeonato de Downhill Speed em Teutônia, RS 

 
Fonte: Red Bull, MARCELO MARAGNI3 (2020). 

 
Nestes eventos, o atleta pode dar o seu máximo e saber com precisão o seu               

resultado, além de serem oferecidas caronas de volta ao topo da ladeira, o que é               

essencial para evitar o desgaste físico e para fazer com que o evento flua melhor e                
tenham mais descidas por dia.  

Isso estimula os praticantes a guardarem dinheiro e se planejarem não só            
para fazer uma viagem com a finalidade da prática, mas também para aproveitarem             

seu tempo livre com qualidade e conforto, com suas famílias e amigos. Isso             
implicaria no gasto financeiro em serviços nas cidades locais, tornando o downhill            

um interessante evento para o município de São Roque. 
 

Atualmente, o downhill brasileiro está ainda mais estruturado com um circuito           
nacional que define os campeões de cada modalidade do skate de ladeira.            
Oportunidade para os pioneiros continuarem em atividade, além de dar condições           
para o surgimento de novos talentos.4 

 
 
 

 
  

3 Red Bull, Mergulhe de cabeça na história do skate downhill no Brasil. Disponível em:               
<https://www.redbull.com/br-pt/skate-historia-downhill-brasil#:~:text=Coleman%20se%20consagrou%
20mesmo%20como,hist%C3%B3ria%20do%20downhill%20skate%20nacional.&text=Downhill%20sli
de%2C%20slalom%2C%20street%2C%20minirrampa...>. Acesso em: 20/06/2020. 
 
4 IDEM 

 



 
Circuitos e campeonatos 

 
Além das práticas em grupos que ocorrem por praticantes da modalidades de            

forma particular, existem estruturas de eventos em 4 principais formatos diferentes:           

eventos de treino, campeonatos regionais, nacionais e internacionais, podendo         
fazer parte de um circuito ou não (também em diferentes esferas geográficas).            

Workshops e eventos temáticos em feriados também costumam ocorrer em          

algumas localidades e ocasiões. 
Os circuitos são compostos pelas diferentes etapas, ou campeonatos, que          

são contempladas na categoria do circuito: estadual, nacional e internacional. As           
etapas são determinadas por cada localidade, ou seja, cada evento em uma ladeira             

diferente é considerado uma etapa.  

 
Figura 2 - Flyer de Divulgação da Seletiva Estadual em São Pedro (SP) 

 
Fonte: Facebook, Gás Inflamável Speed Festival5 (2019). 

 
Os circuitos geralmente são anuais e não possuem uma data          

pré-estabelecida com regularidade, podem ser organizados durante todo o ano.          

Geralmente acontecem em um período de 3 a 4 meses no máximo, com intervalo              
entre as etapas. No Brasil, o mais comum é que se tenham etapas regionais e               

estaduais que contam pontos para a classificação para um evento nacional no final             

5 FACEBOOK, 2ª Etapa do Circuito Paulista de Skate Velocidade 2019. Disponível em:             
<https://www.facebook.com/events/636531843495650/>, Acesso em: 21/06/2020. 

 



 
do ano. Também, é possível acontecer de existir mais de uma etapa nacional, que              

neste caso faz parte de um circuito nacional, e não apenas um evento final. 
Os campeonatos acontecem anualmente e são homologados pela CBSk         

(Confederação Brasileira de Skate) e organizados de acordo com as normas de            
segurança estabelecidas pela confederação. O Campeonato Nacional, no fim do          

ano, conta com a participação direta da diretoria da confederação na organização            

do evento, e não é apenas uma homologação. De acordo com a esquematização             
dos circuitos do ano, os atletas podem ser classificados para o evento nacional, ou              

ele pode ser aberto para todos.  
Os campeonatos internacionais também acontecem anualmente em todos os         

continentes ao redor do mundo e são regulados também por órgão específicos e             

federações internacionais que cuidam da segurança e regulamentação do esporte.          
Alguns campeonatos internacionais geralmente contam com a participação de mais          

atletas. Eles fazem parte de um circuito alheio aos eventos nacionais e são abertos              
para todo o público, sem limite de participação. 

 
 

Figura 3 - Principais eventos pelo Brasil 

 
Fonte: Longboard Premium (2019)6 

 

  

6 Longboard Premium, Principais Eventos Pelo Brasil. Disponível em:         
<https://www.instagram.com/p/B9aXJ19JrUT/>. Acesso em 25/11/2020 

 



 
Órgão regulador da modalidade 

 
A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) é a entidade que regulamenta as            

normas e políticas voltadas ao desenvolvimento do skate (skateboard) no território           

brasileiro. A CBSk foi fundada em 06 de março de 1999, em Curitiba, pela              
Federação de Skate do Paraná, Associação Porto-Alegrense de Skate, Associação          

de Skate Londrinense, Associação de Skate da Zona Sul de São Paulo, Associação             

Brasiliense de Skate e Associação Baiana de Skate. 
A CBSk tem como objetivo e missão desenvolver, divulgar, difundir e           

fomentar a prática e organizar o esporte, além de representá-lo no Brasil perante os              
poderes públicos (municipal, estadual e federal) e a sociedade organizada          

(empresas, ONGs, fundações, associações e federações). 

Algumas das principais funções da Confederação são institucionalizar e         
fiscalizar regras de competição e de conduta esportiva, normas para realização de            

eventos competitivos, administração dos rankings nacionais, promover reuniões        
entre praticantes, profissionais e empresários do mercado, representar o Skate          

perante governos federal, estaduais e municipais e sociedade organizada, além de           

zelar pela imagem do esporte.7 

Justificativa 
 

A proposta de um evento de skate downhill em São Roque foi baseada no              

Plano de Desenvolvimento Turístico de São Roque realizado por alunos do quarto            
ano do curso de Turismo da Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP) com             

coordenação das docentes Debora Cordeiro Braga e Karina Toledo Solha. No plano            

de desenvolvimento turístico elaborado foram estabelecidas diretrizes de        
desenvolvimento criadas a partir de pesquisas feitas no município.  

A diretriz 1 fala da importância em redistribuir o fluxo de turistas para outras              
regiões da cidade, e a diretriz 6 sobre investir na valorização do meio ambiente              

natural como diferencial do turismo no município.  

Levando em consideração as diretrizes citadas, chega-se à conclusão de que           
um evento esportivo ao ar livre, em um local da cidade ainda não explorado pelo               

turismo, contribui para ressaltar as belezas naturais de São Roque.  

7 CBSK, Estatuto da confederação brasileira de skate. Disponível em: 
http://www.cbsk.com.br/uploads/repositorio/estatutocbsk.pdf acessado em 12 de outubro de 2020 
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A diretriz 7 trata sobre se estimular ações conjuntas com outros destinos            

turísticos, o que pode ser realizado pensando em um circuito esportivo da            
modalidade realizado em São Roque, que possui um potencial grande para se            

consolidar como um ótimo local para a prática de skate downhill, devido à sua              
localização, relevo, e infraestrutura.  

Outro ponto considerado para estruturação desta proposta foram os         

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que integram a agenda 2030 proposta          
pela Organização das Nações Unidas A agenda até 2030 é um plano de ação para               

as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Busca fortalecer a paz universal              
com mais liberdade e indica que a erradicação da pobreza em todas as suas formas               

e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito              

indispensável para o desenvolvimento sustentável.  
São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que originam 169          

metas que integram a agenda. Os ODS podem ser consultadas no portal brasileiro             
das Nações Unidas8. O evento de skate downhill em São Roque colabora com o              

ODS 8 “Trabalho decente e crescimento econômico”, na meta 8.3 que estabelece a             

promoção de políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades           
produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e        

inovação, além do incentivo à formalização e o crescimento das micro, pequenas e             
médias empresas(inclusive por meio do acesso a serviços financeiros).  

Colabora também com o ODS 11 “Tornar as cidades e comunidades mais            

inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis”, na meta 11, que estabelece apoiar           
relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,         

periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de          
desenvolvimento. 

E também com o ODS 12 ”Assegurar padrões de produção e de consumo             

sustentáveis”, nas meta 12.5 que estabelece que até 2030, seja reduzido           
substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução,          

reciclagem e reuso. Ainda, na meta 12b.b que estabelece a implementação de            
ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvimento sustentável para o          

turismo, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais. Por fim,             

também na meta 12.8 que define que até 2030, seja garantido que as pessoas, em               

8 ONU, Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, Disponivel em: https://brasil.un.org/ 
Acessado em: 10 de novembro de 2020.  
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todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o          

desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. 
O projeto também se relaciona com o ODS 17 ”Fortalecer os meios de             

implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável”,          
na meta 17.17 que determina incentivar e promover parcerias públicas,          

público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das            

estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias  

Objetivos 

 
Após a realização de pesquisas voltadas à demanda, analisando o perfil do            

turista real de São Roque, foi realizada uma nova pesquisa visando identificar            

demandas potenciais para o turismo na cidade. Com base nos resultados,           
percebeu-se a existência de uma demanda potencial para o turismo de esportes e             

aventura na cidade, mais precisamente do segmento de skate downhill.  
Este projeto foi feito com base nesses trabalhos que aconteceram durante           

2019 e 2020, com o intenção de ampliar e diversificar a oferta turística da cidade. A                

ação criada também foi embasada em cases de sucesso em outros destinos,            
adaptando e apresentando experiências de sucesso para o contexto de São Roque. 

Sabendo as reais motivações e necessidades da demanda e as forças e            
fraquezas da oferta, reconheceu-se a existência de uma oportunidade real de           

agregar valor para a cidade em dois principais pontos: incentivar a pernoite dos             

turistas e direcionar o seu fluxo para locais não tão populares e explorados pelo              
público. 

Portanto, o projeto tem como objetivo geral aumentar o tempo de           
permanência e valor de consumo do turista no município de São Roque. Ainda,             

possui objetivos específicos de realizar um evento de skate downhill em São Roque             

e estabelecer parcerias entre negócios locais de alimentos e bebidas e de            
hospedagem. 

  

 



 
Experiências em outros destinos  

 
Com base em diversos cases de sucesso dessa modalidade de evento no            

Brasil, a Gás Inflamável Speed Festival é referência e reconhecida na realização de             

eventos, pela Confederação Brasileira de Skate e toda a comunidade do esporte, no             
setor de Downhill Skate. Por esse motivo, observamos experiências realizadas por           

esta empresa organizadora, além de possuir um canal aberto e fácil de            

comunicação e de fornecimento de dados 
Nos últimos 5 anos, não houve uma concorrência muito grande para a            

empresa. Principalmente no estado de São Paulo, há uma dificuldade burocrática           
muito grande, e há pouco patrocínio para esse tipo de ação, e por isso há uma                

oferta pequena de eventos. 

A única concorrente indireta é a Pousada Cantinho da Figueira, que organiza            
eventos em Timburi (SP). É indireto porque não oferece o mesmo tipo de evento              

que a Gás Inflamável oferece, apesar de ser no mesmo local. A Gás Inflamável              
organiza dois encontros anuais lá, inclusive com a parceria da pousada, e são             

eventos de um porte maior. A Pousada organiza mais eventos lá, porém em outras              

épocas do ano, e de um porte menor. Alguns deles são voltados para outros              
públicos específicos (outras modalidades de downhill além do skate). 

As outras empresas que atualmente estão engajadas na realização de          
eventos estão descritas na Figura 3. O local com mais eventos no Brasil, depois de               

São Paulo, é o estado do Paraná, por haver uma parceria muito forte das prefeituras               

com a equipe de atletas e de organização de eventos. Na sequência está o estado               
do Rio Grande do Sul, que sempre foi muito presente no cenário nacional, e que               

tem passado por alguns altos e baixos.  
A história dos eventos de modalidade downhill skate no Brasil foi bastante            

turbulenta. Alguns eventos realizados no passado por outros organizadores não          

atingiram a satisfação total de seus clientes, principalmente pelo número baixo de            
descidas (baterias de skate), e pelo sentimento de falta de segurança . Atualmente,             

a Gás Inflamável se destaca nesses dois quesitos e tem pouca concorrência, pois             
em eventos realizados em Águas de Lindóia, São Pedro, Timburi e Monte Alegre do              

Sul, por exemplo, apresentou qualidade diferenciada dos concorrentes. A Gás          

Inflamável Speed Festival tem boa imagem no atual mercado, sendo que quase a             
totalidade dos clientes avaliam positivamente a empresa.  

 



 
De acordo com um dos proponentes deste projeto, que foi colaborador de            

edições dessa modalidade de evento, a empresa em questão possui um networking            
consolidado com os órgãos públicos, que são necessários para a liberação de vias             

públicas e alvará para a realização dos eventos. Possui um aparato tecnológico            
bastante funcional e eficiente (marcação de tempo e filmagens dos pontos críticos            

da pista que podem gerar dúvidas e polêmicas no decorrer do evento). 

Os organizadores dos eventos são, em sua maioria, praticantes da          
modalidade, o que aumenta a eficiência da gestão, principalmente em situações           

anormais. Os clientes são os praticantes da modalidade de skate downhill e            
entusiastas de esportes radicais. 

A empresa é praticamente a única a realizar esse tipo de evento no estado              

de São Paulo e que segue os padrões da Confederação Brasileira de Skate (CBSK).              
A cidade tem uma alta procura pelos praticantes do Brasil inteiro. Isso acontece não              

só pela qualidade dos eventos e falta de concorrência, mas pelo relevo favorável e              
maiores investimentos em vias asfaltadas no estado. 

Esses eventos são bastante convenientes para o público alvo. São          

momentos raros em que se pode praticar a modalidade com segurança e contagem             
de tempo, além de serem oferecidas caronas de volta ao topo da ladeira, o que               

ajuda muito os atletas. 
A Gás Inflamável é presente no meio virtual e pode ser encontrada no             

Instagram como @gasinflamavelskate com mais de 14 mil seguidores, e          

@gasinflamavelspeedfestival com mais de mil seguidores, além de uma página no           
Facebook, Gás Inflamável Speed Festival. com mais de 4 mil curtidas. 

Duração 
 

Os eventos desse tipo duram entre 2 e 3 dias, dependendo de variáveis             
como época do ano e tipo do evento (regional ou nacional, por exemplo). De acordo               

com esta proposta, o evento em São Roque aconteceria ao longo de 10 horas              

durante 3 dias (sexta, sábado e domingo). O evento poderia ser realizado nos             
meses de março, abril, maio, agosto e setembro que são os de menos movimento              

turístico na cidade, seguindo o objetivo do projeto de equilibrar um pouco o fluxo              
turístico existente. 

 



 
O Festival de skate downhill em São Roque 
 

Propõe-se realizar um festival de skate downhill no município de São Roque.            

Os eventos desse segmento acontecem durante 2 ou 3 dias, sendo praticamente            
em todos os casos, no final de semana (de sexta à domingo, ou durante o sábado e                 

o domingo).  
A logística do evento se dá em basicamente em realizar descidas com a             

ladeira fechada: todos os atletas descem, em intervalos para maior segurança e,            

após a confirmação de que não há mais nenhum atleta na pista, a via é liberada                
para o trânsito local até a chegada dos atletas no topo, que se dá pelo transporte                

por caminhões ou ônibus (Figura 4). Esse ciclo se repete quantas vezes for             
possível, e há um intervalo para almoço. 

 
Figura 4: Caminhão com atletas subindo para o topo da ladeira em Timburi (SP) 

 
Fonte: Map Media, (2018).9 

 

Nos primeiros dias, acontecem baterias de treino e de tomadas de tempo,            
que consistem em descidas livres dos atletas ao longo do dia - sozinhos ou em               

conjunto - para realizar um chaveamento com base no desempenho de cada atleta             
em sua categoria. No domingo acontecem as baterias, onde 4 atletas disputam 2             

9 Map Media, Album de Fotos. Disponível em:        
<https://www.facebook.com/mapmediapage/photos/1464428340367401/>. Acesso em 25/11/2020. 

 



 
vagas em cada bateria e os outros 2 são eliminados, até restarem os últimos 4. Por                

fim, vem a grande final, premiando os vencedores.  
Foi elaborado um cronograma dos eventos, de forma geral, baseado na           

última etapa do Campeonato Brasileiro, na cidade de Monte Alegre do Sul (SP), em              
novembro de 2019. 

Cronograma do evento 

 
Tabela 1: Modelo de cronograma para realização de um evento de 3 dias 

Fonte: Elaboração Própria em parceria com a Gás Inflamável (2020). 

  

 

 SEXTA FEIRA SÁBADO DOMINGO 

07h00 //////////////////////////////////// RETIRADA DO CHIP ///////////////////////////////////// 

08h00 CHECK-IN 
(pode variar entre 1 e 

2 horas) 

TREINOS LIVRES TREINOS LIVRES 

09h00  
 

TOMADAS DE TEMPO 

 
BATERIAS 

ELIMINATÓRIAS 10h00  
TREINOS LIVRES 

11h00 

12h00 ALMOÇO  
(pode variar entre 1 e 2 horas) 

13h00 

14h00  
 
 

TREINOS LIVRES 

TREINOS LIVRES 
(podem variar entre 30 min. e 1 hora) 

15h00  
 

TOMADAS DE TEMPO 

 
BATERIAS 

 FINAIS 16h00 

17h00 

18h00 caso necessário pode-se usar este intervalo PREMIAÇÃO 



 
                        Tabela 2: Modelo de cronograma para realização de um evento de 2 dias 

                      Fonte: Elaboração Própria em parceria com a Gás Inflamável (2020). 
 
Caracterização geral do festival em São Roque 
 

Em São Roque, um dos locais previamente selecionados para a realização           

do evento é a estrada Darcy Penteado (figura 5) que atende aos seus requisitos. O               
outro local selecionado fica na estrada de acesso à Capela Santo Antônio, na             

estrada Mario de Andrade (Figura 6). 
  

 

 SÁBADO DOMINGO 

07h00 RETIRADA DO CHIP  
TREINOS LIVRES 

08h00  
TREINOS LIVRES 

09h00  
BATERIAS ELIMINATÓRIAS 

10h00 TOMADAS DE TEMPO 

11h00 

12h00 ALMOÇO  
(pode variar entre 1 e 2 horas) 

13h00 

14h00 TREINOS LIVRES 
(podem variar entre 30 min. e 1 hora) 

15h00  
 

TOMADAS DE TEMPO 

 
BATERIAS 

 FINAIS 16h00 

17h00 

18h00 caso seja necessário pode se 
usar este intervalo 

PREMIAÇÃO 



 
Figura 5 - Trecho apropriado para a prática da modalidade na Estrada Darcy Penteado 

 
Fonte: Google Maps (2020)10. 

 
Figura 6 - Trecho apropriado para a prática da modalidade na estrada Mário de Andrade 

 

Fonte: Google Maps (2020)11. 

 

10 Google Maps, Rota Personalizada. Disponível em:       
https://www.google.com/maps/dir/-23.5223763,-47.1034962/-23.5220401,-47.0934342/@-23.522404,
-47.1050436,15.92z/data=!4m2!4m1!3e1 
11 Google Maps, Rota Personalizada. Disponível em:       
https://www.google.com.br/maps/dir/-23.5026372,-47.0946298/-23.4989583,-47.089818/@-23.50001
8,-47.0903209,16z/data=!4m2!4m1!3e1?hl=pt-BR 

 



 
Como pode-se ver acima, o local dispõe de um declive acentuado, ideal para             

a modalidade. São aproximadamente 1,3 km, com uma duração média de 2 minutos             
de descida, o que facilita a execução do evento. O segundo local tem             

aproximadamente 750 metros de comprimento, e a duração de cada descida é de             
1:30 na média.  

 

● O trecho da via é fechado, com autorização da prefeitura e apoio do órgão de               
trânsito do local, para que os praticantes desçam com segurança12; 

● Após o último praticante chegar ao final da ladeira em segurança, a via pode               
ser reaberta para o trânsito local.  

 

Experiências com trechos de diferentes extensões mostraram que quanto         
maior a ladeira, maior será o tempo de espera dos moradores locais, o que pode               

resultar em uma maior insatisfação com o evento. A extensão de 1,2 km e 750 m se                 
mostram tamanhos adequados, que geralmente não causaria esse problema,         

principalmente no segundo caso, por ser menor e ter menos entradas de carro. 

Os locais escolhidos possuem espaços que possibilitam que os pedestres ou           
interessados em acompanhar o evento assistam os atletas fazendo as descidas           

radicais. Estão localizados nas curvas mais acentuadas, onde geralmente se dão os            
momentos mais emocionantes, e isso aumenta o engajamento do evento. Existem           

apenas quatro entradas de carro no primeiro trecho, e no segundo apenas uma, o              

que facilita a organização do espaço para que os proprietários das casas não sejam              
incomodados durante o evento e também não causem acidentes.  

Além disso, as entradas grandes de carro presentes no segundo local           
comporta algumas tendas para a organização e também para estandes de           

vendedores locais, sem atrapalhar o trânsito, é claro. Por ser próximo à Capela             

Santo Antônio, muitos clientes do evento podem conhecer o ponto turístico por            
estarem na região, induzindo uma movimentação nova e grande no local. No caso             

da Darcy Penteado, pode ser proposta uma parceria com o Eras Ristorante,            
fornecendo um espaço para estacionamento, o que atrairia diversos clientes do           

evento a comerem lá. 

Outro ponto e um dos principais requisitos é que sejam disponibilizadas duas            
ambulâncias para ficar no local do evento, durante a sua realização, em caso de              

12 CBSK, Regulamento – Downhill Speed. Disponível em:        
<http://www.cbsk.com.br/cms/conteudo/regulamento-downhill-speed/36>, Acesso em 23/06/2020. 

 



 
acidentes (a segunda ambulância é essencial para dar continuação ao evento caso            

uma pessoa se machuque). O hospital mais próximo está a aproximadamente 5            
quilômetros de distância, o que se mostra uma distância segura para qualquer            

atendimento emergencial ser feito com rapidez, prezando pela segurança dos          
participantes do evento. 

Equipe Técnica 
 

Para realizar o evento de acordo com o projeto e de maneira ideal para que               
tudo corra bem, é necessário que a decisão de receber o evento seja tomada e               

avaliada pelo Departamento de Turismo da cidade. Para isso, precisará levar em            

consideração a disponibilidade e possibilidade que os órgãos de saúde e trânsito de             
São Roque tenham para atender o evento. 

Sugerimos também que representantes do COMTUR, do departamento de         
Desenvolvimento econômico, esporte e Lazer, e Divisão de Cultura tenham          

conhecimento do projeto para que possíveis formas de colaboração entre as           

secretarias sejam estruturadas. 
Depois da decisão de realização do evento, os departamentos podem dividir           

as tarefas e atuação em cada etapa necessária para realização de acordo com suas              
responsabilidades dentro do município.  

Motivação e embasamento  
 

Pensamos neste evento pois acreditamos que ele possa ser interessante          
para a cidade, ajudando-a em dois problemas percebidos na estrutura turística local            

e descritos no Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal de São Roque,           
realizado pelos alunos da ECA USP: a sazonalidade, onde os meses de março,             

abril, maio, agosto e setembro são os mais prejudicados;e o excursionismo, visto            

que 81% de seus visitantes permanecem em um período inferior a 24 horas no              
destino. A primeira questão não afeta os eventos downhill pois eles não demandam             

de um período específico do ano para serem realizados, já a segunda sim, porque              
os atletas e entusiastas pernoitam na cidade do evento, que acontece de sexta à              

domingo. 

Entre os dias 02 e 26 de Abril de 2020, foi realizada uma pesquisa de               
demanda potencial, com foco no segmento de skate downhill, para o município de             

 



 
São Roque. Ela foi realizada através do Google Forms e enviada para praticantes             

da modalidade residentes na cidade de São Paulo, onde a maioria dos atletas             
residem.  

O formulário foi composto por dez perguntas de múltipla escolha e uma            
pergunta dissertativa, onde o entrevistado deveria descrever suas expectativas para          

um bom evento. Ele foi divulgado durante um mês em dois importantes grupos de              

discussão da modalidade no Whatsapp: o primeiro se chama “Longboard Premium”           
e possui aproximadamente 250 usuários.O segundo se chama “SP Downhill” e           

conta com mais de 50 usuários. O formulário obteve um total de 18 respostas. 
Os resultados nos revelam que há interesse (100% de respostas positivas no            

questionário) em que haja um evento desse tipo na cidade de São Roque, e que               

muitos praticantes já conhecem suas ladeiras. Sendo assim, o evento atrairia           
definitivamente o público e geraria retorno para a cidade, principalmente com           

hospedagem e restaurantes. A pesquisa mostrou que a vinda deste nicho trará            
renda para os moradores, já que pode-se observar uma média de gastos diários             

relativamente alta, acima de R$ 100,00 por pessoa com o comércio local, e por volta               

do mesmo valor com hospedagem no período, como podemos observar nos           
gráficos a seguir.  

 
Gráfico 1 - Média de gastos com comércio local 

 
Fonte: Elaboração Própria (2020). 

  

 



 
Gráfico 2 - Média de gastos com hospedagem 

 
Fonte: Elaboração Própria (2020). 

 

 

Utilizando uma matemática básica para tentar entender em números reais o           
porte e o retorno do evento: com aproximadamente 80 praticantes (que é um             

número baixo se comparado com uma média estimada de 100 praticantes por            
eventos no Estado de São Paulo no ano passado), a cidade receberá um retorno              

considerável de aproximadamente R$16.000,00, apenas por parte dos praticantes,         

sem contar os agregados. 
Além do retorno financeiro, este público pode trazer mais visibilidade para a            

cidade e movimentar uma região que não é tão procurada quanto o Roteiro do              
Vinho, o que representa a diretriz 1 do Plano de Desenvolvimento Turístico. Além             

disso, o fato de ser um público diversificado e relativamente novo, gera um retorno              

para diferentes setores da comunidade e outros comércios menos procurados pelo           
público costumeiro. 

Por ser um esporte relativamente exótico e pelos eventos contarem com           
apresentações musicais, vendas de roupas e alimentos, eles costumam atrair          

moradores locais para assistir e prestigiar, aumentando seu engajamento e suas           

fontes de renda possíveis. Vale ressaltar que o número desse público específico            
depende bastante da articulação da prefeitura e dos organizadores para uma boa            

divulgação do evento na cidade. 

 



 
Passo a passo para realização 
 

A premissa da realização do evento é que ele aconteça em parceria com a              

cidade que vai receber. É necessário que tenha um organizador idôneo que cumpra             
as normas de seleção estabelecidas de acordo com requisitos de segurança da            

modalidade Skate Downhill.  
A primeira etapa para realização do evento é a adesão dos representantes do             

município e a decisão de apoiar a realização, levando em consideração toda            

necessidade de mobilização. A segunda etapa é o contato com a empresa            
organizadora por parte de um representante do município, podendo este ser o            

secretário de turismo ou representante de um órgão equivalente no município.  
Após estes passos quem será responsável pelas atividades que deverão ser           

desenvolvidas para realização precisará de apoio de fornecedores diversos, órgão          

de transportes, saúde e turismo do município. Como indicadores de          
acompanhamento de implementação do evento estabelecemos abaixo: 

 
● Adesão ao evento por parte dos representantes da cidade: 

Baseado no projeto do evento e com conhecimento das responsabilidades e           

benefícios que o evento proposto pode gerar, levando em consideração o impacto            
que pode ser absorvido por todos os munícipes.  

 
● Contratação do realizador do evento:  

Deve ser realizada de acordo com as normas de seleção para organizadores            

de evento da modalidade presente neste projeto. 
 

● Mobilização de transporte e saúde: 
De acordo com as normas de segurança, é necessário que haja ambulância            

e controle de vias. Isso precisa ser verificado com os órgãos respectivos no             

município e precisa ser realizada uma comunicação aos moradores da área do            
evento. 

 
● Divulgação: 

A divulgação pode ser feita em duas fases: a primeira para organizar            

fornecedores e empreendedores que querem participar ou colaborar de alguma          

 



 
forma para realização. A segunda para o público alvo do evento que são atletas              

com acompanhantes e também moradores da cidade que queira prestigiar o evento. 
 

● Adesão ao evento por parte dos atletas participantes (já mensurada em           
pesquisa): 

A empresa organizadora selecionada é responsável pelos indicadores de         

acompanhamento operacionais durante o evento. No entanto, sugerimos que seja          
feita uma breve pesquisa de satisfação durante o evento que sirva para responder             

questões mais gerais e amplas sobre satisfação e também armazenar dados dos            
participantes para estudar a possibilidade de continuidade do evento. 

 

Como indicadores para avaliar os resultados do evento estabelecemos         
abaixo: 

● Número de participantes; 
● Receita estimada em estabelecimentos de hospedagem;  

● Receita estimada em estabelecimentos de alimentação e bebida; 

● Menção em mídias sociais.  

Normas de seleção para organizadores de evento da modalidade 

  
As normas para realização de um evento da modalidade skate downhill são            

estabelecidas pela CBSk, a confederação específica, que regula normas         
relacionadas às equipes, trabalho, pontuação e segurança. Para a seleção de um            

realizador devem ser observado os aspectos abaixo: 

● Se as normas determinadas pela CBSk são respeitadas em todos os           

aspectos da modalidade. Isso deve ser certificado e conferido diretamente no           
Regulamento de Downhill Speed disponibilizado pela CBSk.13 

● Histórico de organização de eventos do organizador. Se a modalidade          
proposta neste projeto for o único segmento ou especialidade do organizador,           

ele deve ser priorizado.  
● Custo e logística da organização. Deve-se dar preferência para a empresa           

que organiza o evento no mesmo estado. 

13 CBSK, Regulamento – Downhill Speed. Disponível em:        
<http://www.cbsk.com.br/cms/conteudo/regulamento-downhill-speed/36>, Acesso em 12/10/2020 

 



 

São Roque como parceiro de realização  

Benefícios  

 
O município se beneficia recebendo um evento que não gera impacto           

ambiental e colabora com dificuldades que o município precisa vencer e foram            

mapeadas no plano de desenvolvimento turístico, como redistribuir o fluxo de           
turistas para outras regiões da cidade e investir na valorização do meio ambiente             

natural como diferencial do turismo no município. 
A secretária de turismo e o destino também tem vantagem em produzir um             

evento alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável e a visibilidade           

positiva que será atraída com essa ação. Isso levando em consideração o município             
de São Roque ser uma referência como destino turístico e estância turística. 

Existem ainda mais possibilidades de ganho para fornecedores e         
empreendedores do município. Com base em outros eventos da modalidade, cada           

dia de evento tem 10 horas de duração. Isso provoca necessidades e desejos em              

quem estará presente para prestigiar o evento e até mesmo atletas, caracterizando            
uma demanda e abrindo oportunidade para empreendedores do ramo de          

alimentação e bebida.  
Outro benefício é direcionado para os munícipes, que terão uma nova opção            

de lazer para a família de forma que pode ser um evento estimulante es inspirador               
para todas as idades, contando com a emoção do formato de campeonato e todos              

os outros atrativos que podem se somar ao evento fazendo do local ideal para              

apreciar comidas e bebidas no local e até mesmo outros produtos.  
Sugere-se que, depois de decidido realizar o evento, os representantes da           

cidade planejem uma forma de selecionar empreendedores do ramo de          
alimentação e bebida locais, que se encaixam em critérios de venda previamente            

estabelecidos. Esses empreendedores selecionados poderiam montar barracas de        

venda distribuídas pelo local do evento e ter como público os participantes. 
Essa seleção pode ser feita através de um edital de chamamento a estes             

empreendedores interessados. Os formatos de organização e venda podem ser          
semelhantes ao que é realizado na Expo São Roque, anualmente realizada. 

Empreendedores do ramo de hospedagem também podem se beneficiar         

pensando em formatos de convênio com o evento. Assim como será feita a seleção              
de empreendedores do ramo de alimentação e bebida para participar a apoiar o             

 



 
evento, deve também haver uma forma de seleção e sondagem de empreendedores            

do ramo de hospedagem.  
É possível que meios de hospedagem se disponibilizem a fazer pacotes           

especiais de hospedagem ou tarifas especiais com desconto para atletas, e até            
mesmo algum produto especial para o evento como uma recepção ou café da             

manhã especial. Após um chamamento para esses estabelecimentos e         

empreendedores, levando em consideração todos os selecionados, uma forma de          
promoção desses estabelecimentos deve ser planejada em conjunto com o          

organizador do evento.  
Um evento como esse tem grande chance de recorrência, com pesquisas de            

satisfação feitas durante o evento captando alguns dados de participantes, outro           

evento pode ser realizado entrando em contato com essas pessoas que podem se             
tornar um público recorrente. Além de grande chance de recorrência de um um             

campeonato ocorrendo em São Roque existe ainda a possibilidade de articular um            
circuito de campeonatos entre municípios da região metropolitana de Sorocaba.  

Como aproveitar a oportunidade de um circuito 

 
Para isso, seria necessário ser feita uma outra pesquisa de demanda na            

região metropolitana de Sorocaba para entender o interesse, por parte dos           

municípios da região, em sediar um evento da modalidade skate downhill e depois             
um estudo de campo nos municípios que demonstrarem interesse em fazer parte de             

um circuito, com objetivo de verificar quais têm os pré-requisitos logísticos e físicos             

(relevo, qualidade do asfalto, etc) para realização do evento de acordo com as             
premissas deste projeto.  

A partir disso, a mesma estrutura de realização descrita neste projeto pode            
ser aplicada pela equipe técnica de cada município que tenha interesse em fazer             

parte de um circuito de campeonatos e/ou eventos.  

Além da equipe técnica, de acordo com este projeto, para que a realização             
do evento em cada município seja bem sucedida é necessário a inclusão de uma              

pessoa ou equipe de estratégia, que será responsável por articular e se certificar             
dos pontos a seguir. 

Que todo material de consumo necessário seja adquirido com o máximo de             

benefícios em todos os municípios, levando em consideração preço, transporte,          
entrega e fornecedores locais beneficiados. 

 



 
Cronologia, para que seja um circuito com bastante demanda e adesão, ou            

seja, que não seja ofuscado ou tenha que competir com eventos maiores pelo             
público-alvo, e nem que seja inviabilizado por questões logísticas (ex: muito longe,            

muito próximo de eventos caros e grandes, etc). E também é necessário que             
existam profissionais que irão garantir a segurança e sinalização de cada parte do             

circuito à disposição de todos os eventos. 

Por fim, material de divulgação, para que as informações divulgadas estejam           
alinhadas e que o material de divulgação de cada município impulsione a dos             

demais municípios participantes do circuito, aumentando a adesão geral. 

 
Responsabilidades 
 

Aceitando sediar o evento da modalidade proposta, o município de São           

Roque tem como responsabilidade realizar a contratação de um organizador que           
cumpra as normas de seleção estabelecidas neste projeto. 

Ainda, tem a responsabilidade de entrar em contato com órgão de saúde do             
município para que seja disponibilizado ambulância para o local e avisar o pronto             

socorro mais próximo de possíveis emergências.  

Entrar em contato com órgão de trânsito do município para que as ruas             
necessárias sejam isoladas e sinalizadas de acordo com o necessário para           

segurança de todos e se possível disponibilizar controladores de acesso que           
ajudem a manter tudo mais seguro. Também é preciso se responsabilizar pela            

comunicação da ocorrência do evento e organização, além do bloqueio de vias para             

os moradores da região em que o evento ocorrerá. 
Por fim, será necessário organizar um edital ou forma preferencial de           

chamamento para parcerias de empreendedores de alimentação e bebida e          
hospedagem, e até mesmo outros que forem pertinentes de acordo com os critérios             

da comunidade.  

Orçamento 
 

O custo para a realização do evento pode variar bastante, dependendo do            

nível de envolvimento da prefeitura, do seu tamanho, do marketing realizado, das            
parcerias com empresas privadas e da empresa contratada para sua realização.           

 



 
Utilizando valores de experiências recentes que a empresa Gás Inflamável Speed           

Festival teve, e gentilmente nos forneceu, conseguimos montar uma tabela com           
uma média de possíveis gastos que eventos desse tipo podem ter. 

  
   Tabela 3: Custos do evento 

Fonte: Elaboração própria em parceria com a Gás Inflamável (2020). 

 
  

 

Quantidade Descrição Valor (R$) 

1 Equipamento de cronometragem 5.000,00 

1 Palco 700,00 

1 Equipamento de Som 1.000,00 

2 Ambulâncias em tempo integral 1.200,00 

500 Fardos de feno + Transporte 1.200,00 

2 Tendas grandes 5x5 1.200,00 

2 Tendas pequenas 3x3 400,00 

8 Banheiros químicos 2.000,00 

2 Caminhões para transporte 1.200,00 

1 Faixa de sinalização 150,00 

1 Transformador 150,00 

n Troféus 25,00 vezes n 

n Medalhas 15,00 vezes n 

1 Alimentos e Bebidas 2.000,00 

1 Adesivos capacetes 100,00 

1 Pulseiras identificação 120,00 

8 Fiscais da pista 1.600,00 

10 Rádio para comunicação 500,00 

1 Seguro de vida atletas 400,00 



 
Com essa tabela, podemos afirmar que um evento de downhill custa por volta             

de R$20.000,00, dependendo de seu porte. Parcerias com empresas privadas -do           
ramo de esportes, alimentos e bebidas e hospedagem, por exemplo - podem            

diminuir esse valor. O engajamento da prefeitura também é primordial para sua            
realização, podendo colaborar com alguns itens de segurança, como sinalização e           

policiamento, itens de higiene como banheiros públicos e lixos, além de itens            

estruturais como tendas, palcos, e equipamentos de som. 

 


