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INTRODUÇÃO
 SÃO ROQUE COMO ESTÂNCIA TURISTICA

CAMPANHA: CORRENTE DO TURISMO

Segundo o PDTM desenvolvido no ano de 2019 para o município, a história de São
Roque inicia-se em 1657, quando começaram a surgir as primeiras fazendas e
vinhedos da região. Desde 1990, São Roque é uma estância turística do estado de São
Paulo (PREFEITURA DE SÃO ROQUE, [entre 2006 e 2020]). Hoje, integra o Mapa de
Turismo Brasileiro como município de categoria B pelo Programa de Regionalização do
Turismo (PRT) do Ministério do Turismo. Além disso, faz parte da região turística
Roteiro dos Bandeirantes, junto com as cidades de Itu, Cabreúva, Porto Feliz, Salto,

Araçariguama, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus. 

Por ser uma estância turística, o turismo é uma das principais atividades econômicas
desenvolvidas na cidade, movimentando a economia e fazendo parte da vida de
grande parte dos locais, porém, ainda não é totalmente compreendido por seus
moradores, que muitas vezes acabam não entendendo sua verdadeira relevância.



O projeto foi idealizado a partir da constatação em campo que, como previamente

citada no PDTM, indica a falta de integração entre a comunidade local e o destino;

os moradores, mesmo que atuantes na área, não se sentem incluídos nos

benefícios e impactos que a atividade turística traz ao município. Essa exclusão

social faz com que a dinâmica de todo o mercado turístico seja alterada,

ocasionando uma desarmonia no fluxo em massa. É possível observar que o

cenário atual reflete uma enorme disparidade no número de visitantes em

determinadas regiões da cidade, mesmo que estas possuam maiores números de

equipamentos,  resultando na não percepção do verdadeiro impacto do turismo. A

partir da base de dados pré existente, combinando dados do poder público com

informações coletadas no desenvolvimento do PDTM, inicia-se a iniciativa de um

projeto de divulgação on-line dos reais impactos do turismo no município de São

Roque, com foco na população local.

O PROJETO
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O  principal  desafio  e  objetivo  do

projeto  é  fazer  com  que  os

moradores ,  pequenos  e

microempreendedores  turísticos  se

sintam  contemplados  pelas  ações ,

privadas  ou  públicas ,  que  abrangem

o  turismo  local .  O  projeto  foi  pensado

a  partir  de  demandas  que  os  próprios

cidadãos  são  roquenses

apresentaram ,  essas  observadas  a

partir  da  realização  de  pesquisas  e

entrevistas  com  os  locais  no  ano  de

2019 .  Os  moradores  reconhecem  a

alta  demanda  no  Roteiro  do  Vinho ,

mas  não  se  sentem  contemplados

pelos  benefícios  do  turismo ,  apesar

de  atuantes  na  área .

O  projeto  prevê  a  criação  de  uma

feira  de  turismo  e  disparos  de

informativos  digitais  que  têm  como

premissa  a  divulgação  dos  reais

impactos ,  negativos  e  positivos ,  do

turismo  no  município  de  São  Roque .

O  público-alvo  se  dá  pela

comunidade  e/ou  o  pequeno  e

microempreendedor  local .

CAMPANHA: CORRENTE DO TURISMO

 pág. 03

Considerando  os  recentes

acontecimentos  globais  em  que  os

eventos  presenciais  passaram  a

representar  um  risco  à  saúde  da

população ,  e  buscando  sempre  a

melhor ,  mais  segura  e  viável

alternativa ,  a  “Campanha :  Corrente

do  Turismo”  é  um  projeto

idealizado  inteiramente  para  o

universo  digital .

Todos  os  seus  produtos  –

newsletters  e  feira  de  turismo  – ,

bem  como  suas  etapas  de  execução

foram  projetados  para  serem

desenvolvidos  de  forma  online ,  o

que  indica  vantagem ,  também ,  no

alcance  das  informações .   

Tendo  em  mente  também  a  grande

influência  e  relevância  que  as  redes

sociais  e  mensagens  instantâneas

mostraram  ter  na  sociedade  atual ,

como  as  eleições  presidenciais  de

2018 ,  por  exemplo ;  e  baseando-se

em  experiências  nacionais  e

internacionais  de  diversos  outros

cenários  que  comprovam  a  eficácia

e  eficiência  da  criação  de  uma  rede

comunicacional  massiva  de

mensagens  instantâneas  através  de

aplicativos  sociais  –  WhatsApp ,

Telegram ,  Instagram ,  etc  - ,  o

projeto  apoia-se  na  ideia  de  uma

corrente  de  distribuição  e  repasse

de  informações  verdadeiras  e

confiáveis  que  trarão  atualizações

acerca  da  indústria  turística  a  fim

de  alcançar  a  visibilidade  social

supracitada .
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A  ideia  do  projeto  é  desenvolver  uma  newsletter  a  partir  dos  dados  sobre

turismo  já  existentes  no  PDTM  entregue  à  prefeitura  da  cidade  no  ano  de

2020 ,  e  utilizar  as  plataformas  WhatsApp  e  Telegram  para  a  divulgação  das

mensagens .  O  período  de  realização  idealizado  é  de  30  dias ,

preferencialmente  no  mês  em  que  ocorrerá  a  Expo  São  Roque ,  pois  assim ,

imagina-se  que  ao  contextualizar  as  informações  e  demonstrá- las  na  prática ,

o  interesse  da  comunidade  estará  mais  despertado ,  e  o  nível  de  engajamento

será  otimizado  por  conta  da  maior  retenção  dos  dados  compartilhados .  Vale

destacar  que  apesar  do  projeto  “Campanha :  Corrente  do  Turismo”  ter  um

período  de  duração  determinado ,  assim  como  mês  sugerido  para  execução ,

seu  formato  foi  pensado  de  maneira  que  permita  a  adaptação  e

implementação  a  qualquer  momento ,  sendo  possível  alterar  inclusive  seu

período  de  duração ,  conforme  o  propósito  e  necessidade  do  município ,

podendo  ser  repetido  diversas  vezes  pelo  tempo  que  a  gestão  considerar

ideal .

COMO
SERÁ
FEITO
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Informar a comunidade de São Roque acerca dos impactos da
atividade turística em todo o território, a fim de despertar o
empoderamento social por via da dispersão de informação
consciente e de clara compreensão. O resultado principal esperado
desta ação é a vasta difusão de informações turísticas através da
criação de uma rede comunicacional de escala municipal que
fortalece a cooperação entre lideranças e consequentemente
aumenta o interesse da comunidade nos eventos e mostras locais;

Aumentar o engajamento dos moradores com os equipamentos e
serviços locais já existentes a partir da evidenciação dos pequenos
e microempreendedores e suas contribuições para o crescimento
e manutenção do turismo na cidade. Com maior confiança no
mercado, é possível criar, nos colaboradores e consumidores, uma
ampliação no interesse de envolvimento para/com as atividades
turísticas a longo prazo.

1

2

OBJETIVOS

Para ser posto em prática, o projeto se divide entre as seguintes etapas:

Denominação de Gerente do Projeto (poder público)

 Nomeação do participante e/ou equipe, ligada ao poder público do município, que
ficará responsável pela mobilização de lideranças participantes nas etapas seguintes,

assim como o gerenciamento de atividades ao longo da campanha, como por exemplo
a gerência da Secretaria de Turismo, onde o secretário pode definir a equipe que

melhor representa o município.

Captação de lideranças 

Reunir participantes para formação de uma equipe mediadora para coordenação e
envio de informações para comunidade (líderes de associações, representantes da
Fatec, moradores e empreendedores ativos em suas regiões).

Criação das candidaturas Online 

Estabelecimento de um edital para participação do evento online de conscientização
do turismo onde os candidatos poderão se inscrever.



O estado de São Paulo utiliza-se, em forma

de incentivo ao turismo, a destinação de

recursos,(de seu próprio tesouro) para que

municípios que tenham potencial possam

desenvolver planos estratégicos para o

turismo em sua cidade.O MIT é um título

que proporciona a chegada desses recursos

e coloca a cidade na rota do turismo.

FONTE: Brodowski online

NEWSLETTER
VOCÊ SABE O QUE É MIT?
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Produção do conteúdo

Desenvolvimento dos informativos com dados sobre o turismo no município de São

Roque (disponibilizados no PDTM e Diagnóstico desenvolvidos na disciplina de POT I e

II), de forma clara, para compreensão simples por parte de quem os recebe.

Desenvolvimento, também, de materiais de divulgação para ações durante a campanha,

como a exemplo do texto abaixo.

Programação do Evento final da Campanha 

Seleção dos participantes, dentre os candidatos inscritos, e montagem do cronograma

das apresentações para data do evento. Seleção dos mediadores das participações

durante o evento, abaixo, exemplo do cronograma que poderia ser desenvolvido..

10am - Abertura do festival e apresentação do PDTM

11am - Conversa com empreendedor local

2pm - Conversa com empreendedor local

3pm - Workshop sobre marketing digital

5pm - Conversa com empreendedor local

6pm - Encerramento do evento com apresentação cultura

FONTE: Elaboração próprial

EVENTO ONLINE
CRONOGRAMA



Disparo Coordenado de Informativos
 (Ação ininterrupta durante a campanha) 

Após o desenvolvimento dos materiais informativos e seleção dos representantes da
equipe mediadora, passa a ser necessário o envio dos itens supracitados, estes
divididos em pautas frias (informações gerais sobre turismo) e pautas quentes
(divulgação de ações que ocorreram próximo a data do disparo).

Realização do Evento Online
 Execução do cronograma pré-estabelecido do evento, coordenação da participação

popular, mediação de perguntas, controle de tempo de forma geral
.

A partir dessas ações, os resultados esperados do projeto são o aumento da
visibilidade dos pequenos e microempreendedores e sua participação no turismo
local, aprimoramento do engajamento da população com os equipamentos existentes
na cidade e a difusão das informações sobre os impactos da indústria, esclarecendo à
comunidade sobre a importância de cada contribuição. 

Ao atingir os resultados esperados, os principais benefícios serão a conscientização
sobre o turismo no município, empoderamento da comunidade, cooperação entre
lideranças municipais e criação de uma rede de comunicação mais integrada e
fortalecida.
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Como o projeto tem como foco a população local, o cliente alvo dessa ação é a
prefeitura do município, que tem como obrigação, segundo o Art. 30º da Constituição
Federal:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas,

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos
fixados em lei;
IV – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial;
VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de
educação infantil e de ensino fundamental;
VII – prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população;

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação
e a ação fiscalizadora federal e estadual
(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988)

Ou seja, todas as questões ligadas ao bem estar e o desenvolvimento local, que são as
principais diretrizes do projeto apresentado. A prefeitura será a responsável pela
realização do projeto, junto ao COMTUR, cuja função é coordenar, incentivar e
promover o turismo no município, propondo à Administração Municipal e à sociedade
civil medidas de difusão e amparo ao turismo em colaboração com órgãos e entidades
oficiais especializadas, promovendo a articulação de toda a sociedade através de
campanhas que propiciem a transformação de cada cidadão em agente da imagem
turística e defendendo o patrimônio cultural e ambiental do município, estimulando as
atividades culturais e turísticas no município. As potencialidades e responsabilidades
das duas instituições, em conjunto, devem garantir a execução e continuidade do
projeto.

CAMPANHA: CORRENTE DO TURISMO
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O CLIENTE



Para que o projeto desenvolvido seja aplicado, é necessário um responsável ligado ao

poder público, podendo ser um grupo ou um representante individual, que ficará

responsável pelo gerenciamento de todas as etapas. Tal representante, precisa

entender a dinâmica do turismo já existente no município e deve também ter bom

relacionamento com diversas áreas da sociedade civil. Esta ultima característica é de

extrema valia, uma vez que o representante terá, também, a responsabilidade de

formar uma equipe mediadora com integrantes de associações, entidades, instituições

e demais representantes dos diversos setores do turismo.

Visto as necessidades supracitadas, recomenda-se que o responsável por toda esta

gerência de atividades e designação de responsabilidades seja diretamente ligado a

Secretaria de Turismo de São Roque.

A equipe recrutada como mediadores, mencionada anteriormente, deve ser composta

por integrantes da sociedade civil, diretamente ligados ao turismo, para que assim toda

a equipe tenha o discernimento da importância do projeto, apesar de sua simplicidade.

Neste caso, o grupo existente na cidade, correspondente a estes requisitos, é o

COMTUR. Os mesmo já demonstraram interesse e conhecimento, e também, tem em

sua formação um perfil plural de participantes, corroborando com a necessidade de se

alcançar diversos canais de comunicação para com representantes da sociedade civil.

Aconselha-se também para composição de equipe, turismólogos responsáveis pela

visão técnica da implementação do projeto, uma vez que entende-se o impacto social,

econômico e cultural gerado pelo setor em todo o município. Dada a existência de um

curso superior de Turismo, oferecido pela FATEC, recomenda-se que sejam

selecionados para participar do projeto docentes e/ou discentes que tenham perfil

necessário para tais responsabilidades.

O projeto foi idealizado para acontecer por um período de 30 dias, preferencialmente

na época do evento Expo São Roque, pensando que durante esta ocasião as

informações estarão contextualizadas e o interesse da comunidade despertado e

focado. Porém é importante ressaltar que a data é uma sugestão e o município pode

realizar o evento a qualquer momento, repetidas vezes e pelo período que considerar

pertinente.

OS RESPONSÁVEIS

Poder público (secretaria de

turismo) com a presença de

consultores de turismo para

melhor qualificar as informações

e o COMTUR

OPERAÇÃO

Poder público (secretaria de

turismo)  e o COMTUR

IMPLEMENTAÇÃO

Poder público (verbas

destinadas a secretaria de

turismo)

FINANCIAMENTO

COMTUR

MANUTENÇÃO

CAMPANHA: CORRENTE DO TURISMO
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Para a organização do cronograma da implementação do

projeto, foi feito um diagrama de GANTT; desta forma, é possível

visualizar o período e a ordem de execução das atividades com

mais precisão. As atividades explicitadas se referem às etapas

para que projeto seja posto em prática, e foram distribuídas pelo

período de 15 semanas como forma de sugestão, mais as 4

semanas da duração sugerida do evento.

Dada a prioridade alta de implementação, diagnosticada nas

análises feitas durante as visitas ao município, o projeto foi

idealizado com base na colaboração de lideranças, ligadas

diretamente ao turismo, que se mostram engajadas e cientes

da importância e impacto do turismo na cidade de São

Roque. Seguindo este escopo, o intuito é realizar as ações

propostas com o menor custo possível. Desta forma não

seriam necessários investimentos para formação da equipe

mediadora, uma vez que os selecionados para formação da

mesma são pessoas que já devem ter alguma ligação a

prefeitura do município e/ou ao COMTUR.

Quanto ao material a ser distribuído para sociedade, o mesmo

já se encontra existente e em posse do poder público do

município, sendo o PDTM desenvolvido no período entre

Agosto de 2019 e Julho de 2020. Tal material contém

informações gerais sobre o turismo em todo território da

cidade, sendo necessário somente uma nova modelagem

para que possa ser coordenadamente enviada pela equipe

anteriormente citada, não se fazendo necessário assim

nenhum investimento em pesquisas complementares, a não

ser que a equipe responsável por desenvolver o projeto

considere as informações contidas no atual PDTM da cidade

desatualizadas.

C

R

O

N

O

G

R

A

M

A
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Como a realização do projeto se dará pelo poder público, a fonte de financiamento

deve ser a verba destinada para a secretaria de turismo da cidade, sem

necessidade de contratação de uma equipe extra. Ademais, por ser um projeto

completamente on-line, os gastos prováveis são mínimos, sendo necessário apenas

investir no aprimoramento do próprio site da prefeitura, para que o mesmo seja

capaz de sediar o evento on-line final.

O projeto se mostra ainda mais passível de execução quando colocado junto aos

outros projetos apresentados para o município, já que, por ser focado na

divulgação do turismo local, todos os projetos podem se beneficiar e serem

divulgados dentro dos 30 dias de newsletters, como o evento de Skate Downhill

em São Roque, o roteiro da memória operária, o “passaporte turístico” proposto

para a cidade e também o caminho da alcachofra, uma vez que o intuito da

divulgação de informações não é apenas citar dados sobre o turismo, mas também

fomentar a divulgação das atividades que acontecem na cidade.

ESTRUTURA ANALÍTICA DO
PROJETOEAP

1  GERENCIAMENTO
DO PROJETO

2. CAPTAÇÃO
DE LIDERANÇAS

1.1 Formulação do Projeto

1.2 Declaração do escopo

1.3 Denominação da Equipe

Responsável

1.4 Controle das Atividades

1.5 Determinação do período de

execução

1.6 Determinação da plataforma

utilizada

1.7 Relatórios de andamento

2.1 Seleção das figuras de

liderança

2.2 Criação de um mailing

2.3 Criação do Edital para

Candidatura

2.4 Divulgação do edital 
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6.1 Reunião de

Encerramento

6.2  Relatório de

Lições Aprendidas

6.3 Mensuração e

Documentação de

Impactos 

6.4 Fechamento

Administrativo

6.5 Arquivamento

do Projeto

5.1 Envio dos

Informativos 

5.2 Apresentação

do evento

5. EXECUÇÃO 6. ENCERRAMENTO

3.1 Definição

do conteúdo

3.2 Criação

das pílulas de

comunicação

3.3 Produção

do cronograma

do evento

4.1 Formulação

da estratégia

para divulgação

4.2 Divulgação

nas redes sociais

do município

3. CURADORIA 4. DIVULGAÇÃO
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DICIONÁRIO DA EAP
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