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1. Introdução 

Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal de São Roque (PDTM-São Roque), 

elaborado em 2018 e 2019 por alunos do curso de turismo da Universidade de São Paulo (USP) junto à 

comunidade de São Roque, o presente trabalho pretende fortalecer a identidade do destino de turismo 

rural por meio da estruturação do Caminho da Alcachofra. 

A partir das metas propostas pela visão de destino e objetivos do PDTM-São Roque, que valorizam a 

presença da ruralidade no fomento da atividade turística em São Roque e destaca a gastronomia e 

experiência no espaço rural como fatores de reconhecimento, o projeto Caminho da Alcachofra foi 

escolhido a fim de desenvolver a diretriz 2 do plano: fortalecer a identidade do destino no espaço rural. 

A diretriz foi escolhida mediante entrevistas realizadas em campo, que manifestam interesse em 

fortalecer a alcachofra como símbolo de São Roque, tanto por parte dos produtores, quanto por parte da 

Associação dos Produtores de Alcachofra de São Roque (APASR). Além disso, a APASR entende como 

benéfica e desejável a criação de uma rota, que para o presente trabalho, por questões de nomenclatura 

e adequação às diretrizes, será chamada de Caminho da Alcachofra.  

Assim, trazendo a alcachofra como instrumento capaz de fortalecer a identidade do destino no espaço 

rural, o plano desenvolverá o Caminho da Alcachofra atrelado ao turismo de experiência, a partir de 

estratégias que pretendem potencializar a atividade turística nas propriedades que fazem o manejo da 

planta, por meio do plantio e cultivo, venda ou gastronomia.  

Ademais, como concluído no PDTM-São Roque, entende-se que o destino possui potencial de valorização 

da ruralidade, que pode ser afirmado por meio das plantações de alcachofra e videira, com destaque aos 

agentes da comunidade envolvidos, principalmente aos produtores de alcachofra. 

O plano de ação terá como objetivo fortalecer a alcachofra como símbolo do Município de São Roque 

junto ao vinho, contribuindo assim para a consolidação da cidade como um destino de turismo rural. Visa 

ainda contribuir para o aumento do fluxo de turistas e visitantes nas propriedades de alcachofra e, 

consequentemente, impactar no aumento de renda de seus respectivos produtores.  
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A alcachofra 

A alcachofra (Cynara scolymus), saboreada principalmente na Europa, na região do Mediterrâneo, é uma 

flor comestível de alto valor nutricional e propriedades terapêuticas, utilizada como fonte de alimento e 

medicamento desde a antiguidade pelos gregos, egípcios e romanos (MONTANARINI, 2019).  

No Brasil, por ser um alimento exótico e pouco comum, a flor se tornou um alimento de alto valor 

agregado, usualmente conhecida por servir de base para pratos sofisticados na gastronomia. Apesar disso, 

na culinária, pode ter diferentes formas de preparo e consumo: como ingrediente principal em receitas, 

na produção de conservas, patês e até mesmo licores. 

Conhecida também por suas propriedades nutricionais, a parte mais utilizada da alcachofra é o miolo, sua 

porção mais polposa. Ainda assim, suas pétalas, talos e folhas também podem ser aproveitados.  

As propriedades nutricionais da alcachofra são inúmeras: vitaminas do complexo B, potássio, cálcio, 

fósforo, iodo, magnésio, sódio e ferro (MONTANARINI, 2019). Além disso, em função de suas propriedades 

antioxidantes, os extratos da folha de alcachofra têm sido utilizados no tratamento de doenças 

cardiovasculares na medicina popular (BOTSARIS E ALVES, 2007).  

Quanto ao cultivo, caracteriza-se por ser uma planta perene, ou seja, possui ciclo de vida longo, de até 

dois anos, ou seja, por mais de dois ciclos sazonais. Como revelado na Figura 1, seu pé pode atingir de um 

a dois metros de altura, com um metro de diâmetro ou mais e seus capítulos florais podem ter de seis a 

dez centímetros (HORTAS INFO, 2020). 

Figura 1 – Pé de alcachofra roxa de São Roque 

 

Fonte: Vinícola XV de Novembro 
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A variedade denominada roxa de São Roque, amplamente conhecida na região e em todo o Brasil, é fruto 

do trabalho de seus produtores, que a protegem do sol com sacos de papel ou jornal, ainda quando 

botões, adquirindo coloração roxa em suas pétalas quando se abrem (COBELLO, 2012). 

Alcachofra em São Roque 

No Brasil a alcachofra foi introduzida por imigrantes italianos no início do século XX e se adaptou a regiões 

serranas, como Teresópolis - RJ, São Roque - SP e no Rio Grande do Sul na região próxima à divisa com o 

Uruguai, devido ao clima ameno e estações bem definidas dessas áreas. No território nacional, são 

encontradas as variedades de alcachofra roxa de São Roque, violeta de Provença, verde de Lion e verde 

Grande da Bretanha, sendo que a mais produzida no Brasil é a variação roxa de São Roque, plantada nos 

municípios de Piedade, Ibiúna e São Roque, todos localizados no interior do estado de São Paulo 

(MONTARINI, 2019).  

De acordo com os produtores, a alcachofra é colhida entre os meses de agosto e novembro, podendo 

sofrer variações de acordo com o clima de cada ano. Após ser plantada, a alcachofra leva cerca de 9 meses 

até sua primeira colheita, produzindo de 5 a 8 flores por ano, sendo que cada muda pode resistir por cerca 

de 5 a 7 anos. 

Alcachofra em números 

A revista sul-africana AgriOrbit divulgou dados, de 2018, a respeito da produção e consumo da alcachofra 

ao redor do mundo. Os números foram levantados pela Indexbox, uma plataforma de análise de mercado 

internacional, que constatou que os principais produtores foram Itália (390 mil toneladas), Egito (324 mil 

toneladas) e Espanha (208 mil toneladas), sendo esses três países responsáveis por cerca de 55% da 

produção, de um total de aproximadamente 1,7 milhões de toneladas. Enquanto que Peru, Argélia, 

Argentina, China, França e Estados Unidos, somados, representaram cerca de 34% do total produzido. 

Toda essa produção mundial movimentou cerca de 2,5 milhões de dólares americanos ao longo do ano. 

Em relação à área de plantio estimou-se que a área total era de aproximadamente 127 mil hectares 

(AGRIORBIT, 2020). 

Em relação à produção do estado de São Paulo, em 2019 foram produzidas 4,32 milhões de cabeças da 

alcachofra de São Roque, sendo que 90% dessa produção foi na cidade de Piedade, que conta com 120 
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hectares de plantação, segundo dados do Instituto de Economia Agrícola (IEA-APTA), da Secretaria de 

Agricultura e Abastecimento de São Paulo (MINKE, 2020). 

De acordo com um levantamento feito em uma reportagem do portal G1, utilizando dados do IBGE, em 

2019, foi estimado que a cidade de Piedade, principal produtora do país, com 120 hectares de plantio, é 

responsável por dois terços da produção nacional. Levando em conta a pesquisa realizada pelo IEA-APTA, 

estima-se, portanto, que a produção nacional de alcachofra foi de, aproximadamente, 5,9 milhões de 

alcachofras no ano de 2019 (G1, 2019). 

2. Plano de desenvolvimento Caminho da Alcachofra 

Justificativa 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Turístico Municipal de São Roque, o município tem como 

visão de destino tornar-se um destino turístico com forte presença e valorização da ruralidade, por meio 

das plantações de alcachofra e videira, assim como ser reconhecida por sua gastronomia e experiência no 

espaço rural. 

Mediante entrevistas realizadas em campo no destino, foi possível verificar que há manifestação de 

interesse em fortalecer a alcachofra como símbolo de São Roque, tanto por parte dos produtores quanto 

por parte da população local. É importante, também, destacar o potencial de atratividade da alcachofra 

devido sua unicidade, já que é um produto pouco explorado no Brasil. Segundo Leodir, ex-presidente da 

APASR, a alcachofra roxa de São Roque representa grande parte da produção nacional, e além disso, tem 

forte presença no município por parte de seus habitantes. As estratégias de melhoria da oferta turística 

pode promover a participação social dos agentes envolvidos, principalmente dos produtores de 

alcachofra.  

A necessidade de valer-se do turismo de experiência como estratégia para as propriedades produtoras de 

alcachofra está relacionada à uma nova demanda vinda de uma mudança de comportamento do turista: 

a busca por serviços diferenciados, que vão além de uma simples prestação de serviço, passeio ou 

alimentação. Dito isso, entende-se a necessidade de ofertar não apenas um serviço, mas uma experiência 

memorável de interação real com o espaço visitado, capaz de gerar emoção e engajamento dos 

consumidores (SEBRAE, 2015). 
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O Caminho da Alcachofra entra na definição de uma rota turística, um percurso continuado e delimitado 

cuja identidade é reforçada ou atribuída pela utilização turística. Na rota, existe uma sequência na ordem 

dos destinos a serem visitados e há sempre um ponto inicial e um ponto final (Ministério do Turismo, 

2007). A estruturação da rota turística Caminhos da Alcachofra é necessária para que as propriedades 

sejam organizadas a partir do objetivo comum de desenvolvimento turístico nesse espaço. 

Com essas medidas, espera-se obter fortalecimento da identidade do destino por meio da alcachofra, com 

o objetivo de torná-la símbolo protagonista do município juntamente ao vinho. E com a estruturação do 

Caminho da Alcachofra, espera-se que seja desenvolvida uma rede de cooperação entre a associação e os 

produtores para executar as diretrizes propostas pelo plano. 

Objetivos 

Tendo em vista os cenários de atuação do turismo em São Roque, decidiu-se por direcionar o foco de seu 

desenvolvimento nas áreas rurais. Sendo assim, o plano propõe diretrizes para o desenvolvimento da 

atividade turística nas propriedades produtoras de alcachofra em São Roque. Com a intenção de otimizar 

os processos de visitação, divulgação e gestão da atividade turística em cada propriedade, este projeto 

contou com um levantamento prévio das potencialidades de cada propriedade elencada, onde pôde-se 

observar o modo de organização, qualidade de produtos, desejos e pontos de melhoria. 

 
O plano tem como objetivo geral estruturar o Caminho da Alcachofra a partir de estratégias que visem 

potencializar a atividade turística nas propriedades que fazem o manejo da alcachofra a partir do turismo 

de experiência. 

Como objetivos específicos, busca-se fortalecer a imagem da alcachofra como símbolo protagonista de 

São Roque, juntamente com o vinho; aumentar o número de turistas e consecutivamente a receita para 

os produtores; fortalecer a Associação dos Produtores de Alcachofra de São Roque; atrair novos 

produtores e associados; definir diretrizes para a criação de uma identidade visual que identifique a 

potencialidade de cada propriedade; promover a cooperação entre os produtores e associados; 

estabelecer o diferencial de cada propriedade; e indicar melhorias a nível estrutural. 
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Metodologia 

Além da consulta no PDTM-São Roque para melhor compreender o desenvolvimento do turismo por meio 

das atividades ligadas ao manejo de alcachofra, a seguinte metodologia foi adotada: 

Primeiramente, uma coleta de informações em fontes secundárias sobre características, plantio, cultivo e 

gastronomia envolvendo a flor de alcachofra, bem como parte inicial do mapeamento das propriedades 

envolvidas nos processos de plantio, cultivo, gastronomia e venda do produto, realizadas a partir de 

pesquisa de gabinete. 

Posteriormente, foram realizadas entrevistas por meio da plataforma Google Meets com o ex-presidente 

da APASR, Leodir Ribeiro, e com o atual presidente da associação, Alex Moraes. As entrevistas foram feitas 

nos dias 29 de setembro de e 7 de outubro de 2020, respectivamente, e tiveram como objetivo coletar 

informações sobre a associação (história, objetivos, projetos e relação com associados da APASR). 

Além disso, com o intuito de obter informações das propriedades, facilitar a comunicação entre 

pesquisadores e associados, bem como atualizar esses últimos sobre o andamento do projeto, foi feito 

um grupo no aplicativo de mensagens Whatsapp com oito dos nove proprietários rurais associados à 

APASR, intitulado “Projeto Alcachofra”. 

De acordo com as informações obtidas por meio das entrevistas com a APASR e com os associados, o 

município de São Roque tem 12 propriedades de alcachofra e 12 produtores, sendo que desses, nove são 

associados à APASR. 

Como o grupo do Whatsapp não forneceu todas as informações necessárias, foram feitas entrevistas 

usando preferencialmente telefone, mas também foram feitas chamadas de voz, enviadas mensagens de 

áudio e mensagens por Whatsapp. Foi desenvolvido um roteiro de entrevista (ver anexo 1) com perguntas 

necessárias ao entendimento do potencial de cada propriedade. 

Foi tentado o contato com todos os proprietários, no entanto, as seguintes particularidades foram 

verificadas: 

- Não foi obtida nenhuma resposta do produtor e associado Hélio; 

- O produtor Adriano não tem interesse em participar do projeto; 

- Não foi possível o contato com o produtor Antônio. No entanto, o produtor Adriano, devido a 

uma relação de parentesco, confirmou o mesmo não tem interesse em participar do projeto; 
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- O produtor Dário possui duas propriedades, das quais uma é uma associação com o produtor 

Leodir. 

- O produtor Dário não tem interesse em participar do projeto para a propriedade “Sítio do Dário”, 

mas confirma interesse para a propriedade “Alma Galiza”; 

- O produtor Dito, não é associado mas tem interesse em participar do projeto; 

- A propriedade Alma Galiza, dos proprietários Dário e Leodir, passará a ter plantação de alcachofra 

a partir de 2021. Até então, o produtor Dário produzia em sua propriedade Sítio do Dário, e o 

produtor Leodir, em propriedade arredada (não especificada). As diretrizes foram traçadas de 

acordo com a projeção para 2021. 

Após coletados os nomes e endereços das propriedades, foi esboçado um mapa com as propriedades 

produtoras de alcachofra por meio do aplicativo Google My Maps. A maioria dos endereços não oferecia 

dados completos ou oferecia apenas a quilometragem para o acesso à Estrada dos Moraes, sem constar 

o número ou com número não encontrado. Nesses casos, buscou-se pela procura automática dos nomes 

das propriedades na base de dados do Google (Alcachofras & Antiguidades, Vinícola XV de Novembro, 

Bonsucesso Alcachofras, Sítio Itacolomy, Vinhos Alma Galiza, Vinhos Sorocamirim). Em seguida, foi 

enviada uma mensagem no grupo do Whatsapp solicitando que os produtores mandassem a localização 

exata da propriedade. Foram também enviadas mensagens privadas para alguns deles. Com isso, foram 

obtidas as respostas das seguintes propriedades: Sítio São Roque, Alcachofras Cacique, Sítio Itacolomy, 

Sítio do Dário e Quintal das Alcachofras, bem como a confirmação da localização encontrada no Google 

da propriedade Vinícola XV de Novembro. A informação da localização da propriedade sem nome, do 

produtor Antônio, foi passada pelo produtor Adriano. A localização foi aproximada no mapa devido a 

orientações insuficientes. A propriedade do produtor Hélio não foi localizada por falta de sucesso ao 

realizar contato. 

Todas as entrevistas foram tabuladas separadamente em fichas, a fim de possibilitar uma análise 

detalhada e completa das respostas de todas as propriedades. As fichas foram numeradas e analisadas 

no tópico 3 - Mapeamento da oferta.  

Após a análise das fichas e a fim de desenvolver as diretrizes do projeto a partir do turismo de experiência, 

o plano de ações foi dividido em ações individuais e ações conjuntas. Para a elaboração das diretrizes das 

ações individuais de cada propriedade, o trabalho utilizou da metodologia de turismo de experiência do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O método define o conceito de 

turismo de experiência, define critérios para mapear o perfil do empreendimento e indica as fases de 
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implementação de projetos e monitoramento, a fim de detectar potenciais manifestações de 

experiências, descrevê-las e, por fim, entender a viabilidade de sua implementação, bem como caminhos 

de como deve ser feito o monitoramento das atividades por parte do empreendimento (SEBRAE, 2015). 

Esse método é baseado no Quadro 1, retirado da metodologia do Sebrae, em que as colunas apresentam 

os elementos de experiência e as manifestações, e as linhas apontam cada um desses elementos com suas 

respectivas manifestações caracterizadas. Este Quadro foi adaptado para contemplar a realidade da 

oferta e demanda das propriedades produtoras de alcachofra de São Roque.  

Quadro 1 - Quadro de potenciais experiências do Sebrae. 

 

Fonte: SEBRAE, 2015. 

As modificações e incrementos realizados foram feitos de acordo com a finalidade deste plano. Foram 

feitos 12 quadros, um para cada propriedade produtora de alcachofra. Os elementos de experiência foram 

divididos em: gastronomia, venda, manejo e lazer. No lugar de manifestação, foi colocado: disponibilidade 

atual, potencial, particularidades, e por último, as diretrizes resumidas. As diretrizes são melhor 

explicadas ao final de cada quadro em forma de texto. 

Quadro 2 - Quadro de potenciais experiências adaptado do Sebrae. 

Propriedade X - Nome 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia     

Venda     

Manejo     

Lazer     

Fonte: SEBRAE, 2015. Adaptado. 

A partir da elaboração das diretrizes das ações individuais e com o intuito oferecer uma identificação de 

cada uma das manifestações de experiência, foram criados ícones para enquadrar as propriedades de 
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acordo com os serviços, atividades e produtos ofertados. Os ícones serão confeccionados e distribuídos 

para os produtores, se aplicáveis de acordo com os requisitos do uso de cada um, com o objetivo de 

indicar quais elementos de experiência podem ser encontrados em cada propriedade. 

Os ícones foram idealizados pelos elaboradores deste documento como um dos resultados do projeto, a 

fim de minimizar custos para a APASR e oferecer um incentivo às propriedades para a conquista de mais 

ícones a partir da melhoria dos serviços oferecidos em relação à experiência ao visitante. 

Por fim, foi feito um cronograma que busca estruturar as atividades a serem desenvolvidas, indicando o 

processo de contratação de serviços; e os passos para acompanhamento e monitoramento das 

manifestações de experiência implantadas. 

3. Mapeamento da oferta 

A associação 

Segundo entrevistas, apurou-se que a Associação dos Produtores de Alcachofras de São Roque (APASR) 

foi criada em 2018 com a finalidade de reunir produtores de alcachofra para dar visibilidade ao produto, 

incentivar o cultivo por novos produtores, fomentar pesquisas na área e promover a alcachofra como 

símbolo da cidade, assim como o vinho. Até o presente momento, a associação conta com 9 produtores 

associados.  

As ações que a APASR têm colocado em ação recentemente são: uma parceria com supermercados para 

vender alcachofra diretamente ao consumidor; a criação de embalagem única para a alcachofra de São 

Roque; aumento na venda de produtos a restaurantes do município; levantamento histórico do cultivo de 

alcachofra com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP (Campus São 

Roque); a conquista de espaço na Expo São Roque; e a contratação de assessoria de imprensa para o 

desenvolvimento de redes sociais. 

Quanto aos projetos futuros, a associação pretende criar a rota da alcachofra, buscar novos produtores e 

aumentar a pesquisa em relação ao plantio de alcachofra. 
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Quadro 3 - Dados da Associação dos Produtores de Alcachofras de São Roque 

Razão social Associação dos Produtores de Alcachofras de São Roque - Apasr - 32012964000146 

Natureza Jurídica Associação privada 

CNPJ 32.012.964/0001-46 

Presidente Alex Sandro Santiago de Moraes 

Telefone (11) 97393-5561 

E-mail Sem informação 

Endereço Rua Tibiriçá, 175 - Esplanada Mendes Moraes 

Fonte: Informações coletadas em entrevista com o atual presidente da APASR, Alex Sandro Santiago de Moraes; e 
pesquisa de CNPJ em www.situacaocadastral.info. 

Os produtores 

Como descrito anteriormente na metodologia, além da pesquisa de gabinete, o método de entrevista foi 

utilizado para obter informações sobre os produtores de alcachofra de São Roque e associados da APASR. 

O quadro 4 apresenta informações básicas relacionadas às propriedades que serviram de base para todo 

o processo de levantamento de dados e entrevistas. 

Os endereços foram colocados de acordo com as informações passadas pelos produtores nas entrevistas, 

no entanto, não estão corretos ou dizem respeito à estrada de acesso. Uma melhor precisão da localização 

foi feita no tópico Mapa. 

Quadro 4 - Dados dos produtores de alcachofra de São Roque 

Nº Produtor Telefone Propriedade Associado Endereço 

1 Adriano (11) 99699-2717 

Alcachofras & 

Antiguidades Não 

Estrada do Vinho, Km 5,5 - 

Sorocamirim 

2 Agostinho (11) 99645-8615 Sítio São Roque Sim Estr. dos Moraes, s/n - Sorocamirim 

3 Alex (11) 97393-5561 

Vinícola XV de 

Novembro Sim 

Estrada do Vinho, Km 4,5 - 

Sorocamirim 

4 Ana Lídia (11) 97414-6099 Bonsucesso Alcachofras Sim 

Estr. dos Moraes, 1115 - 

Sorocamirim 

5 Anselmo (11) 97240-3186 Alcachofras Cacique Sim 

Estr. dos Moraes, 23. Sítio Cacique - 

Sorocamirim 

6 Antônio - - Não Estr. dos Moraes 

7 Claudio (11) 99788-5708 Sítio Itacolomy Sim 

Rua Benedito Silvino de Camargo, 

440 

8 Dário (11) 99709-1859 Sítio do Dário Sim Estr. da Capela do Cepo, 42 
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Vinhos Alma Galiza Estr. dos Moraes, 921 - Sorocamirim 

9 Dito (11) 99716-3417 Vinhos Sorocamirim Não Estr. do Vinho, Km 4,5 - Sorocamirim 

10 Hélio (11) 98874-8143 Sem informação Sim Sem informação 

11 Leodir (11) 99798-2530 Vinhos Alma Galiza Sim Estr. dos Moraes, 921 - Sorocamirim 

12 Luciana (11) 99738-6387 Quintal das Alcachofras Sim 

Sítio Quintal das Alcachofras 

Estrada dos Moraes, 705 - acesso km 

5,5 Estrada do Vinho 

Fonte: Informações coletadas em entrevista com produtores. 

Os dados do Quadro 2 permitem constatar que em 2020 há, em São Roque, 12 produtores de alcachofra 

com propriedades destinadas aos processos de plantio, cultivo, gastronomia e/ou venda do produto, 

sendo nove destes associados à APASR.  
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Mapa das propriedades 

Figura 2 - Mapa das propriedades 

 

Fonte: elaborado por meio do aplicativo Google My Maps. 

 

A elaboração do mapa foi feita de acordo como descrito na metodologia deste plano. O mapa conta com 

11 propriedades, já que não foram obtidas informações sobre a propriedade do produtor Hélio. 

Como é possível observar no mapa (figura 2), a maioria das propriedades está próxima à Estrada do Vinho. 

No quilômetro 5 da Estrada do Vinho, está localizada a entrada para a Estrada dos Moraes (Estrada do 

Sorocamirim), onde se encontra grande parte das propriedades, sendo elas: Alcachofras & Antiguidades, 

Propriedade sem nome (Antônio), Quintal das Alcachofras, Alcachofras Cacique, Vinhos Alma Galiza, 

Alcachofras Bonsucesso e Sítio São Roque. 

No quilômetro 3,5 da Estrada do Vinho, está localizada a entrada para a Estrada Achiles Augusto de 

Moraes, onde se encontram as propriedades Vinícola XV de Novembro e o acesso à propriedade Vinhos 
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Sorocamirim. A propriedade Sítio do Dário se encontra a um quilômetro do acesso à Estrada do 

Sorocamirim, e a propriedade mais afastada das demais, Sítio Itacolomy, encontra-se a quatro 

quilômetros do acesso à Estrada do Sorocamirim. 

Como forma de melhor visualizar as propriedades que se encontram mais próximas umas das outras, foi 

elaborado um mapa mais aproximado: 

Figura 3 - Propriedades próximas 

 

Fonte: elaborado por meio do aplicativo Google My Maps. 

Fichas das propriedades 

A fim de detectar a potencialidade de cada propriedade, foram feitas fichas com informações coletadas 

em entrevistas individuais. 

A propriedade Alma Galiza, dos proprietários Dário e Leodir, passará a ter plantação de alcachofra a partir 

de 2021. Até então, o produtor Dário produzia em sua propriedade Sítio do Dário, e o produtor Leodir, 
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em propriedade arredada (não especificada). As diretrizes foram traçadas de acordo com a projeção para 

2021. 

Nas fichas, “n/a” significa “não se aplica”, e “sem informação”, refere-se a informações que não foram 

passadas pelos produtores durante as entrevistas. 

Propriedade 1 - Alcachofras & Antiguidades 

Informações Gerais 

Produtor Adriano 

Telefone (11) 99699-2717 

Propriedade Alcachofras & Antiguidades 

Associado Não 

Endereço Estrada do Vinho, Km 5,5 - Sorocamirim 

Faz parte da Rota do Vinho Não 

Site/ Rede social facebook.com/alcaeantigui 

Dia e horário de funcionamento Sáb e dom, 10h às 17h 

Atributos do estabelecimento Plantação, loja de antiguidades 

Culturas Alcachofra, milho e galinha caipira 

Produtos In natura, conserva (pouca quantidade) 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Não estabelecida 

Período que recebe turistas Ano todo 

Turistas suficientes em relação à 

produção Sim 

Experiência 

Dinâmica ao receber Visita à plantação 

Oferta de experiência 

Sítio livre para passeio, acesso mantido nas características originais, 

ambiente rural da época dos avós, loja de antiguidades 

Agendamento prévio Não 

Investe em propaganda Não 

Potencial 

Gostaria de oferecer Intenção de abrir um café. 
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Propriedade 2 - Sítio São Roque 

Informações Gerais 

Produtor Agostinho 

Telefone (11) 99645-8615 

Propriedade Sítio São Roque 

Associado Sim 

Endereço Estr. dos Moraes, s/n - Sorocamirim 

Faz parte da Rota do Vinho Sim 

Site/ Rede social augustomudasdelouro.com.br 

Dia e horário de funcionamento Sem horário definido 

Atributos do estabelecimento Plantação 

Culturas Alcachofra, uva, louro, pokan e maçã. 

Produtos In natura, conserva, congelada e mudas 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Ainda não, mas está se preparando 

Capacidade Sem informação 

Período que recebe turistas Sem informação 

Turistas suficientes em relação à 

produção Sem informação 

Experiência 

Dinâmica ao receber Sem informação 

Oferta de experiência Sem informação 

Agendamento prévio Sem informação 

Investe em propaganda Não 

Potencial 

Gostaria de oferecer 

Trazer vinícola da esposa para a propriedade. Implantar sistema "colha e 

pague" para os pés de fruta (pokan, maçã, uva). 

Está criando o vinho São Roque (marca registrada) e tem dois platôs para 

fazer galpão e abrir restaurante. 
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Propriedade 3 - Vinícola XV de Novembro 

Informações Gerais 

Produtor Alex 

Telefone (11) 97393-5561 

Propriedade Vinícola XV de Novembro 

Associado Sim 

Endereço Estrada do Vinho, Km 4,5 - Sorocamirim 

Faz parte da Rota do Vinho Sim 

Site/ Rede social https://vinicolaxvdenovembro.com.br/ 

Dia e horário de funcionamento Seg à sex, 9h às 17h. Fins de semana e feriados, 9h às 18h 

Atributos do estabelecimento Plantação, restaurante e vinícola 

Culturas Alcachofra e uva 

Produtos In natura, conserva, patê, congelados 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Sem informação 

Período que recebe turistas Ano todo 

Turistas suficientes em relação à 

produção Sem informação 

Experiência 

Dinâmica ao receber Sem informação 

Oferta de experiência 

Sugestão da uva Lorena como estratégia para combinar o vinho à 

alcachofra. 

Agendamento prévio Sem informação 

Investe em propaganda Sem informação 

Potencial 

Gostaria de oferecer Sem informação 
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Propriedade 4 - Alcachofras Bonsucesso 

Informações Gerais 

Produtor Ana Lídia 

Telefone (11) 97414-6099 

Propriedade Alcachofras Bonsucesso 

Associado Sim 

Endereço Estr. dos Moraes, 1115 - Sorocamirim 

Faz parte da Rota do Vinho Sim 

Site/ Rede social facebook.com/bonsucessoalcachofras 

Dia e horário de funcionamento Dias úteis, 9h às 18h (loja) 

Atributos do estabelecimento Plantação, restaurante, loja 

Culturas Alcachofra 

Produtos 

In natura, conserva, patê, pratos, congelados (tem uma agroindústria de 

conserva) 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Restaurante: 50/60 pessoas 

Período que recebe turistas Período de colheita da alcachofra (setembro a novembro) 

Turistas suficientes em relação à 

produção Vende pouco para turistas 

Experiência 

Dinâmica ao receber Turistas chegam e visitam a plantação automaticamente  

Oferta de experiência Pratos no restaurante e congelados para levar para casa 

Agendamento prévio Apenas para grupos escolares 

Investe em propaganda Sem informação 

Potencial 

Gostaria de oferecer Sem informação 
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Propriedade 5 - Alcachofras Cacique 

Informações Gerais 

Produtor Anselmo 

Telefone (11) 97240-3186 

Propriedade Alcachofras Cacique 

Associado Sim 

Endereço Estr. dos Moraes, 23. Sítio Cacique - Sorocamirim 

Faz parte da Rota do Vinho Não 

Site/ Rede social Não 

Dia e horário de funcionamento Todos os dias, 9h às 18h 

Atributos do estabelecimento Plantação 

Culturas Alcachofra, uva, maçã, graviola e louro 

Produtos In natura 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Não estabelecida 

Período que recebe turistas Durante a safra 

Turistas suficientes em relação à 

produção Sim 

Experiência 

Dinâmica ao receber 

Visita à plantação, recebe pouca gente pois começou a plantar esse ano, 

não tem taxas 

Oferta de experiência Visita à plantação e colheita 

Agendamento prévio Não 

Investe em propaganda Não 

Potencial 

Gostaria de oferecer 

Agendamento e cobrança de taxa para visitar e colher alcachofras e 

outros produtos, como a uva 

 

 
 
 
 



  21 

 

Propriedade 6 - Sem Nome (Antônio) 

Informações Gerais 

Produtor Antônio 

Telefone Sem informação 

Propriedade Sem nome 

Associado Não 

Endereço Est. dos Moraes 

Faz parte da Rota do Vinho Não 

Site/ Rede social Não 

Dia e horário de funcionamento n/a 

Atributos do estabelecimento Plantação 

Culturas Alcachofra e milho 

Produtos In natura 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Não 

Capacidade n/a 

Período que recebe turistas n/a 

Turistas suficientes em relação à 

produção n/a 

Experiência 

Dinâmica ao receber n/a 

Oferta de experiência n/a 

Agendamento prévio n/a 

Investe em propaganda n/a 

Potencial 

Gostaria de oferecer Sem informação 
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Propriedade 7 - Sítio Itacolomy 

Informações Gerais 

Produtor Cláudio 

Telefone (11) 99788-5708 

Propriedade Sítio Itacolomy 

Associado Sim 

Endereço Rua Benedito Silvino de Camargo, 440 

Faz parte da Rota do Vinho Sim 

Site/ Rede social facebook.com/RestauranteItacolomy 

Dia e horário de funcionamento Finais de semana e feriados, 9h às 18h 

Atributos do estabelecimento 

Plantação, restaurante e loja com adega (prevista a inauguração em 

2021) 

Culturas Alcachofra, uva e louro 

Produtos In natura 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Pequena 

Período que recebe turistas Período de safra de uva e alcachofra 

Turistas suficientes em relação à 

produção Sim 

Experiência 

Dinâmica ao receber 

Os turistas são guiados, podendo tirar fotos, dúvidas e também fazer a 

colheita 

Oferta de experiência Sem informação 

Agendamento prévio Sem informação 

Investe em propaganda Início após a finalização das obras 

Potencial 

Gostaria de oferecer Sem informação 
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Propriedade 8 - Sítio do Dário 

Informações Gerais 

Produtor Dário 

Telefone (11) 99709-1859 

Propriedade Sítio do Dário 

Associado Sim 

Endereço Est. da Capela do Cepo, 42 

Faz parte da Rota do Vinho Não 

Site/ Rede social Não 

Dia e horário de funcionamento n/a 

Atributos do estabelecimento Plantação 

Culturas Alcachofra 

Produtos In natura 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Recebe visitas esporádicas 

Capacidade Não estabelecida 

Período que recebe turistas n/a 

Turistas suficientes em relação à 

produção n/a 

Experiência 

Dinâmica ao receber Recebe turista quando bate à porta 

Oferta de experiência Não 

Agendamento prévio Não 

Investe em propaganda Não 

Potencial 

Gostaria de oferecer Não 
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Propriedade 9 - Vinhos Sorocamirim 

Informações Gerais 

Produtor Dito 

Telefone (11) 99716-3417 

Propriedade Vinhos Sorocamirim 

Associado Não 

Endereço Estr. do Vinho, Km 4,5 - Sorocamirim 

Faz parte da Rota do Vinho Sim 

Site/ Rede social facebook.com/Vinhos-Sorocamirim-742876082473899 

Dia e horário de funcionamento Fins de semana, 7h às 16h. Seg à sex, 9h às 18h 

Atributos do estabelecimento Plantação e vinícola (mini lanchonete) 

Culturas Alcachofra e uva 

Produtos Pastéis, alcachofra, fundo de alcachofra, vinhos, cervejas, suco 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Não estabelecida 

Período que recebe turistas Jun, jul e ago (festa do padroeiro); set, out, nov e dez (safra) 

Turistas suficientes em relação à 

produção Não 

Experiência 

Dinâmica ao receber 

Visitação livre e explicação sobre o plantio, conforme interesse do 

visitante 

Oferta de experiência Conhecer a plantação de alcachofra e a vinícola 

Agendamento prévio Sim 

Investe em propaganda Sim, em outdoors por exemplo 

Potencial 

Gostaria de oferecer Acampamento, tem um terreno livre 
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Propriedade 10 - Sem informação (Hélio) 

Informações Gerais 

Produtor Hélio 

Telefone (11) 98874-8143 

Propriedade Sem informação 

Associado Sim 

Endereço Sem informação 

Faz parte da Rota do Vinho Sem informação 

Site/ Rede social Sem informação 

Dia e horário de funcionamento Sem informação 

Atributos do estabelecimento Sem informação 

Culturas Alcachofra 

Produtos Sem informação 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sem informação 

Capacidade Sem informação 

Período que recebe turistas Sem informação 

Turistas suficientes em relação à 

produção Sem informação 

Experiência 

Dinâmica ao receber Sem informação 

Oferta de experiência Sem informação 

Agendamento prévio Sem informação 

Investe em propaganda Sem informação 

Potencial 

Gostaria de oferecer Sem informação 
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Propriedade 11 - Alma Galiza 

Informações Gerais 

Produtor Dário e Leodir 

Telefone (11) 99798-2530 

Propriedade Alma Galiza 

Associado Sim 

Endereço Estr. dos Moraes, 921 - Sorocamirim 

Faz parte da Rota do Vinho Sim 

Site/ Rede social almagaliza.com.br 

Dia e horário de funcionamento Seg à sex, 10h às 17h. Sáb, dom e feriado, 9h às 18h 

Atributos do estabelecimento Plantação, vinícola, loja e taberna 

Culturas 

Alcachofra e uva. Obs.: a propriedade começará a produzir alcachofra a 

partir de 2021. 

Produtos 

In natura, conserva (fundo e coração), patês, molho de tomate com fundo 

de alcachofra, pratos no restaurante 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Plantação: não estabelecida; Adega: 80 pessoas; Taberna: 60 pessoas 

Período que recebe turistas Ano todo (vinícola); durante a safra (plantação) 

Turistas suficientes em relação à 

produção n/a 

Experiência 

Dinâmica ao receber Recepção de turistas, sem taxas 

Oferta de experiência Explicar a história da alcachofra, conhecer a plantação e degustação 

Agendamento prévio Sim 

Investe em propaganda Sim, por meio do site 

Potencial 

Gostaria de oferecer Visitação e mais pratos de alcachofra 
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Propriedade 12 - Empório e Restaurante Quintal das 

Alcachofras 

Informações Gerais 

Produtor Luciana 

Telefone (11) 99738-6387 

Propriedade Empório e Restaurante Quintal das Alcachofras 

Associado Sim 

Endereço Estrada dos Moraes, 705 

Faz parte da Rota do Vinho Sim 

Site/ Rede social facebook.com/quintaldasalcachofras 

Dia e horário de funcionamento Sex, sáb e dom, 10h às 18h 

Atributos do estabelecimento Plantação e restaurante 

Culturas Alcachofra 

Produtos 

Pratos de alcachofra, sorvete (alcachofra com calda de vinho tinto), 

conservas, congelados e in natura 

Visitação 

Recebe turistas e visitantes Sim 

Capacidade Restaurante: 50 pessoas (grande rotatividade) 

Período que recebe turistas Ano todo, maior intensidade durante a safra e feriados 

Turistas suficientes em relação à 

produção Sim 

Experiência 

Dinâmica ao receber Sem informação 

Oferta de experiência 

Conhecer sítio, história da alcachofra, trilha da alcachofra. Trilha, tirar 

fotos, andar na plantação. Viagem pelo mundo da alcachofra. Diferencial: 

sorvete de alcachofra com cobertura de vinho. Plantio - Abril Colheita - 

Setembro (primavera) 

Agendamento prévio Não, porém recomendado aos domingos por conta da lotação 

Investe em propaganda Sim 

Potencial 

Gostaria de oferecer Novas trilhas e tirolesa 
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4. Plano de ações 

Como forma de sistematizar o plano de ações, foi feita uma divisão por ações individuais e ações 

conjuntas. As primeiras propõem-se a oferecer diretrizes específicas de acordo com o potencial de cada 

propriedade elencada no mapeamento da oferta; já as segundas, propõem-se a oferecer diretrizes 

conjuntas para todas as propriedades, de forma a consolidar o Caminho da Alcachofra. 

Ações individuais 

Com o intuito de fortalecer o turismo rural no município e atrair turistas para as propriedades de 

alcachofra, foram traçadas estratégias de acordo com o que cada produtor oferece em termos de 

experiência em gastronomia, venda, manejo e lazer. Para isso, os elementos de experiência foram 

categorizados em: disponibilidade atual, potencial e particularidades. Por fim, são dadas as diretrizes 

específicas para cada propriedade. 

  
 

Propriedade 1 - Alcachofras & Antiguidades 
Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia 

n/a Abrir um café na 

propriedade (de 

acordo com o que foi 

mencionado pelo 

proprietário). 

n/a n/a 

Venda 

Alcachofra in natura e 

conserva, 

antiguidades (loja). 

Aumentar as vendas 

a partir da 

identificação do 

público alvo com a 

propriedade.  

Loja de antiguidades; 

Em agosto há turistas 

querendo alcachofra 

e não tem 

(sazonalidade). 

n/a 

Manejo 

Alcachofra, Milho e 

Galinha Caipira. 

Alcachofra 

processada de outras 

maneiras, além de 

conserva; 

n/a n/a 

Lazer 

Visitação à plantação. Oferecer visitação de 

experiência (história 

do sítio e alcachofra); 

Sítio livre para 

passeio, acesso 

mantido nas 

n/a 
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características 

originais, ruralidade, 

época dos avós, loja 

de antiguidades.  

 

Não foram elaboradas diretrizes para esta propriedade de acordo com a decisão do produtor de não fazer 

parte do planejamento.  

 

Propriedade 2 - Sítio São Roque 
Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia n/a 

Criação de 

restaurante e 

vinícola. 

Proprietário vem de 

família italiana.  

Desenvolver a 

gastronomia (em 

paralelo com a 

culinária italiana); 

Degustação de vinhos 

e pratos à base de 

alcachofra. 

Venda In natura e mudas.  

Oferecer alcachofra 

em outras opções 

como patês, 

conservas, etc. n/a 

Venda de produtos à 

base de alcachofra 

(patês, conserva, 

pratos congelados 

etc); Parceria com 

produtores de 

conserva;  

Incluir “alcachofra” 

no nome ou slogan 

(ver definições) da 

propriedade. 

Manejo 

Alcachofra, uva, 

louro, pokan e maçã. 

Trazer vinícola da 

esposa para a 

propriedade; tem 

dois platôs para 

galpão e abrir 

restaurante. 

Implantar sistema 

cole e pague para os 

pés de fruta. Criando 

vinho São Roque. 

Trabalha com mudas; 

Possui plantação de 

frutas que não são 

oferecidas em outras 

propriedades.  

Criação de roteiros 

guiados pela 

plantação (história, 

técnicas de plantio, 

colheita direto do pé 

etc); Trabalho com 

mudas para atrair 

visitantes que 

tenham interesse em 

conhecer mais sobre 

o plantio e cultivo da 

flor. Criar sistema 

colhe e pague para 
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alcachofras e pés de 

fruta. 

Lazer n/a n/a n/a n/a 

 
Como mencionado pelo proprietário, há intenção de criar um restaurante no Sítio São Roque. Deste 

modo, caso a ideia se concretize, uma vez que o proprietário tem conhecimentos a respeito da 

gastronomia italiana, a propriedade pode desenvolver a culinária a fim de incorporar pratos da cultura 

que utilizem a alcachofra como base. Neste caso, o ideal é que a alcachofra utilizada seja fruto da 

propriedade Sítio São Roque, garantindo assim a qualidade no produto final.  

Durante conversa com produtor, foi mencionada ainda a vontade de abrir uma vinícola na propriedade. 

Para tal, o Sítio São Roque poderá oferecer degustação de pratos à base de alcachofra que combinem com 

os vinhos ali produzidos.  

Além disso, a diretriz de cunho de manejo é a criação de roteiros guiados pela plantação, com o objetivo 

de entregar uma experiência única ao turista que, além de conhecer a história e técnicas de plantio, tem 

a possibilidade de colher a alcachofra e frutas diretamente do pé. Ademais, a propriedade pode se utilizar 

da particularidade do trabalho com mudas para atrair visitantes que tenham interesse em conhecer mais 

sobre o plantio e cultivo da flor. A divulgação em mídias sociais e na Expo São Roque pode ser uma forma 

de alcançar tal público alvo.  

A fim de aumentar o engajamento de visitantes para os roteiros guiados, a propriedade tem potencial de 

explorar a venda de produtos à base de alcachofra, como patês, conserva, pratos congelados, etc. Para 

tal, o Sítio São Roque pode fazer parceria com outras propriedades para as quais vende as mudas de 

alcachofra e que também façam produção de conservas. Com isso, a propriedade estará em grado de 

oferecer uma experiência abrangente ao turista que realiza a visita e que terá a oportunidade de levar 

para casa um pouco do “sabor de São Roque”.  

Não foram estabelecidas diretrizes de lazer, uma vez que a criação de roteiros guiados, neste caso, está 

diretamente relacionada ao manejo e tem como objetivo atingir um público específico: pessoas que têm 

interesse em técnicas de plantio e colheita.  

 

 

Propriedade 3 - Vinícola XV de Novembro 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia Restaurante próprio. 

Desenvolver 

experiências Vinícola.  

Desenvolver pratos 

conjuntos com as 
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gastronômicas com 

produtos próprios. 

especialidades da 

casa: alcachofra e 

vinho.  

Venda 

In natura, conserva, 

patê e congelados. n/a n/a 

Garantir que os 

produtos vendidos 

sejam produzidos 

com a alcachofra da 

propriedade; Selo de 

qualidade;  

Incluir “Alcachofra” 

no nome ou no 

slogan (ver 

definições) da 

propriedade. 

Manejo Alcachofra e uva.  n/a n/a n/a 

Lazer 

Passeio guiado ou 

não à plantação. 

Desenvolver 

experiência de 

visitação guiada pela 

propriedade; 

Incluir a gastronomia 

como parte da 

experiência. 

Gastronomia já 

estabelecida; 

Vinícola. 

Desenvolver 

experiência 

completa: história, 

visitação, observação 

e degustação, que é o 

diferencial da 

propriedade XV de 

Novembro.  

 
Como o estabelecimento possui restaurante próprio, oferece vinhos e tem a plantação de alcachofras, é 

possível oferecer experiências gastronômicas completas utilizando a própria colheita, inclusive na 

elaboração de pratos à base da flor.  

Além disso, como diferencial, a propriedade pode desenvolver a opção de culinária participativa, dando 

possibilidade aos visitantes de cozinhar sua própria refeição com auxílio de um chef de cozinha.  

Quanto à venda de produtos à base de alcachofra, a Vinícola XV de Novembro deve garantir que os 

produtos vendidos sejam produzidos com a alcachofra da propriedade, a fim de garantir a qualidade do 

produto final. Para tal, um selo de qualidade XV de Novembro pode ser desenvolvido, a fim de timbrar as 

conservas e congelados ali produzidos.   

Ademais, nota-se a importância de incluir “alcachofra” no nome ou no slogan (ver definições) da XV de 

Novembro, além de inserir itens que façam menção à alcachofra no site e redes sociais da propriedade, 

com o intuito de trazer a flor como protagonista junto ao vinho.  

Visto que a propriedade possui plantações de uva e alcachofra, é possível realizar roteiros pelas 

plantações durante boa parte do ano, visto que o período de colheita das duas culturas são distintos.  
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Como mencionado pelo proprietário, já há possibilidade de visita guiada ou não à plantação. A sugestão 

para aperfeiçoar as visitas é desenvolver uma experiência completa ao visitante, que inclua gastronomia 

como parte do roteiro, uma vez que o restaurante é um diferencial da propriedade. O roteiro pode seguir 

a ordem cronológica de história, visitação, técnicas de plantio e cultivo, observação e, por fim, degustação.  

Não foram estabelecidas diretrizes de manejo, uma vez que a criação de roteiros guiados, neste caso, está 

diretamente relacionada à experiência e ao lazer do visitante e foi contemplada pela diretriz de lazer. 

 

 

 

Propriedade 4 - Alcachofras Bonsucesso 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia Restaurante. 

Culinária 

Participativa. 

Estrutura já 

estabelecida; 

Proximidade com a 

plantação. 

Possibilidade de levar 

o prato congelado 

para casa. 

Organizar a dinâmica 

da culinária 

participativa. 

No restaurante: 

“gostou de algum 

prato? você pode 

levá-lo para casa, se 

quiser”;  

Venda 

In natura, conserva, 

pratos de alcachofra 

e congelados. 

Desenvolver selo de 

qualidade de 

“conserva pioneira na 

região”. 

Pioneiros na venda 

de conservas.  

Desenvolver a 

comunicação da 

propriedade 

destacando a história 

das conservas e da 

Bonsucesso. 

Manejo Alcachofra 

Fortalecer a imagem 

da propriedade e sua 

história com o 

manejo da 

alcachofra. 

Produzem as próprias 

conservas e 

congelados. 

Storytelling: 

desenvolver a relação 

entre a alcachofra e a 

propriedade (criar 

identificação com o 

público alvo). 

Lazer Visitação à plantação n/a n/a 

Deixar que o turista 

escolha e colha a 

própria alcachofra 

para a culinária 

participativa. Airbnb 

experience. 
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A fim de retomar a experiência voltada à ruralidade, sugere-se a criação de uma linha do tempo com o 

objetivo de contar a história do sítio. O objetivo desta diretriz é desenvolver a relação entre a alcachofra 

e a propriedade para, a partir disso, comunicar uma história que gere identificação com o público alvo a 

partir da criação de um storytelling (ver definições).  

O storytelling é uma ferramenta de comunicação que pode ser utilizada tanto na divulgação online e 

offline da propriedade e de seus produtos, quanto na própria experiência de visitação. 

É pertinente que, além da linha do tempo, a propriedade desenvolva uma experiência completa de 

observação e colheita da alcachofra para os visitantes durante o período da safra. 

A fim de incrementar a experiência do turista na visitação à plantação, é indicado que se organize uma 

dinâmica da culinária participativa, que consiste na participação do espectador, neste caso o turista, na 

elaboração de pratos simples previamente selecionados ou na limpeza da flor colhida. 

Caso opte por trabalhar com a culinária participativa, a propriedade deve pensar em quais pratos 

estarão disponíveis para realizar a atividade, quem serão os responsáveis por guiar os turistas por toda a 

experiência gastronômica, qual a época em que o serviço será ofertado, custo para a propriedade e 

valores para os turistas, onde será divulgado etc. 

Uma vez que o restaurante conta com uma grande variedade de pratos, inclusive com opções congeladas 

para que o visitante leve para casa, a propriedade pode elaborar comunicações que informem o visitante 

sobre a possibilidade de viver uma experiência completa na Bonsucesso (ex: o visitante pode colher a 

própria alcachofra, degustação de produtos na loja, culinária participativa etc). As comunicações podem 

integrar o cardápio do restaurante ou serem pensadas como displays sobre as mesas e suas proximidades.  

Ademais, se tratando de comunicação, uma vez que a propriedade é pioneira na produção de conservas 

de alcachofra, é recomendado que se desenvolva uma comunicação voltada para a história da 

propriedade, com destaque às conservas da Bonsucesso. A comunicação pode ser utilizada em redes 

sociais e em banners informativos no restaurante, além da possibilidade de desenvolver um selo de 

qualidade de “conserva pioneira na região”. 

 

Propriedade 5 - Alcachofras Cacique 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia n/a n/a n/a n/a 

Venda In natura 

Desenvolver 

produtos à base de 

alcachofra, como n/a 

Parcerias com 

estabelecimentos que 

produzam conserva e 
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patês, conserva, 

pratos congelados, 

etc. 

congelados, a fim de 

aumentar a oferta de 

produtos à base de 

alcachofra no 

estabelecimento; 

Manejo 

Alcachofra, uva, 

maçã, graviola e 

louro. n/a 

Primeiro ano 

plantando alcachofra. 

Na divulgação, 

evidenciar que o tour 

pode ser agendado 

com antecedência, 

plantação recente 

como oportunidade 

de conhecer outras 

fases de plantio; 

Focar em 

hospitalidade 

(dinâmica ao 

receber). 

Lazer 

Tour guiado pela 

plantação onde os 

turistas podem fazer 

a colheita dos 

próprios produtos. n/a 

Tour pode ser feito 

com horário 

agendado. n/a 

 
A fim de aumentar a oferta de produtos à venda no estabelecimento, bem como aumentar o engajamento 

de turistas em visitas guiadas, a propriedade tem potencial de explorar a venda de produtos à base de 

alcachofra, como patês, conserva, pratos congelados etc. Para tal, a Alcachofras Cacique pode fazer 

parcerias com estabelecimentos que produzam conserva e congelados. Neste caso, o ideal é que os 

produtos sejam produzidos a partir da alcachofra da própria propriedade, a fim de garantir a qualidade 

do alimento. Com isso, a propriedade estará em grado de oferecer uma experiência abrangente ao turista 

que realiza a visita.  

A fim de incrementar a experiência do tour guiado, a propriedade deve garantir uma experiência 

diferenciada, do início ao fim.  

Na divulgação, a propriedade pode focar em particularidades que possui: tour pode ser agendado com 

antecedência, o que pode vir a ser um diferencial para aqueles que procuram se planejar ao visitar São 

Roque, por exemplo. Primeiro ano plantando alcachofra pode ser uma oportunidade para que os turistas 

vejam uma plantação mais nova, que acaba oferecendo alcachofras melhores, como mencionado pelo 

produtor.  

Além disso, focar em tours guiados com horário agendado é uma ótima maneira de proporcionar uma 

experiência mais acolhedora ao turista, visto que dessa maneira o proprietário consegue se planejar para 
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oferecer atenção integral ao grupo visitante. A sugestão neste caso, é mapear elementos de hospitalidade 

que podem ser utilizados durante a visita guiada, a fim de incrementar a experiência do visitante.  

Para saber mais sobre como oferecer uma experiência completa e diferenciada, os produtores podem 

consultar o site do Airbnb (ver ações conjuntas) e utilizar a plataforma na divulgação e precificação das 

visitas guiadas, caso deseje cobrar por isso. 

 

Propriedade 6 - Sem nome (Antônio) 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia n/a n/a n/a n/a 

Venda In natura. 

Parceria com 

estabelecimentos. n/a n/a 

Manejo Alcachofra. 

Diversificar a 

produção com o 

plantio de outras 

culturas que possam 

ser complementares 

à alcachofra.  n/a n/a 

Lazer n/a n/a n/a n/a 

 
Não foram elaboradas diretrizes para esta propriedade de acordo com a decisão do produtor de não fazer 

parte do planejamento.  

 

Propriedade 7 - Sítio Itacolomy 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia 

Inauguração de 

restaurante e loja 

com adega em 2021. 

Prato exclusivo 

envolvendo as 

culturas da 

propriedade. n/a 

Contratar um chef de 

cozinha ou 

cozinheiros 

experientes para 

auxiliar na elaboração 

de pratos exclusivos. 

Venda In natura. 

Criar identidade 

visual própria para 

auxiliar na venda dos 

produtos in natura. n/a  

Elaborar selo para 

enfatizar a identidade 

das culturas da 

propriedade. Ex: 

Louro do Claudio; 
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Incluir “Alcachofra” 

no nome ou no 

slogan (ver 

definições) da 

propriedade. 

Manejo Alcachofra e louro  

Workshop de plantio 

e cuidados com 

alcachofra, louro e 

uva. n/a 

Estruturar a dinâmica 

para Workshops. 

Lazer 

Visitação guiada da 

plantação. n/a n/a n/a 

 
Juntamente aos processos para inauguração do restaurante em 2021, é interessante que o proprietário 

pense na elaboração de um prato exclusivo que envolva as culturas da propriedade. Para isso, recomenda-

se o auxílio de um chefe de cozinha ou cozinheiros experientes para harmonizar o louro, a alcachofra e a 

uva, seja em um ou dois pratos distintos.  

Uma vez que o foco de experiência ao turista na propriedade é a visitação guiada, a propriedade deve 

estruturar a dinâmica de “colha, pese e pague”, na qual o turista, guiado por funcionários especializados 

na colheita, pode escolher o que deseja consumir e coletar com as próprias mãos. 

Além disso, para a época de plantio, a propriedade pode estruturar uma dinâmica em que o turista possa 

plantar a alcachofra, uva ou louro. O processo deve ser guiado, a fim de que o responsável ensine como 

é feito o plantio e quais os cuidados que devem ser tomados com as plantas. 

Além disso, para o processo de venda de mudas para turistas, a propriedade pode pensar em embalagens 

ecológicas com selos próprios, reforçando a identidade da propriedade, como por exemplo “Louro 

Itacolomy” ou “Louro do Claudio”.  

Como diretriz voltada para o manejo, foi pensado um Workshop de plantio e cuidados com alcachofra, 

louro e uva, na mesma dinâmica da visita guiada, mas voltado a pessoas que queiram se aprofundar na 

temática. A fim de melhor estruturá-lo, o responsável deve pensar em como os conhecimentos serão 

passados, quem será responsável por ministrar os workshops, como as atividades serão feitas na prática 

etc. 

Ademais, a fim de atrair turistas e visitantes interessados na alcachofra, a propriedade deve aumentar as 

referências à flor, para tal, pode incluir o termo “alcachofra” no nome ou slogan (ver definições no final 

do trabalho) da propriedade.  
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Propriedade 8 - Sítio do Dário 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia n/a n/a n/a n/a 

Venda Alcachofra in natura. n/a n/a n/a 

Manejo Alcachofra. 

Visitação guiada para 

colheita da alcachofra 

in natura. n/a n/a 

Lazer 

Recebe visitas 

esporádicas n/a n/a n/a 

 

Não foram elaboradas diretrizes para esta propriedade de acordo com a decisão do produtor de não fazer 

parte do planejamento. No entanto, como pretendido pelo próprio produtor, as diretrizes voltadas ao 

turismo de experiência foram voltadas para a propriedade Alma Galiza, de responsabilidade sua e também 

do produtor Leodir (ver quadro da propriedade 11- Alma Galiza). 

 

Propriedade 9 - Vinhos Sorocamirim 
Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia 

Venda de pratos à 

base de alcachofra na 

lanchonete da 

propriedade. 

Degustação de pratos 

à base de alcachofra 

para aqueles que 

participam da 

experiência (ver 

diretrizes voltadas 

para o lazer).  Lanchonete. 

Oferecer produtos à 

base de alcachofra 

para degustação 

gratuita àqueles que 

visitam a plantação. 

Venda 

Venda da alcachofra 

in natura, fundo de 

alcachofra em 

conserva. n/a n/a 

Criação de selo ou 

logotipo da 

propriedade. Incluir a 

palavra “alcachofra” 

no nome ou slogan 

(ver definições) da 

propriedade;  

Manejo Alcachofra e uva 

Turismo de 

experiência na 

plantação: o visitante 

pode colher a própria 

alcachofra. 

Turista nem sempre 

tem interesse em 

conhecer o plantio, 

uma vez que não 

conhece o produto. 

Incentivo ao turista a 

colher sua própria 

alcachofra (no 

período de safra). 
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Lazer 

Visita à plantação, 

mostrar ao turista 

como é feito o plantio 

e colheita. 

Camping + Turismo 

de experiência.  

Tem local disponível 

para construir espaço 

de camping. 

Turismo de 

experiência:  passar 

por todas as etapas, 

desde o plantio, 

colheita da alcachofra 

etc; Airbnb 

experience; WWOOF 

(ver a seguir).  

 

Com o objetivo de oferecer uma experiência completa ao turista, o estabelecimento deve garantir que a 

história, plantio, colheita, degustação etc. estejam alinhadas com o propósito da propriedade, garantindo 

assim a qualidade do serviço ofertado. Ainda, a propriedade pode oferecer degustação de pratos à base 

de alcachofra para aqueles que participam da experiência na plantação.  

Além da visita à plantação, o proprietário pode oferecer ao turista que colha a sua própria alcachofra no 

período de safra, com o objetivo de instigar a curiosidade daqueles que não conhecem a flor e, por 

consequência, não possuem identificação alguma com esta.  

Além disso, a Vinhos Sorocamirim pode incluir o termo “alcachofra” em seu nome ou slogan, bem como 

garantir que a alcachofra seja elemento presente na divulgação da propriedade, com o objetivo de atrair 

turistas e visitantes interessados na alcachofra. A partir disso, pode-se pensar ainda na criação de um selo 

ou logotipo “qualidade Sorocamirim”.  

O proprietário pretende ainda construir área para camping na propriedade. Dito isso, uma das diretrizes 

é efetivar a construção do camping, a fim de atingir novo público para a propriedade: turistas com o 

intuito de pernoitar.  

A partir disso, a Vinhos Sorocamirim estará em grado de unir o Turismo de experiência ao camping da 

propriedade, assim podendo ofertar pacotes exclusivos para turistas que se hospedam no camping, com 

o objetivo de introduzi-los à temática da alcachofra.  

Complementar a isso, a propriedade pode se registrar em programas e plataformas de experiência como 

o Airbnb e WWOOF (ver definições), que possuem espaço para agricultores que desejem oferecer 

experiência em troca de trabalho.  

 

 

Propriedade 10 - Sem informação (Hélio) 
Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia Sem informação. n/a n/a n/a 
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Venda Sem informação. n/a n/a n/a 

Manejo Sem informação. n/a n/a n/a 

Lazer Sem informação. n/a n/a n/a 

 
Não há informações suficientes para traçar o potencial e determinar diretrizes específicas para esta 
propriedade, assim como não houve resposta quanto ao consentimento do produtor. 
 

 

Propriedade 11 - Alma Galiza 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia 

Lanchonete e 

restaurante; Pratos 

de alcachofra no 

restaurante; 

Recomendação de 

vinhos que 

combinam. 

Receber mais turistas 

interessados na 

alcachofra; Oferecer 

pratos à base de 

alcachofra na 

lanchonete. 

Pratos de origem 

galega.  

Destacar os pratos à 

base de alcachofra no 

cardápio do 

restaurante; Oferecer 

petiscos/pratos à 

base de alcachofra 

também na 

lanchonete.  

Venda 

In natura, conserva 

(fundo e coração), 

patês, molho de 

tomate com fundo de 

alcachofra.  

Incentivar a visitação 

para que o turista 

tenha vontade de 

conhecer mais sobre 

a alcachofra.  n/a 

Após a visitação 

trabalhar com o mote 

“leve um pouquinho 

da Galiza para a sua 

casa”; Incluir 

“Alcachofra” no 

nome ou no slogan 

(ver definições) da 

propriedade. 

Manejo Alcachofra e uva. 

Incentivo à visitação 

em diferentes épocas 

do ano.  

Alcachofra + uva: 

visitação durante o 

ano todo na vinícola e 

durante a safra na 

plantação de 

alcachofra.  

Divulgar a 

possibilidade de o 

turista voltar na 

época da alcachofra 

para conhecer a 

plantação. 

Lazer 

Visita à plantação de 

alcachofra e ao 

vinhedo; Degustação, 

vinícola. 

Oferecer experiência 

completa de 

visitação: história da 

propriedade, 

observação da 

plantação, 

degustação, consumo 

no restaurante e loja.  O tour é gratuito. 

Desenvolver a 

experiência completa 

de visitação; Na 

divulgação, explicitar 

que o tour é gratuito;  
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A propriedade deve aproveitar o potencial do espaço para garantir a visitação o ano todo, já que há a 

presença de duas culturas: alcachofra e uva. Durante a safra, a visitação pode ser realizada entre as 

videiras e as alcachofras, explicando a história da alcachofra em São Roque, do Alma Galiza e da 

combinação dos pratos, para instigar o visitante a querer experimentar pratos realizados a partir da 

alcachofra com o acompanhamento de um vinho. No decorrer das degustações de vinhos, oferecer 

acompanhamentos com alcachofra (canapés com patê, por exemplo).  

Por fazer parte da Rota do Vinho, a maior demanda é o vinho e a visitação à vinícola. A fim de atrair turistas 

e visitantes interessados na alcachofra, a propriedade deve aumentar as referências à flor, para tal, pode 

incluir o termo “alcachofra” no nome ou slogan (ver definições no final do trabalho) da propriedade.  

Além disso, com o objetivo de instigar o público que é atraído pelo vinho, a propriedade pode alocar os 

produtos de alcachofra próximo aos vinhos à venda, assim o visitante passará a relacionar a visita com os 

produtos da loja, ou seja, vinho e alcachofra. 

Para o mesmo fim, deve destacar os pratos à base de alcachofra no cardápio do restaurante, além de 

buscar oferecer petiscos e pratos à base de alcachofra também na lanchonete.  

Tanto em suas comunicações quanto nas visitações, a Alma Galiza deve explorar mais a temática galega 

na visitação, degustação e elaboração dos pratos, para trazer o diferencial da propriedade. É possível fazer 

isto por meio da criação de um storytelling para a propriedade, ferramenta de comunicação utilizada para 

comunicar uma história que gere identificação com o público alvo.  

Por meio da comunicação, é possível ainda incentivar a visitação à plantação, por exemplo, para que o 

turista tenha vontade de conhecer mais sobre a alcachofra. 

Para oferecer a experiência completa, a visitação deve abranger: história da propriedade, observação da 

plantação, degustação, restaurante e loja. De preferência na sequência anteriormente mencionada.  

Após a visita, é possível trabalhar com o mote “leve um pouquinho da Galiza para a sua casa”, para que o 

turista conheça a loja e seus produtos.  

Para turistas que visitam fora de época, divulgar ainda a possibilidade de retorno na época da alcachofra 

para conhecer a plantação. Neste caso, é possível pensar em algum tipo de desconto ou “fidelidade” para 

os que retornarem, com o objetivo instigar a curiosidade destes a respeito da alcachofra.  
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Propriedade 12 - Empório e Restaurante Quintal das 

Alcachofras 

Elemento de 

experiência Disponibilidade atual Potencial Particularidades Diretrizes 

Gastronomia 

Restaurante com 

grande variedade de 

pratos com 

alcachofra durante o 

ano inteiro.  

Culinária 

participativa. 

Sorvete de alcachofra 

com calda de vinho. 

Organizar a dinâmica 

de culinária 

participativa. 

Venda 

Pratos de alcachofra, 

conservas, congelado 

e in natura (época da 

colheita). 

Selo em produtos 

exclusivos. n/a 

Disponibilizar a venda 

do sorvete para 

viagem, com 

elaboração de selo de 

exclusividade. 

Manejo Alcachofra 

Visitação agregada à 

trilha da alcachofra 

(ver diretrizes para 

lazer).  n/a 

Incluir visitação à 

plantação na trilha da 

alcachofra. 

Lazer Visitação à plantação 

Trilha da alcachofra; 

Atividades de lazer 

que estimulam a 

permanência do 

turista. 

Espaço diversificado 

para lazer em família. 

Estruturar a trilha 

“Viagem pelo Mundo 

da Alcachofra”. 

 
Dada a grande quantidade de pratos, a propriedade pode criar o sistema de culinária participativa, em 

que depois de colhida a alcachofra, o cliente pode ajudar na elaboração de algum prato com auxílio de 

um chefe de cozinha. A elaboração participativa pode ser feita durante a limpeza da flor ou com pratos 

simples previamente selecionados.  

Para tal, a propriedade deve pensar em quais pratos estarão disponíveis para realizar a atividade, quem 

serão os responsáveis por guiar os turistas por toda a experiência gastronômica, qual a época em que o 

serviço será ofertado, custo para a propriedade e valores para os turistas, onde será divulgado etc. 

A fim de comunicar tal experiência aos visitantes, o Empório e Restaurante Quintal das Alcachofras deve 

pensar em formas de divulgação que possam estar presentes no dia a dia do turista, tais como a inclusão 

de informativos nos cardápios do restaurante e comunicações visuais em pontos estratégicos da 

propriedade. 
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Ademais, a fim de incrementar as vendas, a propriedade pode pensar em disponibilizar a venda do sorvete 

para viagem, juntamente à elaboração de um selo de exclusividade/sorvete de alcachofra pioneiro para 

potencializar o sucesso das vendas. 

Além disso, uma vez que o restaurante está situado em um sítio, estratégias de infraestrutura e lazer 

podem ser pensadas para aumentar a permanência dos visitantes no local. A possível estruturação da 

trilha da alcachofra mencionada pela proprietária tem potencial de atrair visitantes com interesse em 

turismo rural e de experiência.  

Para que a trilha “Viagem pelo Mundo da Alcachofra” garanta que a experiência final do visitante explore 

os sentidos dos visitantes, a estruturação do caminho deve estar disposta de maneira que a trilha possa 

ser explorada em ordem cronológica ou não.  

Para tal, o caminho será ordenado com pontos de parada determinados pelos cinco sentidos: visão, olfato, 

paladar, audição e tato.  

Cada um dos pontos de parada deve estar ordenado por placas que contenham informações sobre a 

alcachofra roxa de São Roque, sobre a propriedade e sobre o sentido a ser explorado, sempre 

relacionando os três aspectos.  

Para a visão, é possível determinar um ponto com a melhor vista da plantação e da propriedade para 

explorar a observação. Na placa as características da alcachofra podem ser exploradas, com a explicação 

de cada parte de sua flor: fundo, coração e pétalas.  

É necessário ainda que se determine um ponto da trilha para explorar o tato e a audição, se o turista 

puder parar e ser instigado a fechar os olhos. Neste momento, o visitante poderá colher a própria 

alcachofra, durante o período de safra, se for de seu interesse. 

Para o ponto final da trilha, que deve acontecer próxima ao restaurante, o paladar e olfato poderão ser 

aguçados por meio da degustação de produtos feitos a partir de alcachofra. Caso haja possibilidade, aqui 

a culinária participativa pode, mais uma vez, ser inserida de maneira complementar. 

Para que a experiência seja completa, é interessante que haja uma conversa, mediada por algum 

funcionário da propriedade, com o objetivo de estimular a reflexão dos visitantes sobre os sentidos 

despertados durante a visita. Com perguntas como “a alcachofra era como vocês esperavam?”, “o que 

vocês ouviram quando fecharam os olhos?”, os participantes poderão contemplar ainda mais a 

experiência vivida, levando para casa não apenas a flor da alcachofra, mas também a memória do 

experimento.  

É necessário pensar em um caminho com ponto de partida e ponto de chegada bem especificados, para 

que o início e o fim sejam próximos à entrada da propriedade.  
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Além disso, para que a visitação não precise ser guiada por algum funcionário da propriedade, é 

necessário garantir que a trilha seja acessível e bem delimitada, a fim de garantir que os visitantes não 

tenham problemas durante o percurso.  

A experiência deve ser acessível a diversos públicos, inclusive PCDs, gestantes e crianças, podendo 

impactar escolas, englobando assim o turismo pedagógico. 

Ações conjuntas 

Com o intuito de fortalecer a imagem da alcachofra no município e alavancar sua representatividade 

diante de potenciais turistas e visitantes, sugere-se algumas estratégias. 

Ícones e elementos de experiência 

A fim de sinalizar a oferta de cada propriedade, foram identificados quatro elementos de experiência: 

gastronomia, venda, manejo e lazer. Para cada elemento de experiência, foi elaborado um respectivo 

ícone de identificação. Cada ícone acompanha os requisitos para que as propriedades possam fazer seu 

uso. Os requisitos foram traçados a partir das atividades e produtos ofertados pelas propriedades que 

foram levantados no mapeamento da oferta. É importante ressaltar que os elementos de experiência são 

relacionados exclusivamente à alcachofra. 

Os ícones dos elementos de experiência serão confeccionados em forma de placas, distribuídos aos 

produtores e dispostos nas entradas das propriedades, a fim de indicar para o turista quais elementos de 

experiência com a alcachofra será encontrado em cada estabelecimento. As diretrizes para a organização 

da confecção dos ícones estão explicadas no tópico “passo a passo do projeto”. 

Os requisitos e ícones de cada elemento de experiência estão representados no quadro a seguir:  
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Quadro 5 - Elementos de experiência1 

 

Elemento de 
experiência 

Ícone Requisitos 

Gastronomia  

 

A propriedade deve oferecer pratos à base de 
alcachofra que podem ser consumidos no local. 

Venda  

 

A propriedade deve vender alcachofra in natura 
e/ou produtos à base de alcachofra. Ex.: compotas, 
patês, congelados e demais produtos provenientes 
da alcachofra. 
Para a obtenção do ícone, os produtos devem ser 
vendidos diretamente ao turista na propriedade. 

Manejo 

 

A propriedade deve realizar a plantação, colheita 
e manejo da alcachofra. A produção de patês, 
compotas e outros produtos à base de alcachofra 
também deve ser considerada como manejo. 
Diferencia-se da gastronomia por não ser um 
produto que necessariamente requeira consumo 
imediato.  

Lazer 

 

A propriedade deve oferecer atividades 
destinadas ao lazer com a alcachofra. Ex.: colheita 
da alcachofra, culinária participativa, visitações 
guiadas e demais atividades que promovam o 
lazer. 

Fonte: elaboração dos ícones por meio do site www.canva.com. 
 

Seguindo os requisitos necessários para a obtenção dos ícones, esses foram atribuídos às propriedades 

de acordo com os elementos de experiência que oferecem atualmente, durante a elaboração deste plano. 

O número de ícones poderá aumentar ou diminuir, de acordo com a evolução da propriedade referente 

ao incremento ou diminuição de sua oferta. 

                                                   
1 O logo da APASR não foi cedido durante a elaboração do plano, portanto, os ícones foram confeccionados com a 

cor de código HEX #842271. No entanto, recomenda-se a alteração da cor dos ícones para a mesma cor do logo da 

APASR. 
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Quadro 6 - Atribuição dos ícones às propriedades 

 

Propriedades Elementos de experiência presentes Ícones 

Alcachofras & 
Antiguidades Venda; Manejo  

Sítio São Roque Manejo  

Vinícola XV de 
Novembro Gastronomia; Venda; Manejo;  

Bonsucesso 
Alcachofras Gastronomia; Venda; Manejo; Lazer  

Alcachofras Cacique Manejo; Lazer  

Propriedade sem 
nome (Antônio) Manejo  

Sítio Itacolomy Gastronomia; Venda; Manejo; Lazer  

Sítio do Dário Manejo  

Vinhos Sorocamirim Gastronomia; Venda; Manejo; Lazer  

Sem informação 
sobre o nome da 
propriedade (Hélio) Manejo  

Vinhos Alma Galiza Gastronomia; Venda; Manejo  

Quintal das 
Alcachofras Gastronomia; Venda; Manejo; Lazer  
Fonte: ícones atribuídos a partir dos requisitos do quadro 5. 

 

Experiência no Airbnb 

 
A plataforma online de aluguel de quartos por temporada Airbnb oferece espaço para que pessoas e 

estabelecimentos divulguem experiências, ou seja, “atividades desenvolvidas e guiadas por moradores 

locais no mundo todo, que vão além dos passeios típicos” (AIRBNB, 2020).  
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Divididas entre as categorias “cultura e história”, “comidas e bebidas” e “natureza e ar livre” o intuito do 

site é ofertar experiências exclusivas, de acordo com o que o anfitrião pretende oferecer para seus 

visitantes.  

A plataforma oferece ferramentas de análise personalizadas para acompanhamento do andamento do 

serviço que está sendo ofertado, feedback sobre como melhorar, visibilidade para hóspedes do mundo 

inteiro, além de pagamentos pelo próprio site.  

Deste modo, entende-se que a inclusão de experiências do Caminho da Alcachofra na plataforma Airbnb 

pode fortalecer a divulgação do destino para atrair turistas de diferentes origens.  

O registro pode ser realizado tanto por parte de cada uma das propriedades, individualmente, que tenham 

interesse de divulgar a experiência por elas criadas, quanto por parte de proprietários que tenham 

interesse em se reunir para a criação de um roteiro de experiência conjunta.  

Para saber mais sobre como criar experiências na plataforma, procurar por Airbnb nas referências deste 

trabalho.  

Nome e slogan das propriedades  

Notou-se que grande parte das propriedades não possui o termo “alcachofra” nos nomes de seus 

estabelecimentos, o que reforça o protagonismo do vinho, no caso de vinícolas, e distancia possíveis 

visitantes interessados na alcachofra, por não saberem que nas propriedades há plantio e manejo da flor. 

Deste modo, com o objetivo de atrair turistas e visitantes interessados na alcachofra, a diretriz para as 

propriedades que se enquadram no caso demonstrado anteriormente, é de incluir o termo “alcachofra” 

em seu nome, caso este ainda não seja consolidado, ou em seu slogan. Por slogan, entende-se: frase curta 

que busca representar uma marca para promover a rápida identificação e memorização de seus produtos 

e serviços pelos consumidores (ROCK CONTENT, 2019). 

Além disso, as propriedades devem garantir que a alcachofra seja elemento presente na divulgação da 

propriedade tanto em mídias digitais, quanto em mídias físicas, a fim de evidenciar a alcachofra roxa como 

símbolo do município de São Roque.  

Redes sociais das propriedades  

Foi observado que algumas propriedades não possuem ou não atualizam redes sociais como Facebook e 

Instagram, amplamente utilizadas atualmente. Para estes casos, a sugestão é que se criem perfis com 

logotipo e com as principais informações da propriedade:  

 Endereço e indicações; 
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 Atualização do endereço nas plataformas de busca (ex.: Google Maps); 

 Telefone para contato; 

 Horário de funcionamento; 

 Informações sobre os serviços/produtos ofertados.  

 

Recomenda-se ainda que as redes sejam atualizadas com frequência, a fim de expandir sua abrangência 

e divulgação. 

Além disso, o Google Meu Negócio e o TripAdvisor são ferramentas de diálogo direto entre empresas e 

clientes utilizadas por grande parte dos turistas que utilizam ferramentas de busca online atualmente 

(SEBRAE, 2018). Por este motivo sugere-se que os estabelecimentos criem um perfil nessas redes que, 

além de oferecerem espaço para informações básicas como localização, telefone etc, possuem 

instrumento de avaliação de propriedades, que pode ser utilizado para melhorias, de acordo com 

feedback dos visitantes.  

Sugere-se ainda o gerenciamento de mídia para os estabelecimentos que pretendem se destacar, a fim 

de manter as redes sociais ativas e atualizadas, ampliando assim a divulgação do estabelecimento. O 

gerenciamento de mídia pode ser realizado pelo proprietário, pelos seus funcionários ou por uma agência 

especializada, caso haja necessidade.  

Promoção e divulgação 

A fim de fomentar a promoção e divulgação das propriedades, será necessária a contratação de uma 

empresa de comunicação que elabore o plano de promoção e divulgação do Caminho da Alcachofra. Essa 

empresa será responsável pela criação dos seguintes produtos de comunicação para as propriedades: 

 

● Flyers: confecção de flyers com o mapeamento das propriedades que trabalham com alcachofra 

e outras informações importantes, como um breve histórico, e o que encontrar nas propriedades 

elencadas. Os flyers serão distribuídos em pontos estratégicos de fácil acesso ao turista, como nos 

postos de informações turísticas de São Roque e em restaurantes/estabelecimentos parceiros; 

● Banners: confecção de banners a serem expostos na entrada dos estabelecimentos que 

trabalham com alcachofra, contendo o mapeamento sinalizado, um breve histórico da 

propriedade e outras informações de importância definida pela propriedade. Os banners devem 

conter um QR code que direcione para site da associação (quando houver), se o estabelecimento 

for associado; 
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● Ícones: confecção de placas e adesivos com os quatro ícones a serem distribuídos para cada 

propriedade interessada. A placa deve ter espaço para a colocação dos quatro adesivos, quando 

a propriedade atender os requisitos. A placa deverá ser alocada na entrada da propriedade. 

● Logotipo: elaboração de logotipo para o Caminho da Alcachofra, para ser alocado nos flyers, 

banners e nas sinalizações das propriedades que fazem parte da rota. 

 

O mapa a ser colocado no material de divulgação e promoção, deverá conter as propriedades interessadas 

em fazer parte do plano. O mapa, por ora, deverá corresponder ao esboço a seguir (figura 4) e conter os 

diferenciais principais de cada propriedade em destaque (ver particularidades de cada propriedade em 

ações individuais). 

A propriedade 8, correspondente ao Sítio Itacolomy, faz parte do Caminho da Alcachofra mas está 

fisicamente distante das demais propriedades para que faça parte do mesmo trajeto. Sendo assim, ficará 

localizada na Rota do Vinho, para que esta não seja sobreposta pelo Caminho da Alcachofra, mas sim 

somada. 

 

Figura 4 - Mapa do Caminho da Alcachofra 

 

Fonte: elaborado por meio do aplicativo Google My Maps. 
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Também de forma conjunta, os produtores interessados devem contratar um marceneiro ou uma gráfica 

para confeccionar placas indicativas para cada estabelecimento que faz parte do Caminho da Alcachofra. 

Cada placa será alocada de acordo com os pontos estratégicos a serem definidos por cada propriedade. 

As propriedades próximas umas das outras podem confeccionar placas conjuntas, para passar uma 

sensação aos visitantes de uniformidade da rota e colaboração entre as propriedades. Exemplos: 

● Uma placa sinalizando as propriedades localizadas na Estrada do Sorocamirim, alocada no acesso 

à estrada (Estrada do Vinho, km 5); 

● Uma placa sinalizando as propriedades localizadas na Estrada Achiles Augusto de Moraes, alocada 

no acesso à estrada (Estrada do Vinho, km 3,5). 

Além disso, os produtores podem elaborar de forma conjunta uma fragrância de ambiente unificada para 

utilizar em todos os estabelecimentos que trabalham com alcachofra. O marketing olfativo é uma 

poderosa ferramenta para a indústria e para o varejo, seja de produtos ou de serviços (SEBRAE, 2014). 

Com o objetivo de fortalecer a imagem da APASR e melhorar seu desempenho de vendas na Expo São 

Roque, ressalta-se ainda que a associação se valha de estratégias de turismo de experiência. Para isso, 

são apontadas as seguintes diretrizes: 

 

● Culinária participativa: além dos pratos elencados no menu, selecionar um prato simples de ser 

preparados para que o visitante tenha a experiência de cozinhar um prato feito a partir da 

alcachofra, enquanto é explicado acerca dos processos e partes da flor. 

● Degustação: oferecer degustação de alguns produtos vendidos na Expo São Roque, como patê de 

alcachofras no pão e alcachofras em conserva; 

● Pratos: oferecer uma opção mais vasta de pratos exclusivos dos estabelecimentos; 

● Imagem: contratar empresa para criar banners da associação com o mesmo mapeamento das 

propriedades, alocá-lo no stand, distribuir os flyers em uma bancada e utilizar embalagens com a 

logomarca da associação (já existente). 

● Parceria com chefs: realização de parceria com chefs de cozinha que queiram assumir a imagem 

da alcachofra roxa de São Roque, para realização de propagandas. 

Comunidade que Sustenta a Agricultura (CSA) 

CSA é uma prática de desenvolvimento agrário sustentável, que visa direcionar produtos orgânicos 

diretamente ao consumidor final, com o objetivo de aproximar o produtor e o consumidor (CSA, 2020). 

Para fazer parte, é possível se filiar a uma ou criar uma do zero. Pensando nisso, o site da CSA Brasil dá as 

ferramentas e apoio necessários para produtores que desejem se inscrever (ver referências). Além disso, 
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o CSA Brasil disponibiliza cursos voltados para essa nova forma de economia, em uma atuação conjunta 

com agricultores para a produção de alimentos.  

Sendo assim, entende-se que para o fomento da produção de alcachofra na região, os produtores que 

tiverem interesse em vender o produto orgânico in natura diretamente ao consumidor final podem criar 

uma CSA, com o objetivo de fazer-se conhecidos por seus produtos.  

Além disso, a CSA é uma maneira de estabelecer parcerias com produtores que cultivam outras flores e 

frutos, possibilitando a criação de uma rede saudável e sustentável de propriedades de orgânicos da 

região.  

Acompanhamento e monitoramento 

Das ações individuais 

As ações individuais serão acompanhadas mensalmente pela APASR. 

Caso uma propriedade venha a atingir seu nível de saturação do número de visitantes por conta de um 

atrativo implementado, a associação deve implementar medidas para que outras propriedades sigam o 

modelo das que tiverem êxito na implantação de suas diretrizes. Não se trata de uma cópia de modelo, 

mas de seguir passos similares para que as propriedades menos exitosas ampliem seus serviços a partir 

do compartilhamento de experiências de sucesso. 

As propriedades, como um todo, como Caminho da Alcachofra, se beneficiam da experiência positiva do 

outro. Com isso, busca-se aumentar o espírito cooperativo em detrimento do competitivo. 

Cada propriedade, individualmente, avaliará as vantagens e desvantagens de suas diretrizes específicas, 

mas as reuniões mensais serão aproveitadas para expor essas conclusões, e a APASR como um todo 

encontrará os melhores caminhos e alterará o percurso, se necessário, inicialmente ou no momento em 

que o plano não estiver adequado a todos. 

Conforme estabelecido por este plano, as ações individuais foram preparadas para atender a todos os 

produtores de alcachofra do município de São Roque que foram levantados no mapeamento da oferta. 

No entanto, como a APASR ficará responsável por acompanhar e auxiliar os produtores nas diretrizes 

individuais, tem autonomia para decidir se ficará encarregada do monitoramento dos produtores, sob 

condições determinadas pela associação. 

Das ações conjuntas 

A partir das diretrizes oferecidas neste projeto, é necessário que todos os produtores de alcachofra 

interessados - independentemente de ser associado à APASR - se reúnam para fazer a leitura deste 
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documento e para decidir a melhor maneira de se organizar nos preparativos da implementação do 

projeto.  

Ficará a cargo da APASR realizar o monitoramento das propriedades associadas, e após a criação e 

consolidação do caminho, será de responsabilidade da mesma administrar o Caminho da Alcachofra. 

As reuniões de acompanhamento serão bimestrais nos primeiros sete meses de execução, a partir daí, 

poderão ser mais espaçadas conforme a necessidade estabelecida em conjunto pela associação. 

Para melhor acompanhar a evolução da implementação do plano, a associação realizará uma pesquisa de 

satisfação dos produtores em relação ao desenvolvimento do plano e respectivos resultados, que deve 

ser implementada em todos os estabelecimentos, a fim de garantir o monitoramento e qualidade da 

experiência ofertada nas propriedades. A pesquisa deverá ser aplicada continuamente, ou conforme 

necessidade dos produtores. 

Além disso, entende-se que a APASR deve monitorar a continuidade de ações voltadas para o 

desenvolvimento da alcachofra no destino, a fim de garantir a subsistência de políticas voltadas para ao 

fortalecimento da planta como símbolo do município de São Roque, tais como alcachofra no cardápio da 

merenda de creches (O DEMOCRATA, 2018), gratuidade para conterrâneos em eventos como a Expo São 

Roque (GUIA SÃO ROQUE, 2019), entre outros. 

Pesquisa de satisfação 

Com o objetivo de garantir a qualidade da experiência e dos produtos e serviços ofertados, é indicado que 

as propriedades adotem uma pesquisa de satisfação.  

Com perguntas chave, os proprietários poderão identificar quais serviços estão sendo ofertados de acordo 

com a qualidade esperada e quais devem passar por alterações ou serem excluídos do portfólio.  

A sugestão é que os estabelecimentos, de acordo com a realidade das propriedades, adotem uma 

adaptação da metodologia NPS (Net Promoter Score).  

O NPS é uma metodologia adotada em grandes empresas contemporâneas e tem como intuito medir a 

satisfação do cliente, tendo como base verificar a lealdade e confiança deste, a partir da avaliação 

completa de sua experiência por meio de uma pergunta chave (REICHHELD, 2018).  

Podendo ser adaptado e utilizado em pequenas empresas e estabelecimentos, tem-se, para o caminho da 

alcachofra, a seguinte pergunta: “em uma escala de 0 a 10, quais as chances de você indicar o caminho 

da alcachofra para um familiar ou amigo?”. 

A partir da pergunta, os visitantes podem ser classificados de acordo com as suas respostas em:  

 visitantes promotores (9 ou 10); 

 visitantes neutros (7 ou 8); 
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 visitantes detratores (0 a 6). 

Os visitantes considerados promotores são aqueles leais ao destino e que o indicariam para outras 

pessoas, os visitantes considerados neutros são aqueles satisfeitos mas não leais e os visitantes 

considerados detratores são aqueles insatisfeitos.  

A fim de adaptar a pesquisa de satisfação à realidade do caminho da alcachofra, perguntas direcionadas 

às particularidades dos estabelecimentos podem e devem ser incluídas, com o objetivo de mapear as 

forças e pontos de melhoria de cada um de maneira direcionada para cada um dos elementos de 

experiência.  

As propriedades devem, portanto, se reunir para a elaboração de uma pesquisa com perguntas que 

contemplem todos os quatro elementos: gastronomia, venda, manejo e lazer.  

Após elaboradas, as pesquisas devem ser distribuídas entre todas as propriedades para obtenção de uma 

avaliação do caminho da alcachofra como um todo e devem ser entregues aos turistas no início e 

coletadas, já preenchidas, ao final de cada visitação. Levando em consideração que, se o turista já recebeu 

a pesquisa de satisfação em uma propriedade, não deve receber repetidamente em outra.  

Após aplicadas e recolhidas, os estabelecimentos terão um norte de como melhor adequar experiência 

ofertada, se necessário. 

A importância do associativismo 

A fim de garantir o sucesso do trabalho conjunto entre as propriedades, a cooperação deve superar a 

competição, com o objetivo de assegurar força dos proprietários, competitividade em nível regional e 

garantir a atratividade de São Roque como destino reconhecido pela produção de alcachofra e turismo 

de experiência. 

Segundo o SEBRAE (2013), por meio de parcerias, é possível fortalecer o poder de compras, compartilhar 

recursos, combinar competências, dividir o ônus de realizar pesquisas tecnológicas, partilhar riscos e 

custos para explorar novas oportunidades e oferecer produtos com qualidade superior e diversificada. 

Cronograma 

O seguinte cronograma foi feito com base nos tópicos de ações conjuntas e ações individuais para cada 

propriedade. O plano de trabalho deste cronograma será executado mensalmente. Sugere-se o rigoroso 

cumprimento deste plano para que os resultados observados depois de 6 meses de execução sejam 

significativos. 
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Fases 

 

Plano de trabalho detalhado 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Ações 

individuais 

Leitura individual das diretrizes estabelecidas para cada 

propriedade e possíveis adequações        

Implementação das diretrizes para cada propriedade        

Acompanhamento e monitoramento das ações individuais        

Aplicar pesquisa de satisfação nas propriedades        

Ações 

conjuntas 

Reunião com produtores interessados para leitura e 

entendimento do projeto e possíveis adequações        

Contratação de empresas para elaborar os materiais do 

plano de promoção e divulgação do caminho        

Distribuição e colocação dos materiais de divulgação 

(banners, placas e flyers)        

Implantação do marketing olfativo nos estabelecimentos        

Reunião da APASR para discutir as diretrizes da Expo São 

Roque a fim de aplicá-las na próxima edição        

Acompanhamento e monitoramento das ações conjuntas        
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Definições 

Feedback: É a avaliação dada a respeito dos resultados obtidos em determinada atividade. 

Slogan: Frase curta que busca representar uma marca para promover a rápida identificação e 

memorização de seus produtos e serviços pelos consumidores. 

Storytelling: A capacidade de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos — 

personagem, ambiente e uma mensagem — de forma a transmitir uma mensagem ao tentar conectar-se 

com o leitor no nível emocional. 

Turismo de Experiência: O turismo de experiência busca proporcionar ao turista atividades onde ele se 

sinta conectado ao ambiente, a fim de gerar engajamento entre turista e comunidade, de modo a fazer 

com que o destino se consolide como um lugar único e diferenciado, do ponto de vista do turista. 

WWOOF: Worldwide Opportunities on Organic Farms, numa tradução livre significa Oportunidades 

Mundiais em Fazendas Orgânicas. É uma plataforma online que conecta pessoas que querem viajar 

internacionalmente e desejam trabalhar em fazendas, para vivenciarem uma experiência rural, com 

fazendeiros que precisam de ajuda para cuidar de suas plantações. A plataforma busca oferecer uma troca 

de culturas entre o anfitrião e o viajante, de modo que não existe nenhum pagamento monetário no 

processo. O viajante trabalha em troca de hospedagem. 

Workshop: seminário ou oficina, de curta duração, em que técnicas, habilidades, saberes, artes etc. são 

demonstrados e aplicados. 
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Anexos 

Anexo 1 - Modelo de ficha com roteiro de entrevista com produtores 

Propriedade X - Nome da propriedade 

Informações Gerais 

Produtor  

Telefone  

Propriedade  

Associado  

Endereço  

Faz parte da Rota do Vinho  

Site/ Rede social  

Dia e horário de funcionamento  

Atributos do estabelecimento  

Culturas  

Produtos  

Visitação 

Recebe turistas e visitantes  

Capacidade  

Período que recebe turistas  

Turistas suficientes em relação à 

produção  

Experiência 

Dinâmica ao receber  

Oferta de experiência  

Agendamento prévio  

Investe em propaganda  

Potencial 

Gostaria de oferecer  

Fonte: elaborada pelos autores do projeto. 


