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APRESENTAÇÃO
O presente relatório é o produto final referente ao projeto “Consolidação das
estratégias de aceleração da retomada da atividade turística no Estado de São Paulo
em resposta aos impactos observados após a pandemia de covid-19”.
O projeto foi desenvolvido no âmbito da Cooperação Técnica (CT) BRT1455, firmada
entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), por meio de sua Divisão de
Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Gestão de Riscos por Desastres (CSD/RND),
com o Governo do Estado de São Paulo, especificamente, com a Secretaria Estadual
de Turismo.
Para a consecução dos objetivos previstos foram realizadas 5 etapas que geraram 5
produtos diferentes, a saber:

Produto 1 Plano de
trabalho

Produto 2 –
Diagnóstico e
recomendações
Produto 3 –
Análise crítica
das estratégias
setoriais

Oficinas
Inspirações e trocas de
experiências

Produto 4 –
Plano executivo

Oficinas
Matriz de Priorização

Produto 5 –
Relatório final

Figura 01. Etapas e produtos do Plano de Consolidação das
Estratégias Setoriais de Aceleração da Retomada do Turismo no
Estado de São Paulo
(Fonte: Elaboração própria, 2021)
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O projeto procurou abarcar o máximo de informações atualizadas sobre a dinâmica
da pandemia e sua influência na gestão do turismo por parte da Setur/SP, focando
na temática de gestão de crises. Portanto, os resultados focam em analisar as
medidas adotadas nas diferentes fases da crise gerada pela pandemia Covid-19, com
ênfase em identificar os pontos que precisam ser aprimorados ou que não foram
atendidos para a fase de recuperação - que deverá ocorrer, de fato, quando houver
vacinação em massa e a população estiver com maiores níveis de segurança e
proteção.
Além disso, entendendo que crises e situações similares tendem a constituir um
cenário recorrente num mundo complexo, que vem afetando o turismo com maior
força nos últimos anos, é fundamental o preparo para lidar com esta realidade em
termos de gestão. Assim, o projeto também foca em identificar as estratégias e ações
que possuem maior prioridade para fortalecer a resiliência do turismo e que estão
sob a alçada da gestão pública estadual.
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1.METODOLOGIA

1.1 PREMISSAS
Considerando o objetivo deste trabalho ser o de analisar criticamente

e consolidar

estratégias focadas no apoio à retomada do turismo no Estado de São Paulo por parte
da gestão pública, a metodologia adotada abarca um conjunto de técnicas voltadas
para a análise diagnóstica, adequação de estratégias atuais e sugestão de novas
estratégias, bem como a indicação de um plano executivo, baseadas em três
premissas:
Análise diagnóstica baseada no framework de gestão de crises no turismo
proposta por Faulkner (2001): serve como referência de análise sobre o processo
de definição de estratégias de resposta, uma vez que indica etapas a serem
adotadas na gestão de crises, abarcando as etapas de respostas de curto, médio e
longo prazo, bem como um processo de aprendizado contínuo que permita
estabelecer

uma

sistemática

permanente

de

gestão

de

crises,

análise

de

complexidades e, portanto, contribua para maior resiliência do setor turístico. O
modelo de Faulkner é baseado em um amplo estudo sobre crises, riscos e desastres
que

afetam

o

turismo

e

incorpora

outros

modelos

teóricos

estabelecidos

previamente. É uma das principais referências de modelo, principalmente para
casos de crises amplas como a pandemia Covid-19.
Avaliação de estratégias adotadas considerando as recomendações para destinos
turísticos frente à pandemia Covid-19 da Organização Mundial do Turismo (OMT)
e

do

Programa

das

Nações

Unidas

para

o

Meio

Ambiente

(UNEP):

as

recomendações da OMT e o UNEP foram utilizadas como base comparativa e de
inspiração para o estabelecimento de estratégias e projetos, por estabelecerem
recomendações baseadas nas experiências de todos os países signatários das
Nações

Unidades

(ONU)

e

considerarem

o

turismo

como

um

vetor

de

desenvolvimento local, portanto, que está relacionado com políticas públicas para
o setor, focando na garantia da qualidade de vida, desenvolvimento econômico,
sustentabilidade

cultural

e

ambiental

e

fortalecimento

de

capacidades

institucionais e de governança para a gestão de crises. As referências são as
estabelecidas nos documentos - "Estratégias Globais para a Retomada do Turismo"
e a "Visão do Planeta para Recuperação Responsável do Turismo".
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Fortalecimento das ações empreendidas e em andamento pelo Governo do Estado
de São Paulo: o governo estadual estabeleceu diversas medidas de resposta e de
monitoramento da crise para o setor turismo. Assim, o trabalho desenvolvido busca
fortalecer e consolidar estes esforços, em parceria com a equipe da Setur/SP.
Indicação de um Plano Executivo que considere as limitações de recursos
inerentes: espera-se que este projeto indique as ações a serem executadas em (i)
curto prazo - que componham o componente 2 da CT BR 1455 "execução de estudos
complementares

para

implementar

o

Plano",

e

(ii)

que

tenham

impactos

significativos em termos de fortalecimento da resiliência do turismo. Assim,
priorizar projetos é uma das premissas deste trabalho. A ferramenta adotada foi a
matriz GUT (1981), que será descrita em maior detalhe posteriormente.

1.2 VISÃO GERAL DA METODOLOGIA
Em um primeiro momento, foram identificadas as medidas adotadas em cada uma das
fases de crises estabelecidas por Faulkner (2001). Esta identificação ocorreu através
de análise de documentos e dados, bem como através de informações obtidas em
entrevistas individuais e reuniões coletivas com os líderes de projetos da Setur/SP ao
longo do projeto. As entrevistas, reuniões e documentos considerados encontram-se
disponíveis no Apêndice A.
Posteriormente, colocou-se em perspectiva o quanto as medidas adotadas ou
previstas estão alinhadas com as recomendações da OMT e da UNEP. Estes
distanciamentos foram tratados no relatório como as principais problemáticas a serem
atacadas para fortalecer o processo de resiliência do turismo e que embasam a
definição de estratégias e de projetos.
A partir dai, utilizou-se uma adaptação da ferramenta matriz GUT para priorizar
projetos e identificar aqueles, em especial, que serão foco de execução no
componente 2 da CT BR 1455, além de identificar outras fontes de financiamento e/ou
parcerias para execução dos projetos selecionados.
De modo a permitir uma visão geral sobre os passos adotados no projeto, apresenta-se
o esquema a seguir.
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Definição do modelo
(Faulkner) e critérios
de análise (OMT e
UNEP)

Identificação de
medidas adotadas Coleta de dados
primários e
secundários reuniões e análise
documental

Análise do conteúdo
das medidas
adotadas, à luz das
recomendações de
retomada
estabelecidas pela
OMT e UNEP

Principais
problemáticas recomendações
estratégicas e plano
executivo

Faulkner: 6 estágios

+ 25 reuniões de
trabalho

Distanciamento

Matriz GUT

Figura 02. Passos adotados para a consecução do Plano
(Fonte: Elaboração própria, 2021)

1.3 FERRAMENTAS ADOTADAS
1.3.1 ESTRUTURA PARA A GESTÃO DE CRISES NO TURISMO PROPOSTA POR
FAULKNER
Faulkner (2001) estabeleceu um modelo para o gerenciamento de crises no turismo
que considera diversas tipologias de crises e sua extensão. Ele parte do pressuposto
que uma crise tende a gerar outras crises, causando um efeito dominó e que a gestão
de crises é crucial tanto para identificá-las, quando para limitar seus impactos, uma
vez que ela se instale. O modelo envolve 6 fases e o diagnóstico aqui apresentado está
estruturado à luz deste modelo:
Fase pré-evento: envolve a elaboração de planos de contingência
de riscos e desastres. Estabelecimento de cenários ou a análise
de probabilidades ocupam um papel principal na definição da
estratégia de gestão de crises
Fase de latência: a crise ou desastre é iminente e os sistemas de
alerta e centros de comando são estabelecidos. Nesta fase, os
planos de contingência começam a ser colocados em prática.
Fase emergencial: os efeitos das crises e desastres começam a
ser sentidos e ações são necessárias principalmente para
proteger pessoas ou empreendimentos em destinos turísticos.
Fase intermediária: o atendimento de necessidades imediatas e
de curto prazo da população começam a ser executadas por
comitês, governos e times de resgate, emergência e crises.
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Fase de recuperação (longo prazo): áreas, infraestruturas e/ou
setores que foram danificados ou comprometidos precisam ser
reestabelecidos ou reconfigurados:
5A – recuperação de infraestruturas, de áreas naturais ou de
bases econômicas são empreendidas
5B – respostas de marketing são fornecidas por empresas,
governos ou organismos responsáveis pela gestão de destinos
5C – adaptações no setor em si são realizadas conforme a
recuperação ocorre, por exemplo, novas práticas e protocolos
são adotados de modo permanente
Fase de resolução: envolve o aprimoramento considerando as
fases anteriores, através do monitoramento e lições aprendidas.
Pode ser o motor para estabelecer planos e sistemas de gestão de
crise quando estes ainda não foram previamente estabelecidos.
Figura 03. Fases de uma crise relacionada ao turismo
(Fonte: Adaptado de Faulkner, 2001)

1.3.2 ESTRATÉGIAS DE REFERÊNCIA: RECOMENDAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL
DO TURISMO E PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE
Como esquema para apoiar a análise sobre o conteúdo das estratégias adotadas pelo
Governo do Estado de São Paulo e Secretaria Estadual de Turismo foram adotadas as
referências de dois documentos produzidos pela Organização Mundial do Turismo e o
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente:
Estratégias Globais para a Retomada do Turismo:

estabelece

recomendações para governos, setor privado e por grandes
temáticas. Para fins desta análise, são consideradas as 10 (dez)
estratégias definidas no item "8. Planejamento e gestão de destinos".
Estas estratégias estão mais relacionadas com curto e médio
prazo.
Visão do Planeta para Recuperação Responsável do Turismo:
reforça a importância de atuar em bases que fortaleçam a
resiliência e a sustentabilidade do turismo, estabelecendo 18
(dezoito) estratégias dentro de 6 linhas diretivas. Estas estratégias
estão mais relacionadas com o longo prazo.
A seguir apresentam-se as 28 (vinte e oito) estratégias estabelecidas pelos dois
documentos, sintetizadas em esquemas para facilitar a leitura dos pontos chave
abordados.
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Fornecer
informações
confiáveis
Manter contato próximo,
constante e de fácil acesso
com turistas, capacidade
de atendimento

01

Segurança, redução de
contato, agilidade de
acesso à infos

02

Apoiar empresas
na adoção de
protocolos

Com base em
evidências,
segurança, selo de
segurança

Governo, setor privado,
viajantes

04

03

Adaptar
processos e
procedimentos

Papéis,
responsabilidades e
colaboração

Aprimorar o uso
da tecnologia

05

06

Produtos de nicho e
Campanhas de
incentivo para o
mercado interno

Treinamento e
financiamento

Cooperação com o setor
privado, revisão de datas de
feriados, emissão de vouchers,
integração de destinos, viagens
de proximidade e sob medida
para grupos pequenos

Figura 04. Síntese das Estratégias Globais para a Retomada do
Turismo - OMT, 2020
(Fonte: Elaboração própria, 2021)

Investir na cadeia
de transformação
do turismo e
cirularidade

Investir em soluções
baseadas na
natureza
Serviços ecossistêmicos,
esforços de conservação
através do turismo

01
Adotar indicadores
de sustentabilidade
Monitorar além de
impacto econômico,
integrar indicadores
epidemiológicos, emissão
de CO2, serviços
ecossistêmicos

02

Direcionamento de
fundos

Economia circular
(plásticos e alimentos),
arranjos produtivos

04

03

Incentivar a
adoção de práticas
sustentáveis na
operação
Redução de emissões
de carbono, redução de
resíduos

Consolidar parcerias

Orientar fundos para um
turismo mais resiliente

05
Priorizar pequenas
empresas, populações
vulneráveis e
negócios locais
Foco em setores e
pessoas que possuem
maior dependência do
turismo

06

Atuação em conjunto para
lidar com questões
complexas e transversais

08

Fortalecer gestão de
crises
Fortalecer a gestão
baseada no conhecimento
e orientada para lidar com
situações de crises e
desastres

Figura 05. Síntese das Visão do Planeta para Recuperação
Responsável do Turismo - UNEP, 2020
(Fonte: Elaboração própria, 2021)
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Um ponto fundamental que não é abordado por estes instrumentos como uma
estratégica em si, mas que perpassa todos eles, é a recomendação sobre fortalecer
processos de gestão de crises em si. Em suma, é uma gestão focada no
conhecimento, elemento imperativo quando se lida com complexidades como é o
caso do turismo. Além disso, deve-se destacar a indicação de projeção de incidências
cada vez maiores de crises e desastres, sendo a gestão baseada no conhecimento
uma importante resposta.
Na era da informação há uma tendência de que o conteúdo informacional seja cada
vez pior, uma vez que muitos dados são gerados a uma velocidade maior do que a
capacidade de processá-los, e torná-los em informação, de fato. Esta realidade do
mundo contemporâneo impõe todo tipo de desafios para a gestão de territórios
(Glaesser, 2008; Paraskevas, Altinay, McLean e Cooper, 2013; Beni, 2020, Sagi e Solha,
2020). Este ponto torna-se particularmente importante em destinos que ainda estão
em desenvolvimento e políticas públicas que ainda não estão consolidadas, como é o
caso do Brasil e do Estado de São Paulo. Assim, este ponto foi considerado na análise.

1.3.3 ELABORAÇÃO DE FICHAS DE PROJETOS, PRIORIZAÇÃO MATRIZ GUT E PERT
Considerando o objetivo principal deste Plano, foi necessário estabelecer projetos
bem focados, assim como priorizá-los. Assim como as demais etapas do Plano, esta
contou com uma participação ativa da equipe da Setur/SP.
Foram estruturadas fichas detalhadas dos projetos com o objetivo de indicar (i) quais
são caminhos eram possíveis a serem iniciados primeiro, (ii) a identificação de termos
de referência a serem construídos e/ou (iii) a produção de documentos em prol da
captação de recursos, uma vez que descreve: justificativa, objetivo, atividades
mínimas, resultados esperados, atores envolvidos, responsáveis pela execução,
indicadores de monitoramento, estimativa de custos e prazos de execução.
O próximo passo consistiu em priorizar os projetos indicados, considerando como
critério fundamental a necessidade de estabelecer um plano executivo de curto prazo
e que os projetos definidos já estão focados em aspectos que trarão maior resiliência
ao turismo. Nesta fase, foram consideradas a matriz cruzada de urgência/tendência
de

problemas

aumentarem,

como

uma

evolução

natural

das

problemáticas

identificadas (GUT), bem como a correlação entre a execução de projetos.
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Figura 04. Matriz cruzada de análise de urgência e tendência para
apoiar a priorização de projetos
(Fonte: Elaboração própria, 2021)

Os critérios utilizados na matriz foram:
Urgência
Se refere à pressão existente para gerar a solução que está sendo considerada no
projeto, portanto, tem uma relação direta com o prazo. É atribuída uma nota de 1 a
4.
Tendência
Tendência dos problemas piorarem, caso nenhuma medida seja adotada. É atribuída
uma nota de 1 a 4.
Os parâmetros de decisão são os seguintes:
Projetos com tendência alta e muito urgentes devem ser feitos primeiro;
Projetos com tendência alta e pouco urgentes devem ser planejados;
Projetos muito urgentes e com pouca tendência devem ser feitos quando tiver uma
brecha na fila de pendências;
Projetos pouco urgentes e com pouca tendência devem ficar na última fila.
Por fim, os projetos foram inseridos numa avaliação PERT - técnica de avaliação e
revisão de programas que avalia o caminho crítico em termos de prazos e dependência
entre projetos, de modo a permitir a visão global da execução do conjunto de projetos
indicados, sendo um importante parâmetro para também indicar projetos devem ser
executados mais rapidamente devido ao seu impacto nos demais resultados almejados.
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2.DIAGNÓSTICO

2.1 PANORAMA GERAL DE GESTÃO DE CRISES NO TURISMO E A PANDEMIA
COVID-19
2.1.1

PRODUÇÃO

DE

CONHECIMENTO,

RECOMENDAÇÕES

INTERNACIONAIS

E

POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS À GESTÃO DE CRISES NO TURISMO
O tema gestão de crises vem sendo discutido internacionalmente desde os anos 80,
tanto pela academia (Faulkner, 2001; Glaesser, 2008; Scott, Laws e Prideaux 2008;
Ritchie, 2009; Ritchie e Jiang, 2019) quanto por organismos internacionais e de apoio
multilaterais ligados ao setor do turismo – face à crescente ocorrência de eventos
adversos como crises econômicas, políticas, ambientais, tecnológicas e sociais.
Considerada uma das maiores crises do século XXI e que afetou o setor de turismo de
uma forma global sem precedentes (Glaesser, 2008; Ritchie, 2009), a crise econômica
da bolha imobiliária vivida em 2008 impulsionou em grande parte a discussão sobre o
tema (Ritchie e Jiang, 2019).
Do ponto de vista da pesquisa, nota-se que há teorias sobre o assunto, modelos que
propõem abordar a gestão de crises não apenas como uma resposta emergencial,
análises de macroambiente e tendências. Porém, a maior parte da produção acadêmica
está focada em retratar casos que apresentam respostas a eventos específicos,
parecendo indicar que a gestão de crises ainda não é adotada como um processo
permanente em destinos turísticos (Sagi e Solha, 2020).
A OMT, enquanto entidade filiada à Organização das Nações Unidas, procura gerar e
disseminar conhecimentos, fortalecendo o diálogo e construindo soluções conjuntas
para problemas comuns que afetam o desenvolvimento do turismo. Assim, questões
urgentes globais são tratadas de modo permanente pela entidade, sendo a gestão de
crises uma delas. Desde os anos 2000 a entidade tem endereçado este assunto, porém,
é a partir de 2006, com a iminência de uma potencial pandemia devido à gripe aviária
de 2005, que a entidade estabelece bases consistentes de discussão e recomendações
sobre gestão de crises e desastres (Sagi e Solha, 2020).

DIAGNÓSTICO
Rede de
respostas
emergenciais do
turismo (TERN)
Tsunami Oceano
Índico 2004
Potencial pandemia
gripe aiviária 2005

2006
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Comitê de
Resiliência do
Turismo

Crise econômica
Bolha Imobilária
2008

2008

Agenda 2030 e
ODS

Crises, desastres e
riscos gerais para
a sustentabilidade
do planeta
identificados
desde 1992

2015

Comitê de
Gestão de
Crises Globais
do Turismo
Pandemia Covid-19

2020

Figura 07. Exemplos de medidas adotadas pela OMT para gerir crises no
turismo a partir de 2006
(Elaboração própria, 2020)

Desde 31 de janeiro de 2020 a OMT tem se pronunciado sobre a Covid-19, quando a
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que a doença era considerada Uma
emergência de saúde pública de preocupação internacional. A partir dai, a entidade
começou a organizar dados, estabelecer discussões e sugerir recomendações a partir
das experiências adotadas em todo o mundo, seguindo as premissas de resiliência e
sustentabilidade de destinos turísticos.
No Brasil, desde a criação do MTur, em 2003, foram elaborados cinco planos nacionais
de turismo. Os instrumentos são heterogêneos em termos de estrutura, abordagem,
profundidade de análise e justificativas das decisões estratégicas estabelecidas.
A gestão de crises não é abordada em nenhum dos planos, embora se trate, em alguma
medida de sugerir a estruturação e consolidação do Observatório de Turismo e/ou
Sistemas de Estatísticas para melhor ler o mercado e facilitar a tomada de decisões.
Mesmo com um cenário (a) de ocorrência de desastres que afetaram destinos
turísticos do país como o rompimento de barragem em Mariana/MG (2015),
rompimento da barragem em Brumadinho/MG (2019), desmatamentos constantes na
Amazônia (2019 e 2020) e queimadas no Pantanal (2020) que impactam diretamente a
qualidade ambiental e de vida destes territórios, os inviabilizando enquanto ativos
turísticos; (b) a adesão pelo país à Agenda 2030; e (c) até mesmo o aprendizado
durante a realização de megaeventos esportivos internacionais em 2014 e 2016 que
exigiram a preparação do países para lidar com riscos; não houve avanço da discussão
sobre gestão de riscos, crises e desastres no turismo até 2020, quando a pandemia
causada pela Covid-19 mudou este cenário (Sagi e Solha, 2020).
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O Ministério do Turismo firmou uma Cooperação Técnica com o BID, assim como a
andamento com o Governo do Estado de São Paulo, com diversas ações para fortalecer
este processo no país e, com o estabelecimento do Plano Estratégico Institucional
(PEI) 2020-2023 aborda projetos que podem apoiar o aprimoramento dos processos de
planejamento e gestão de crises como a (i) Elaboração de plano de gestão de riscos de
desastres para os sítios do patrimônio mundial; (ii) Observatório Nacional do Turismo
e (iii) Memorando de entendimentos com a Organização Mundial do Turismo.
De modo geral, nota-se que a temática de gestão de crises é recente no mundo e no
Brasil, portanto, é natural que ainda não exista uma cultura estabelecida e até mesmo
conhecimento práticos sobre este processo. Por outro lado, a gestão baseada no
conhecimento, que é uma premissa básica da gestão de crises, é a principal
recomendação para a gestão de destinos turísticos desde a década de 90, tendo em
vista a complexidade do setor. A recente institucionalização do turismo em nível no
Brasil aliada à crises de governo parecem contribuir para que não se instale um
ambiente profícuo para esta implementação.
No caso do Estado de São Paulo é importante também reforçar que por muitos anos a
Secretaria Estadual de Turismo esteve focada na gestão do Dadetur - programa de
apoio às estâncias turísticas, com poucos avanços em prol de uma gestão estratégica.
Na consulta ao banco de dados de leis sobre o setor, não há qualquer plano
estratégico previamente estabelecido pela SeturSP, nem mesmo regramentos que
fortaleçam o turismo como uma política de Estado, e não apenas como ações de
governos. Assim, os avanços atuais da SeturSP são significativos e, por mais que seja
necessário atentar para alguns aspectos fundamentais do ponto de vista do turismo
sustentável e resiliente, os esforços da entidade devem ser celebrados.

2.2 A GESTÃO DA PANDEMIA COVID-19 NO ESTADO DE SÃO PAULO
2.2.1 FASE PRÉ-EVENTO
Não foi identificado um plano de contingência ou sistemática preestabelecida pelo
Governo do Estado de São Paulo focado na identificação de potenciais crises,
desastres e riscos relacionados com o turismo. Para tentar capturar se este tipo de
iniciativa havia sido desenvolvida no passado, foi consultado o banco de dados de
legislação ligada ao turismo no estado, bem como pesquisa com palavras chave
"turismo, gestão de crises, gestão de desastres em São Paulo" em sistemas de buscas
acadêmicas integradas da biblioteca da USP, porém, não foi possível identificar
nenhum instrumento, estrutura ou iniciativa que tenha sido empreendida.
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2.2.2 FASE DE LATÊNCIA
Esta fase pode ser descrita como o período em que casos começaram a ser relatados
em todo o mundo e a OMS indicou alerta sobre uma potencial pandemia (final de
janeiro de 2020), até o início da declaração da pandemia em si, em 11 de março de
2020. Neste período, não foram identificadas medidas de planejamento e gestão de
uma potencial pandemia que poderia afetar o turismo no Estado de São Paulo.

2.2.3 FASE EMERGENCIAL e FASE INTERMEDIÁRIA
Na fase emergencial, a crise se instala e seus efeitos são sentidos pela população.
Corresponde aos meses iniciais da pandemia, a partir do reconhecimento de situação
de calamidade pública pelo governo do Estado de São Paulo, em março de 2020. Esta
fase durou aproximadamente 3 meses - de março a junho de 2020. Já a fase
intermediária tem início em junho, quando começam a se consolidar respostas
consistentes para atender as necessidades da sociedade. O cenário registrado neste
período é de perdas significativas em termos de empregos, volume de viajantes nos
aeroportos e faturamento das empresas turísticas, conforme apresentado a seguir.

Empregos: no
acumulado do ano
- até outubro de
2020, o déficit é
de 143 mil
empregos.
Somente a partir
de outubro, saldos
positivos começam
a ser observados.

Figura 08. Saldos mensais de empregos nas atividades turísticas
de São Paulo - jan/out 2020
(Fonte: Caged/Ministério do Trabalho, CIET/SeturSP, 2020)
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Fluxo de passageiros nos
aeroportos de Guarulhos,
Congonhas e Viracopos:
no acumulado do ano - até
outubro de 2020, o déficit
é de 727 mil passageiros. A
recuperação no fluxo
começou em maio, a taxas
médias de 27,9% ao mês.

Figura 09. Saldos mensais de fluxos de passageiros nos
aeroportos de Guarulhos, Congonhas e Viracopos jan/out 2020
(Fonte: Infraero, GRU Airport e Viracopos, CIET/SeturSP, 2020)
Aeroporto de Congonhas fechado para reforma de 5 de agosto a 5 de
setembro

Faturamento das empresas ligadas ao
turismo: o acumulado de faturamento
estimado pela SeturSP no período de
março a agosto de 2020 foi de R$16
bilhões, ante a arrecadação R$46,3
bilhões observada no mesmo período
em 2019. As projeções da SeturSP são
de recuperação gradual até agosto de
2021, quando o patamar de
faturamento de 2019 seria o mesmo.

Figura 10. Faturamento das empresas ligadas
ao turismo - mar/ago 2020
(Fonte: CIET, 2020)

Apesar dos dados de desempenho econômico apresentarem sinais de recuperação,
pode-se considerar que a fase intermediária permanece em andamento enquanto
novas ondas da doença se instalam. A disponibilidade de vacinação em massa será um
ponto chave para que as próximas fases de gestão de crises - a de recuperação e de
resolução, sejam plenamente estabelecidas.
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Em termos de respostas, a partir de março de
2020, o Governo do Estado de São Paulo iniciou
uma força tarefa envolvendo todas as secretarias:
instalou um Comitê de Gestão da Pandemia,
estabeleceu sistemática de monitoramento diário
e instituiu o Plano São Paulo como estratégia de
retomada através de critérios técnicos, fases e
adoção de protocolos por setores. Informações
sobre a dinâmica da pandemia, normativas e
recomendações começaram a ser disponibilizadas
diariamente pelo governo, em diversos canais de
comunicação, como TV, rádio, websites
institucionais e redes sociais.
Os principais impactos como redução de renda, desemprego e fechamento de empresas
procuraram ser tratados de um modo integral pelo Governo do Estado de São Paulo,
através de medidas apoiadas por diversas secretarias. A SeturSP focou em fortalecer o
programa de crédito turístico e identificar segmentos empresariais ou profissionais que
necessitavam de apoio adicional, sendo os guias turísticos, contemplados com uma
ação para apoio financeiro específico.
De modo geral, a Secretaria Estadual de Turismo adotou medidas alinhadas com as
recomendações sugeridas pela OMT, Unep e pesquisadores e, a partir da leitura dos
principais pontos críticos observados no desempenho econômico do setor (como
abordado nas figuras 06 e 07), atuou com foco em:
Garantir a biossegurança dos profissionais do setor e dos turistas;
Monitorar o desempenho do turismo e realizar análises que permitam apoiar a
tomada de decisões em curto e médio prazo;
Adequar ações de promoção de destinos, considerando novas dinâmicas de fluxos;
Dar suporte à manutenção do emprego e renda, através da ampliação do crédito e
da identificação dos segmentos empresariais e profissionais mais afetados.
O quadro síntese a seguir apresenta as principais iniciativas adotadas pela Setur/SP e
sua conexão com as recomendações sugeridas pela OMT e UNEP.
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BOLETINS E
ESTUDOS SOBRE
COVID-19 E
TURISMO

CONCURSO PARA
SELEÇÃO DE
ROTEIROS
TURÍSTICOS
VIRTUAIS - APOIO
AOS GUIAS
TURÍSTICOS

FORTALECIMENTO
DO ACESSO AO
CRÉDITO

PLATAFORMA
MUTIRÃO DO
TURISMO

CAMPANHAS
INFORMATIVAS E
PROMOCIONAIS
ONLINE / SP PRA
TODOS

PROTOCOLOS DE
BIOSSEGURANÇA
POR SETOR

PE SP 2030
INCORPORA O
CENÁRIO DE
PANDEMIA

E-BOOK –
PRÓXIMO PASSO:
MEDIDAS EM
FAVOR DO
TURISMO
PAULISTA, 1ª
EDIÇÃO

PLANO DE ROTAS
CÊNICAS - TURISMO
DE PROXIMIDADE

Figura 11. Medidas adotadas pela Setur/SP que apoiaram a gestão da crise
causada pela Covid-19 nas fases de emergência e intermediária - alinhamento
com recomendações da OMT e UNEP
(Elaboração própria, 2020)

Nota-se que a Setur/SP teve alinhamento com as recomendações propostas pela
OMT/Unep e pesquisadores, embora pontos importantes necessitem de atenção para
promover um turismo mais resiliente a longo prazo, conforme será detalhado a seguir.
Na perspectiva de longo prazo, as iniciativas de maior destaque são as que preparam as
bases para a gestão com foco no conhecimento: o CIET; o Plano Estratégico SP 20-30 e
o SP Pra Todos.
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2.2.4 FASE DE RECUPERAÇÃO (LONGO PRAZO) e FASE DE RESOLUÇÃO
A Secretaria Estadual de Turismo vem estruturando, desde o início da gestão em 2020,
iniciativas e projetos com tragam um olhar mais estratégico para o turismo no Estado.
Conforme abordado anteriormente, até 2020 não havia um plano estratégico de
desenvolvimento

turístico

para

o

Estado

em

uso.

Estratégias

de

promoção,

comunicação, monitoramento e regionalização, também foram bastante pontuais em
gestões passadas.
A maior constância de ações históricas da Setur/SP se deu através do Dade, programa
que foca na descentralização de recursos e investimentos para atender estâncias
turísticas e municípios de especial interesse turístico, embora se avalie que estes
programas necessitem de aprimoramentos, em especial sobre as tipologias de
investimentos e critérios de distribuição de recursos. Além disso, também foram
realizados esforços de roteirização destes municípios em circuitos, para fins de
estratégias de promoção em feiras e eventos do setor.
Entende-se que há estratégias em andamento que poderão apoiar o processo de
recuperação de longo prazo, porém, torna-se necessário atentar principalmente para
complementações necessárias em relação aos aspectos de sustentabilidade ambiental
e sociocultural, além do próprio fortalecimento do sistema estadual do turismo, de
modo que o trabalho realizado possa ter sustentação.
As medidas em andamento ou planejadas pela Setur/SP que poderão fortalecer estas
fases são indicadas a seguir, com uma análise de modo a contribuir com melhorias
necessárias, atendendo às recomendações da OMT e UNEP .
Fortalecimento do time da SeturSP: contratos de assessoria técnica da FIA e Invest
SP
Apesar de possuir uma estrutura consistente de apoio à municípios turísticos desde
1989, através do Dadetur, o governo do Estado de São Paulo não possuía um Plano
Estratégico voltado para o turismo em uso, com políticas públicas que dessem conta do
turismo numa visão sistêmica, sustentável e integrada. Apesar de possuir uma equipe
de

profissionais

fixos

com

cerca

de

40

funcionários,

todos

eles

se

dedicam

exclusivamente para atender os convênios do Dadetur, que entre 2019 e 2020, por
exemplo, somaram mais de 500 projetos.

DIAGNÓSTICO

PAG 19

Com uma equipe reduzida e orçamento insuficiente, a gestão da SeturSP iniciada em
2019 se organizou para suprir a lacuna de uma orientação mais estratégica para o
turismo do Estado com formação de equipe comissionada altamente técnica e
especializada, além de ter firmado dois contratos estratégicos: um com a Fundação
Instituto de Administração (FIA) e outro com a InvestSP. As duas instituições
disponibilizam equipes e conhecimentos específicos para conduzir diversos projetos
estratégicos para o turismo do Estado.
Cada contrato tem um objeto distinto. Enquanto a FIA se ocupa de apoiar a SeturSP em
planejamento estratégico, melhoria da organização administrativa e apoio na execução
de alguns projetos, a equipe da InvestSP lidera projetos na área de promoção e
comunicação com o mercado, CIET, captações de recursos e microcrédito, por exemplo.
Ao mesmo tempo que é uma alternativa para suprir a carência da SeturSP, é importante
considerar que há fragilidade neste modelo, uma vez que ocorra uma mudança de
gestão. Neste sentido, é salutar fortalecer as capacidades institucionais da entidade,
com foco na reformulação do Dadetur, ampliação de vagas para cargos comissionados na
secretaria e revisão sobre legislação que fortaleça um sistema permanente de políticas
públicas de turismo no Estado, como por exemplo, o fortalecimento do conselho de
turismo, a implantação de um política efetiva de regionalização e a obrigatoriedade de
elaboração de planos estratégicos, revisão e monitoramento, através de um comitê
específico, por exemplo, que envolva o Conturesp.
No Plano Estratégico SP 20-30, estas propostas são apresentadas, apenas não havendo
uma

discussão

sobre

normativas

para

o

processo

de

elaboração,

revisão

e

monitoramento de planos estratégicos, assim como uma reformulação no processo de
atuação do Conturesp.
O Plano Estratégico de Turismo para o Estado de São Paulo: Turismo SP 20-30
No final de 2019, a FIA iniciou a elaboração do
Plano Estratégico (PE) de Turismo SP 20-30
para o Estado de São Paulo, que veio suprir a
demanda de um olhar ampliado para o setor,
com propostas para um horizonte de 10 anos.
O PE foi construído de modo participativo e,
face à pandemia, passou a incorporar este
cenário

em

estratégicas,

suas

análises,

programas

e

definições

projetos.

conclusão se deu em outubro de 2020.

Sua

DIAGNÓSTICO

PAG 20

O PE é pautado em 5 diretrizes, com 8 objetivos estratégicos e 30 estratégias, que, por
sua vez, estão detalhadas em 178 ações. Porém, as análises não consideraram dinâmicas
específicas regionais ou de segmentos turísticos, bem como a demanda real e potencial
- aspectos que constituem o core do turismo. A análise acaba sendo construída com
base em tendências, cenários (macroambiente) e visões a partir de consultas a atores
chaves, que muitas vezes possuem vieses. Assim, uma avaliação mais técnica sobre
aspectos centrais do turismo não foi realizada - principalmente oferta e demanda,
embora diversas estratégias e ações reflitam importantes necessidades para o turismo
de São Paulo, mas, que acabam muitas vezes não traduzindo quais são as reais
necessidades e prioridades para o território.
Com o objetivo de complementar as estratégias de resiliência para o turismo no Estado
de São Paulo, alguns pontos devem ser observados sobre o Plano Estratégico:
1.É necessário incorporar uma visão mais detalhada sobre áreas geográficas/regiões
turísticas, vocações e as necessidades específicas de cada uma delas, de modo a
melhorar o processo de tomada de decisão, adequando projetos à realidade de cada
área, priorizando áreas que necessitam de maior suporte em estruturação ou em
promoção, entre outros. Entende-se que o atual sistema de regionalização dificulta o
trabalho da Setur/SP. São 49 regiões - totalizando 354 municípios, de acordo com o
Programa de Regionalização no Mtur. Ao mesmo tempo, a Setur/SP utiliza o conceito de
estâncias e municípios de interesse turístico - somando 210 municípios, além de definir
circuitos específicos para fins de promoção, que reduzem este grupo a 27 cidades.
Não é necessário haver um alinhamento obrigatório entre essas classificações e
divisões, porém, há regiões turísticas definidas pelo Mtur, por exemplo, que envolvem
apenas 2 municípios, ou até mesmo um certo distanciamento de territórios, o que
precisaria ser avaliado com maior cautela para identificar sua pertinência em termos de
apoios de políticas públicas estaduais, por exemplo.
O melhor entendimento sobre a realidade destas regiões, antes mesmo de propor em si
qualquer programa de regionalização, irá contribuir para a melhoria da distribuição de
recursos e fortalecimento das reais vocações de cada território, em uma política
estadual. Por outro lado, o próprio PE indica que esta é uma ação estratégica, embora
foque mais num programa de regionalização em si, sendo necessário um passo atrás: a
caracterização destes territórios, suas funções, vocações e perfis. Entende-se que esta
ação será base para muitas outras.
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Figura 12. Mapa com as regiões turísticas do Programa de Regionalização Mtur
/ municípios classificados como estâncias e como MIT pela Setur/SP
(Fonte: Setur SP, 2020)

Figura 13. Mapa com aos Circuitos turísticos definidos para fins de promoção
turística em eventos, que envolve um total de 27 municípios
(Fonte: SeturSP, 2020)
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Regiões turísticas que são apresentadas como prioritárias, a exemplo do Litoral Norte,
Vale do Ribeira (Vale do Futuro) não estão indicados como tal no plano estratégico.
Apenas o Centro da Cidade de São Paulo aparece, mas sem justificativas consistentes
para a intervenção na área, do ponto de vista turístico. Ao mesmo tempo, há um projeto
amplo do Governo do Estado de São Paulo que justamente foca nesta região - Vale do
Futuro, e dá os subsídios para justificar a necessidade de intervenções locais, por ser
uma área mais vulnerável do ponto de vista econômico, social e ambiental.

Outro ponto a atentar é a lei que rege a criação de distritos turísticos, porém, sem
ainda existir análises territoriais mais ampliadas sobre o turismo que possam embasar
melhor a definição destas áreas e, portanto, o que justifica investir em novos produtos
ou áreas turísticas no território paulista. Complementa-se à este fato, a inexistência de
análises sobre o perfil da demanda atual e potencial. Há um olhar de que o estado é de
todos para todos, porém, isso certamente dificulta o trabalho de marketing e a
pulverização de ações que podem não ser tão eficazes.
2. Os aspectos ambientais são pouco salientados no PE. Até mesmo na definição da visão
para o turismo no estado, se fala em sustentabilidade, mas não a ambiental. As estratégias
e ações não focam no fortalecimento

de produtos ligados à importantes ativos

ambientais como as unidades de conservação, não se abordam projetos que fortaleçam
novas economias - como a economia criativa (de modo pontual aparece no projeto
"Politurismo", mas que pretende atuar na capital) e a economia circular (em especial com
foco no plástico e, em segundo lugar em alimentos) e não há propostas de planejamento,
ordenamento sustentável do turismo ou construção de indicadores que permitam aferir a
sustentabilidade das regiões e municípios turísticos. Estes aspectos são fundamentais
para

a

resiliência

do

turismo

e

também

podem

servir

como

critérios

para

a

disponibilização de recursos numa eventual adaptação do Dadetur, o que irá contribuir
para que o Estado fortaleça uma política de sustentabilidade ambiental no turismo.
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3. É necessário incorporar uma visão focada no perfil da demanda atual e potencial, de
acordo com as vocações do território. É fundamental compreender melhor os fluxos e
comportamentos de turistas que já visitam o território e a demanda potencial, o que
pode ser feito através de construção de personas - sem necessariamente exigir pesquisas
extensas de demanda. Assim, será possível definir estratégias mais precisas de
comercialização e promoção, focando em mercados geográficos alvo, conteúdos sobre
produtos e experiências destinados à públicos específicos e, por fim, orientar também o
processo de aprimoramento de produtos turísticos, ao identificar gaps e tendências de
consumo. Foca-se, portanto, na aderência de produtos ao mercado e necessidades de
estruturação, à luz de uma análise mais apurada também da oferta, conforme proposto
no item 1.
O Programa de Crédito Turístico
Este tema é abordado no componente 3 da cooperação técnica
entre o BID/SeturSP, porém, é importante ressaltar que de fato
este é um ponto a ser aperfeiçoado. De acordo com dados do
CIET, entre 10 e 20 novembro foi realizada uma pesquisa em 32
cidades para identificar o processo de acesso à crédito durante a
pandemia. O levantamento traçou também o perfil dos negócios
no Estado: 79,6% são micro e pequenas empresas, 12,4% são de
médio porte, 7,5% são microempreendedores e 0,5% são de
grande porte.
Com a queda no movimento, metade dos empreendimentos apelou para linhas de
crédito: 50,2%. Para 19,4% o socorro não foi necessário e 30,3% disseram que tentaram
mas não conseguiram. Ou seja, há uma parcela significativa de empresários que não
conseguem ainda apoio. Apesar de não haver a correlação entre perfil de negócios, em
entrevista com o Sebrae SP, verifica-se, que por seu contato com este público, as micro
e pequenas empresas, assim como os microempreendedores são os que mais possuem
dificuldades para acessar o crédito.
Assim, em processos de crises, é importante considerar a possibilidade de ampliar o
crédito e buscar outras formas se suporte financeira para os pequenos e micro
empresários.
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Centro de Inteligência e Estudos Turísticos - CIET
Outro passo importante tomado pela Setur/SP foi a estruturação e operação do CIET,
que vem realizando uma série de análises com base em indicadores e leitura de
mercado, para orientar a tomada de decisões estratégicas para o turismo do Estado.
Durante a pandemia, os esforços do CIET foram fundamentais, ao analisarem, em
boletins mensais e cenarizações de curto prazo, comportamentos e tendência de
mercado. O PE 20-30 reforça a importância de tornar o CIET permanente, inclusive
através de legislação.
O CIET tem analisado a possibilidade de incorporar indicadores sobre sustentabilidade
em destinos turísticos. Porém, ainda há dificuldades de tornar de fato dados coletados
em indicadores que representam a sustentablidade em si do turismo. Além disso, uma
das

principais

dificuldades

do

CIET

tem

sido

coletar

indicadores

locais,

que

representem de fato um retrato de como o turismo tem se comportado nos territórios.
Pensar em modelos de parcerias para coleta e tratamento de dados com as regiões e
municípios, bem como ampliar o leque de indicadores são objetivos do CIET. Destacase a predisposição de algumas localidades em realizar parcerias com o CIET, como é o
caso do consórcio de municípios do Litoral Norte, que pode servir como um protótipo
para tratar estes pontos, tão fundamentais para uma gestão baseada no conhecimento
e, portanto a gestão de crises futuras.
De acordo com a equipe da Setur/SP pretende-se que o CIET faça parte de um núcleo
de tomada de decisões estratégicas, que olha tanto para o mercado, quanto também
participa

das

discussões

de

monitoramento

sobre

projetos

que

refletem

as

necessidades reais do território, criando assim, um núcleo de monitoramento. Esta
proposta vem sendo discutida com a FIA e pode ser um teste importante para fortalecer
o processo de aprimoramento contínuo e gestão de crises baseada no conhecimento.
Foco em parcerias público privadas e captação de recursos: aceleração de novas
dinâmicas turísticas
O turismo inerentemente possui uma gama de iniciativas que exige a atuação conjunta
entre diversos atores. O governo, em sua função de promotor e fomentador, pode
contribuir de modo significativo para acelerar o setor. Assim, a Setur/SP pretende
desenvolver portfólios para captação de recursos para projetos e sítios turísticos
específicos - numa perspectiva de desenvolvimento regional.
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A instituição já vem dialogando com o BID, por exemplo, e está estruturando uma carta
consulta para contrair um empréstimo. Nota-se, portanto, expectativa que o trabalho em
execução dê suporte para a captação de recursos de fontes externas. Um dos pontos
críticos é justamente a dificuldade que a Setur/SP vem enfrentando em justificar a
matriz de investimentos, por não existirem ainda informações e estudos base que deem
suporte à estas priorizações.
É importante destacar que o aprimoramento do turismo decorrente de parcerias e
captações de recursos seja colocado numa perspectiva de que haverá novos cenários de
desenvolvimento local, e, portanto, que isso seja objeto de entendimento e de
capacitação para gestores, conselhos e lideranças de turismo. Ao investir em novos
produtos turísticos, bem como no aprimoramento dos já existentes, novas dinâmicas
ocorrerão nos territórios, envolvendo impactos positivos e negativos, portanto, torna-se
fundamental preparar as regiões para isto.
Assim, além de considerar instrumentos que irão apoiar os processos de captação de
recursos e de parcerias com o setor privado, é importante que a estrutura institucional
esteja minimamente preparada para esta tarefa, incorporando conceitos de regiões
turísticas, inclusive com eventual apoio de sistemas de informações geográficas (SIG),
envolvendo indicadores de sustentabilidade.
Promoção e comunicação do destino em estruturação estratégica: SP Pra Todos e
elaboração de circuitos/rotas
Assim como o Planejamento Estratégico geral do turismo, o Estado de São Paulo também
não possuía uma orientação estratégica acerca da promoção e comunicação do destino,
historicamente, mesmo antes da pandemia. Apesar de participar dos principais eventos
promocionais do setor e realizar algumas campanhas, somente recentemente o Estado
investiu num programa mais amplo de comunicação e promoção, o "São Paulo Pra
Todos".
O mote da iniciativa e campanha é que o Estado possui uma oferta capaz de atender
todos os públicos, porém, a comunicação com um perfil de público tão geral, acaba
dificultando maior clareza sobre o que fazer no território e quais áreas atendem
determinadas experiências e/ou desejos específicos.
Além disso, certamente a demanda turística que visita o Estado de São Paulo não
representa todo o país, a não visitantes que se destinam à capital, por exemplo. Ofertas
de natureza em São Paulo, possuem outro nível de concorrência com ofertas em destinos
tradicionalmente ligados ao ecoturismo como Pantanal e Amazônia, por exemplo. O
mesmo ocorre com as praias paulistas e do nordeste.
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conhecer

comportamentos

e

as

personas

expectativas,

que

-

tipologias
podem

ser

de

públicos

atendidos

de

de

acordo

acordo

com

com

a

vocação/oferta de cada território, bem como os mercados geográficos que se deve
focar. Há distinções em padrões de comportamento da demanda significativas e que
hoje podem ser facilmente identificadas através de pesquisas mais rápidas e menos
onerosas. Assim como preconiza o PE, é fundamental estabelecer um Plano de
Marketing para o Estado de São Paulo.
Uma outra estratégia adotada para promover regiões turísticas do Estado é o
estabelecimento de rotas turísticas, que estão pautadas em aspectos como a paisagem
ou experiências específicas que podem ser vivenciadas nos territórios turísticos, de
acordo com suas vocações - a exemplo de rotas gastronômicas, rotas de natureza,
náutica, entre outras. Esta estratégia foi adotada para a região do Vale do Ribeira.
Conforme reflexão apresentada anteriormente, esta área prioritária e a definição de
rotas não está justificada no Plano Estratégico, por exemplo. Ao mesmo tempo, há um
projeto amplo do Governo do Estado de São Paulo que justamente foca nesta região Vale do Futuro, e dá os subsídios para justificar a necessidade de intervenções locais,
por ser uma área mais vulnerável do ponto de vista econômico, social e ambiental.

Figura 14. Mapa com rotas turísticas sugeridas para o Vale do Ribeira
(Vale do Futuro)
(Fonte: Setur/SP, 2020)
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3. RECOMENDAÇÕES
ESTRATÉGICAS
Frente a situação analisada, verifica-se que a Setur/SP tomou medidas significativas
para lidar com a gestão de crise causada pela Covid-19, inclusive com bases importantes
para manter a sustentabilidade e resiliência do setor em longo prazo - ou seja, nas fases
efetivas de recuperação e resolução.
Não obstante, também foram identificados pontos chaves a serem complementados nas
iniciativas adotadas pela Setur/SP. O quadro a seguir apresenta os principais desafios
que representam riscos significativos, numa análise de elevados graus de gravidade,
urgência e tendência (GUT):
1.Descontinuidade de ações e ineficácia de execução de estratégias de longo prazo, devido à
falta de normativa/lei acerca da criação, atualização e monitoramento de um Plano
Estratégico de Turismo; reduzida equipe permanente, conselho estadual pouco proativo,
Dadetur viciado, quantidade elevada de regiões turísticas dificultando melhor coordenação
de ações (não à toa, são 49 regiões, mas a Setur/SP define seus próprios circuitos para levar
a feiras promocionais...) entre outros.

2.Estratégias definidas podem estar incorrendo em erros, ao não consideram uma análise
compreensiva da oferta e demanda do Estado, uma vez que não existem análises sobre as
dinâmicas territoriais das distintas regiões turísticas que permitam identificar onde é
necessário ainda estruturar, promover, conectar, manter etc.; bem como não há a
identificação e priorização de mercados geográficos e perfil de demanda a ser trabalhado,
conforme os diversos produtos existentes e/ou potenciais.

3. Sustentabilidade ambiental é inexistente no monitoramento, nas estratégias em curso
e/ou propostas pela Setur/SP, contribuindo para não valorizar os ativos naturais e a gestão
territorial de modo a garantir melhor qualidade de vida e ambiental, bem como experiências
transformadoras. Há iniciativa do CIET para tentar trazer indicadores relacionados com estes
pontos.

4. Crédito e oportunidades de desenvolvimento de novas economias não estão facilitadas
e/ou identificadas para o pequeno e microempreendedor, assim como para o micro
empreendedor individual.
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grandes
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recomendações

estratégicas

conforme

esquema a seguir.
ESTRATÉGIAS

PROBLEMÁTICAS
1 DESCONTINUIDADE DE AÇÕES E
INEFICÁCIA DE EXECUÇÃO DE
ESTRATÉGIAS DE LONGO PRAZO

1. FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA
GOVERNANÇA ESTADUAL DO TURISMO

2. ESTRATÉGIAS DEFINIDAS PODEM ESTAR
INCORRENDO EM ERROS, AO NÃO
CONSIDERAM UMA ANÁLISE COMPREENSIVA
DA OFERTA E DEMANDA DO ESTADO

2. DINAMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E
GESTÃO PARA INTEGRAÇÃO,
SUSTENTABILIDADE E
COMPETITIVIDADE DO TURISMO

3. POUCA ÊNFASE NA TEMÁTICA DA
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E BAIXO
FOMENTO À ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO
DE RENDA

3. FORTALECIMENTO DA
SUSTENTABILIDADE
TERRITORIAL
4. FOMENTO À NOVAS ECONOMIAS

Figura 15. Principais problemáticas e estratégias propostas para a
consolidação da retomada e fortalecimento da resiliência e sustentabilidade do
turismo no Estado de São Paulo
(Elaboração própria, 2020)
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4. PLANO EXECUTIVO
A seguir apresentam-se os projetos chave identificados de acordo com as principais
problemáticas e estratégias estabelecidas.
PROBLEMÁTICA

1.DESCONTINUIDADE DE AÇÕES E INEFICÁCIA DE EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE
LONGO PRAZO
ESTRATÉGIA

1. FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA GOVERNANÇA ESTADUAL DO TURISMO
PROJETOS

1.ELABORAÇÃO 2.APRIMORAMENTO
DO DADETUR DE LEGISLAÇÃO:
3.FORTALECIMENTO
CRITÉRIOS DE
ELABORAÇÃO E SELEÇÃO
PROJETOS DO CONTURESP
MONITORAMENTO
COC
DO PE

PROBLEMÁTICA

2. ESTRATÉGIAS DEFINIDAS PODEM ESTAR INCORRENDO EM ERROS, AO NÃO
CONSIDERAM UMA ANÁLISE COMPREENSIVA DA OFERTA E DEMANDA DO ESTADO
ESTRATÉGIA

2. DINAMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA INTEGRAÇÃO, SUSTENTABILIDADE E
COMPETITIVIDADE DO TURISMO

PROJETOS

4. PLANO DE
REGIONALIZAÇÃO

6.INCENTIVO AO

5.ESTUDO BASE DE DESENVOLVIMENTO
DEMANDA ATUAL E
DE ÁREAS
POTENCIAL +
PRIORITÁRIAS PARA
INVESTIMENTOS –
SEGMENTAÇÃO
ELABORAÇÃO DE
MASTER PLANS

PLANO EXECUTIVO
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PROBLEMÁTICAS

3. POUCA ÊNFASE NA TEMÁTICA DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E BAIXO FOMENTO À ALTERNATIVAS
DE GERAÇÃO DE RENDA
ESTRATÉGIAS

3. FORTALECIMENTO DA SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL
4. FOMENTO À NOVAS ECONOMIAS

PROJETOS

7. PROJETO
PILOTO DE
MONITORAMENTO
DE INDICADORES
DE GESTÃO
SUSTENTÁVEL DO
TURISMO NO
LITORAL NORTE

8. INCENTIVO À
ADOÇÃO DE
PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS PLANEJAMENTO

9. INCENTIVO À
ADOÇÃO DE
PRÁTICAS
SUSTENTÁVEIS IMPLANTAÇÃO

11. PROJETO
10. PROJETO
PILOTO DE
PILOTO DE
ECONOMIA
ECONOMIA
CIRCULAR EM
CIRCULAR EM
ÁREAS
ÁREAS
AMBIENTALMENTE AMBIENTALMENTE
FRÁGEIS FRÁGEIS IMPLANTAÇÃO
PLANEJAMENTO

12. PROJETO
LIGADO AO
CRÉDITO
TURÍSTICO

Os projetos são detalhados em fichas descritivas a seguir, contemplando as seguintes
informações:
Objetivo
Justificativa
Resultados esperados
Descrição da ação
Responsáveis pela execução
Entidade responsável pela implantação/operação/manutenção do serviço
Custo estimado e fonte de financiamento
Indicadores de seguimento
Projeto predecessor
Tempo de execução
Nível de avanço: indicar se existem projetos básicos ou executivos; termos de
referência; ou indicar se solicita reconhecimento retroativo
Relação com as estratégias do PE-2030

Cabe destacar que o projeto 12 não possui uma ficha específica, pois sua consolidação
se dará durante a finalização dos resultados decorrentes dos estudos do Componente
3 da CT BRT 1455.

PLANO EXECUTIVO
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PROBLEMÁTICA 1: DESCONTINUIDADE DE AÇÕES E
INEFICÁCIA DE EXECUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE LONGO
PRAZO

ESTRATÉGIA

1. FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DA
GOVERNANÇA ESTADUAL DO TURISMO

PROJETO 1
ELABORAÇÃO DE LEGISLAÇÃO RELATIVA À ELABORAÇÃO, REVISÃO E
MONITORAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO

A. OBJETIVO

Garantir prática sistemática de elaboração, atualização e monitoramento periódico de
um plano estratégico para o turismo do Estado de São Paulo.

B. JUSTIFICATIVA

Espera-se contribuir para reduzir o processo de descontinuidade de ações e ineficácia
de execução de estratégias de longo prazo, ao estabelecer a obrigatoriedade da
elaboração do Plano Estadual de Turismo, sua atualização e monitoramento. O Estado de
São Paulo não tinha um instrumento de orientação sobre quais caminhos estratégicos
percorrer para o desenvolvimento e gestão do turismo até 2020, quando foi criado o
Plano Estratégico SP 2030. Sabe-se que a falta de planejamento turístico é um dos
aspectos que mais contribui para que a atividade turística possa incorrer em impactos
negativos significativos, uma vez que não há regramentos estabelecidos sobre sua
operação, organização e promoção; não há clara definição de projetos e ações de maior
prioridade e utilização adequada dos recursos públicos para o setor, constituindo um
dos pilares fundamentais de uma Política Pública de Turismo.

PLANO EXECUTIVO
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C. RESULTADOS ESPERADOS

Maior eficiência na gestão do turismo no Estado de São Paulo; Aprimoramento do
desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no Estado de São
Paulo; Maior engajamento do Conturesp no planejamento e gestão do turismo do Estado
de São Paulo; Aprimoramento da gestão baseada em conhecimento e consequente
melhoria dos processos de gestão de crises.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Desenho de um esboço do projeto de lei, considerando os prazos e procedimentos a
serem adotados no processo de revisão e monitoramento do Plano, com a
participação da equipe técnica da Setur/SP, Conturesp e tendo como referência
outras legislações similares aplicadas no Brasil. O Projeto de lei deverá considerar o
papel a ser adotado por todos os atores envolvidos no processo de elaboração,
revisão e monitoramento do Plano de Turismo, prazos que devem ser adotados,
processo de elaboração sugerido, processo de monitoramento e transparência para a
sociedade.
Encaminhamento do projeto de lei para apreciação de outras assessorias jurídicas do
Estado de São Paulo, Conturesp e outros atores chave que possam contribuir com o
aprimoramento do instrumento.
Encaminhamento do projeto de lei ao legislativo e acompanhamento.
Uma vez aprovada, publicação da lei no Diário Oficial e divulgação à sociedade.

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP – Assessoria Jurídica interna ou do Governo do Estado de São Paulo, com
validação do Conturesp. Contrato FIA/Setur.

PLANO EXECUTIVO
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G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: Custo absorvido pela Setur/SP, por envolver atuação profissional direta de
colaboradores.
Fonte de financiamento: Setur/SP

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Projeto de lei criado
Lei aprovada pelo Conturesp
Lei encaminhada ao Legislativo
Aprovação da lei
Aplicação da lei

I. PROJETO PREDECESSOR

Não há

J. TEMPO DE EXECUÇÃO

5 meses

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Não há. Há referências de legislação que institui este instrumento em nível municipal,
estadual e federal, podendo servir de referência:
Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo,
define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e
estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o
Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no 8.181, de 28
de março de 1991; e dá outras providências. O Plano Nacional de Turismo Vigora por
4 anos.

PLANO EXECUTIVO
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Lei Municipal nº 11.198/92: institui o Platum – Plano de Turismo Municipal da Cidade
de São Paulo, documento elaborado pela equipe técnica da SPTuris e pelo Comtur
(Conselho Municipal de Turismo) que vigora por um período de quatro anos.
Lei nº 5.224, de 9 de julho de 2018: Dispõe sobre o Sistema Estadual de Turismo do
Estado do Mato Grosso do Sul, a Política Pública Estadual para o Turismo e o Plano
Estadual de Turismo, e dá outras providências. O Plano Estadual de Turismo não tem
vigência específica estipulada nesse instrumento.

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

4. Modernização institucional da SETUR em termos de sua missão, competências e
estrutura organizacional

PLANO EXECUTIVO
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PROJETO 2
APRIMORAMENTO DO DADETUR - CRITÉRIOS SELEÇÃO PROJETOS COC

A. OBJETIVO

Otimizar a gestão e a distribuição de recursos financeiros para o desenvolvimento
integrado e sustentável do turismo no Estado de São Paulo.

B. JUSTIFICATIVA

O Dadetur é um importante sistema de financiamento que sustenta o desenvolvimento
turístico das estâncias e municípios de especial interesse turístico do Estado de São
Paulo, contribuindo para fortalecer o desenvolvimento em todo o estado, de modo
descentralizado. Porém, o programa necessita de melhorias na sua concepção, utilização
de recursos e gestão, uma vez que, pelo sistema atual não representa mais a realidade
de necessidades dos destinos e as limitações existentes na administração pública.
Alguns municípios que não necessariamente precisam de tantos recursos financeiros,
acabam tendo acesso a estes, sem necessariamente ter ganhos significativos de
competitividade ou sustentabilidade pelo tipo de investimentos que o Dadetur apoia
(obras) e a sistemática de validação dos recursos já não representar a realidade dos
destinos. Além disso, o Dadetur exige uma quantidade significativa de servidores para
atuarem em sua gestão – em 2020 eram 30 pessoas cuidando dos mais de 500 convênios
ativos. O processo de revisão lei do Fundo em andamento pela Setur/SP fortalece este
aprimoramento, sendo fundamental um passo adiante que é a definição de critérios bem
estabelecidos para que o Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das
Estâncias selecione os projetos elegíveis ao financiamento, já que não há uma prática
sistemática e criteriosa técnica estabelecida.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Otimização dos recursos financeiros para o planejamento e gestão territorial do
turismo; Melhor distribuição de recursos financeiros para os municípios turísticos do
Estado de São Paulo; Aprimoramento do desenvolvimento integrado, sustentável e
competitivo do turismo no Estado de São Paulo.

PLANO EXECUTIVO
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D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Análise e revisão da sistemática e critérios adotados para a elegibilidade de projetos
encaminhados ao COC, considerando aspectos mínimos como as diferentes realidades,
níveis de desenvolvimento e funções dos destinos turísticos que pleiteiam os recursos.
b) Revisão dos procedimentos de seleção de projetos e de prestação de contas e
monitoramento dos benefícios gerados pelas ações.
c) Treinamento sobre novos procedimentos.
d) Alteração da legislação.

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP; Consultoria especializada.

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ 166.992,00
Fonte de financiamento: Setur/SP, Empréstimos, Parcerias

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Aprimoramento realizado, incluindo eventuais ajustes na legislação
Treinamento sobre novos procedimentos / transferência de conhecimento para a
Setur/SP
Alteração da legislação

PLANO EXECUTIVO
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I. PROJETO PREDECESSOR

Não há.

J. TEMPO DE EXECUÇÃO

6 meses

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Projeto de lei n.º 06, de 2021, que altera a Lei nº 16.283, de 15 de julho de 2016, que
dispõe sobre o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos e dá providências
correlatas.

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

4. Modernização institucional da SETUR em termos de sua missão, competências e
estrutura organizacional

PLANO EXECUTIVO
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PROJETO 3
FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO

A. OBJETIVO

Aprimorar

e

otimizar

a

gestão

estadual

do

turismo

através

do

fortalecimento

sistemático do Conselho Estadual de Turismo.

B. JUSTIFICATIVA

Em processos de gestão baseada no conhecimento, todo o sistema do turismo tem um
papel a cumprir. Os Conselhos Estaduais de Turismo são pontes de relação com setor
público e privado, congregando lideranças chave capazes de trazer uma visão integrada
da complexidade da atividade turística. Neste sentido, além do papel de acompanharem
e monitorarem a execução de políticas públicas, o Conturesp tem também o papel de
atuar modo mais proativo e propositivo e contribuir para que os legados de governos se
mantenham ao longo de tempo, permitindo assim, políticas que perdurem em maior
prazo e que sejam efetivamente, de Estado. A proposta aqui é tornar obrigatória a
capacitação dos conselheiros do Conturesp a cada mandato, de modo a fortalecer a
cultura institucional do Conturesp para toda a gama de atividades que pode e deve
desenvolver em prol do turismo no Estado de São Paulo.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Maior eficiência na gestão do turismo no Estado de São Paulo; Aprimoramento do
desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no Estado de São
Paulo; Maior engajamento do Conturesp no planejamento e gestão do turismo do Estado
de São Paulo; Aprimoramento da gestão baseada em conhecimento e consequente
melhoria dos processos de gestão de crises.
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D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Desenvolver sistemática de capacitação obrigatória, envolvendo a elaboração de plano
de capacitação, conteúdos e plataformas, sistema de avaliação e monitoramento.
Temáticas mínimas: papel do conselho, atuação cidadã, legislação, atuação conjunta
entre o setor público e o setor privado, execução e monitoramento das ações.
b) Implantar sistemática de capacitação obrigatória para os novos conselheiros.
c) Revisão da lei sobre o funcionamento do Conturesp para incorporar esta prática.
d) Transferência de conhecimentos para a Setur/SP.

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP; Consultoria especializada.

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ 221.520,00
Fonte de financiamento: Setur/SP, instituições de ensino/centros de pesquisa

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Aprimoramento realizado, incluindo eventuais ajustes na legislação
Treinamento sobre novos procedimentos / transferência de conhecimento para a
Setur/SP
Alteração da legislação
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I. PROJETO PREDECESSOR

Não há
J. TEMPO DE EXECUÇÃO

6 meses

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Não há

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

11. Fortalecimento e valorização do CONTURESP (Conselho Estadual do Turismo),
Conselhos Regionais e Municipais de Turismo

PLANO EXECUTIVO
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PROBLEMÁTICA 2: ESTRATÉGIAS DEFINIDAS PODEM
ESTAR INCORRENDO EM ERROS, AO NÃO
CONSIDERAREM UMA ANÁLISE COMPREENSIVA DA
OFERTA E DEMANDA DO ESTADO

ESTRATÉGIA

2. DINAMIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO E
GESTÃO PARA INTEGRAÇÃO,
SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE
DO TURISMO

PROJETO 4
PLANO DE REGIONALIZAÇÃO ESTADUAL DO TURISMO

A. OBJETIVO

Obter visão detalhada sobre a dinâmica do turismo de modo regionalizado e estabelecer
estratégia de desenvolvimento territorial integrado e sustentável da atividade.

B. JUSTIFICATIVA

Entende-se que o atual sistema de regionalização dificulta o trabalho da SeturSP. São 49
regiões - totalizando 354 municípios, de acordo com o Programa de Regionalização no
Mtur. Ao mesmo tempo, a SeturSP utiliza o conceito de estâncias e municípios de
interesse turístico - somando 210 municípios, além de definir circuitos específicos para
fins de promoção, que reduzem este grupo a 27 cidades. O próprio PE2030 não
apresenta uma caracterização do território que permita identificar vocações, papéis e
funções de cada território, o que facilita a tomada de decisão e priorização de ações
adequadas à realidade de cada área.
Há regiões que necessitam de maior suporte em estruturação, outras em promoção. Há
Há aquelas que possuem um fluxo consolidado, outras que ainda estão em processo
crescente.
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O melhor entendimento sobre a realidade destas regiões será a base para estruturar um
programa de regionalização, contribuindo para a melhoria da distribuição de recursos e
fortalecimento das reais vocações de cada território, em uma política estadual.
Entende-se que esta ação também será base apoiar o Dadetur, para a orientação sobre
estratégias de comunicação e promoção de produtos turísticos e o tripé - identificação
de

áreas

prioritárias

para

investimentos

+

definição

de

distritos

turísticos

+

estabelecimento de portfólios de investimentos, ações que estão sendo conduzidas
como projetos prioritários pela equipe da SeturSP atualmente.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Maior eficiência na gestão do turismo no Estado de São Paulo; Aprimoramento do
desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no Estado de São
Paulo; Aprimoramento da gestão baseada em conhecimento e consequente melhoria dos
processos de gestão de crises.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Inventário simplificado da oferta turística, com base em dados secundários e
metodologias participativas, focando em informações essenciais para o entendimento da
hierarquização e priorização de elementos no espaço, que possam caracterizar vocações
e compreender necessidades de melhorias.
b) Análise e classificação da oferta, com o apoio de sistemas de informações geográficas
e elaboração de cartografia temática.
c) Classificação dos territórios e áreas de acordo com a função/status do destino; nível
de desenvolvimento; grau de necessidade de estruturação de oferta/estratégia de
posicionamento

de

mercado;

agrupamentos

territoriais

por

similaridade

e

complementariedade de vocações/distribuição de fluxos; nível de sustentabilidade da
oferta/produtos

turísticos;

fragilidade

ambiental/alta

singularidade

e/ou

outros

critérios.
d) Proposta de regiões turísticas para fins de planejamento e gestão territorial,
indicando as recomendações para cada uma delas.
e) Definição do plano de regionalização, incluindo a validação das regiões propostas no
estudo anterior; as estratégias a serem adotadas para cada território alinhadas com
ODS; e sistemática de governança.
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f) Elaboração de legislação para implantação da nova regionalização, incluindo
sistemática de atualização e procedimentos para sua adoção.
g) Transferência de conhecimentos para a Setur/SP.

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.
F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP, BID, Consultoria especializada

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ 589.824,00
Fonte de financiamento: Cooperação técnica BID/Setur - BR-T1455 - componente 2

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Plano realizado
Treinamento sobre novos procedimentos / transferência de conhecimento para a
Setur/SP
Elaboração de legislação

I. PROJETO PREDECESSOR

Não há

J. TEMPO DE EXECUÇÃO

10 meses

PLANO EXECUTIVO

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO
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PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Não há

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

7. Construção da política estadual de regionalização do turismo com base nas diretrizes
do programa nacional de regionalização do turismo

PLANO EXECUTIVO

PAG 45

PROJETO 5
ESTUDO BASE DE PERFIL, COMPORTAMENTO E PERCEPÇÃO DA DEMANDA ATUAL E
POTENCIAL

A. OBJETIVO

Obter visão sobre perfil, comportamento, percepção, tendências e cenários da demanda
turística atual e potencial.

B. JUSTIFICATIVA

Apesar de participar dos principais eventos promocionais do setor e realizar algumas
campanhas, somente recentemente o Estado investiu num programa mais amplo de
comunicação e promoção, o "São Paulo Pra Todos". O mote da iniciativa e campanha é
que o Estado possui uma oferta capaz de atender todos os públicos, porém, a
comunicação com um perfil de público tão geral, acaba dificultando maior clareza sobre
o que fazer no território e quais áreas atendem determinadas experiências e/ou desejos
específicos. É essencial conhecer as personas - tipologias de públicos de acordo com
comportamentos

e

expectativas,

que

podem

ser

atendidos

de

acordo

com

a

vocação/oferta de cada território, bem como os mercados geográficos que se deve
focar. Há distinções em padrões de comportamento da demanda significativas e que hoje
podem ser facilmente identificadas através de pesquisas mais rápidas e menos onerosas.
Esta análise pode ser feita através de construção de personas com base em coleta de
dados secundários e primários com atores chave, bem como na análise de rastros
digitais, sem necessariamente exigir pesquisas extensas de demanda. Assim espera-se
apoiar a Setur na definição de estratégias mais precisas de comercialização e promoção
– selecionando os melhores canais de comunicação, eventos e campanhas promocionais
de maior impacto, focando em mercados geográficos alvo, conteúdos sobre produtos e
experiências destinados à públicos específicos e, por fim, orientar também o processo
de aprimoramento de produtos turísticos, ao identificar gaps e tendências de consumo.
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C. RESULTADOS ESPERADOS

Maior

eficiência

na

gestão

e

promoção

do

turismo

no

Estado

de

São

Paulo;

Aprimoramento do desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no
Estado

de

São

Paulo;

Aprimoramento

da

gestão

baseada

em

conhecimento

e

consequente melhoria dos processos de gestão de crises.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Análise compreensiva sobre a dinâmica da demanda turística no Estado de São Paulo,
procurando compreender minimamente os perfis. socioeconômicos de acordo com
destinos, produtos e segmentos, bem como a percepção sobre os destinos.
b) Análise do potencial de demanda e de novos produtos na região, considerando a
percepção do turismo e a avaliação de operadores do mercado turístico.
c) Análise de cenários e tendências, de acordo com as vocações e estratégias de
desenvolvimento previstas para o Estado.
d) Análise do posicionamento de mercado das regiões e do Estado.
e) Definição de linhas de produtos e aderência à mercados/segmentos específicos
f) Recomendações estratégicas sobre canais de comunicação e processos promocionais,
de modo a apoiar o SP Pra Todos e/ou outras campanhas/estratégias em andamento,
considerando os resultados do estudo.
f) Transferência de conhecimento para a Setur/SP

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP; Consultoria especializada.
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G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ 208.740,00
Fonte de financiamento: Cooperação técnica BID/Setur - BR-T1455 - componente 2

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Estudo realizado
Transferência de conhecimento para a Setur/SP

I. PROJETO PREDECESSOR

Projeto 4 - a execução em paralelo permite sua plena condução/resultados satisfatórios

J. TEMPO DE EXECUÇÃO

8 meses

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Campanha SP Pra Todos. Estudos de mercado e demanda produzidos pelo CIET.

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

25. Desenho e implementação de um programa de promoção do turismo do Estado de
São Paulo no âmbito municipal e regional
26. Desenho e implantação da rede de inteligência de mercado e marketing turístico
30. Fortalecimento da estratégia de comunicação da SETUR
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PROJETO 6
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA
INVESTIMENTOS – ELABORAÇÃO DE MASTER PLANS

A. OBJETIVO

Fornecer subsídios técnicos e financeiros para a elaboração de Master Plans para áreas
prioritárias para investimentos.

B. JUSTIFICATIVA

A Setur vem adotando a estratégia de desenvolvimento de produtos e a consolidação de
destinos turísticos, através do incentivo ao investimento do setor privado em
estruturação de equipamentos e serviços em territórios de maior fluxo ou que possuam
singularidade de atração como é o caso do Centro Histórico da cidade de São Paulo, a
região do Vale do Ribeira, o Litoral Norte e Sul. O primeiro passo foi a identificação de
greenfields e greyfrields nestas áreas. Em uma segunda etapa ocorre a aproximação com
o mercado, através da comunicação destes portfólios de oportunidades em um website
exclusivo e a realização de roadshows, reuniões, entre outros. Com o objetivo de
consolidar esta estratégia, propõe-se subsidiar tecnicamente e financeiramente a
elaboração de 3 (três) master plans.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Aprimoramento do desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no
Estado de São Paulo; Incentivo ao setor privado para investimento no turismo.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Estabelecer os procedimentos e critérios para seleção de projetos a serem apoiados,
sendo um dos critérios fundamentais, a consideração sobre o que versará a nova
proposta de regionalização do turismo e sua categorização, bem como projetos que
contribuam para a ampliação da sustentabilidade territorial.
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b) Abrir edital de seleção de projetos
c) Realizar a seleção e comunicar resultados
d) Apoiar a elaboração de master plans
e) Realizar capacitação com a equipe Setur/SP

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.
F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP, Consultoria especializada, Parceiros.

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ 940.608,00
Fonte de financiamento: Setur/SP, Empréstimos, Parcerias

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
3 Master Plan elaborados
Capacitação com a equipe Setur/SP

I. PROJETO PREDECESSOR

Projeto 04 e Projeto 05
J. TEMPO DE EXECUÇÃO

12 meses

PLANO EXECUTIVO

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO
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PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Portfólio de oportunidades elaborado – mapeamento de greenfields e greyfields

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

20. Promoção e apoio à criação do Projeto Estratégico dos Distritos Turísticos em áreas
territoriais do Estado com vocação para a atividade econômica de turismo
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PROBLEMÁTICA 3: A TEMÁTICA RELACIONADA À
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO TURISMO NÃO ESTÁ
SENDO TRATADA COM A ÊNFASE NECESSÁRIA PARA
GARANTIR A RESILIÊNCIA DOS TERRITÓRIOS E DO SETOR

ESTRATÉGIA

3. SUSTENTABILIDADE TERRITORIAL

PROJETO 7
PROJETO PILOTO DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DE GESTÃO
SUSTENTÁVEL DO TURISMO – LITORAL NORTE

A. OBJETIVO

Estabelecer as bases para a implantação efetiva de sistemática de monitoramento da
sustentabilidade de destinos turísticos no Estado de São Paulo.

B. JUSTIFICATIVA

O Centro de Inteligência da Economia do Turismo - CIET da Setur, tem produzido uma
série de análises relevantes sobre a dinâmica do turismo no Estado de São Paulo,
possibilitando um raio x de aspectos relacionados à indicadores de desempenho como
emprego, distribuição de fluxos, reservas hoteleiras, principais destinos procurados,
voos para os principais aeroportos e fluxos de passageiros, fluxo e número de
transportes que trafegam nas rodovias principais, entre outros. O CIET realiza estudos
pontuais para tratar de questões chave como a percepção dos moradores de cidades
acerca do turismo, intenções de viagens, perfil dos receptivos, entre outros temas,
tendo um papel fundamental durante a gestão da crise causada pela Covid19.
Em seu objetivo de apoiar a tomada de decisões estratégicas para turismo do Estado de
São Paulo, o CIET objetiva também monitorar a sustentabilidade do turismo e
compreender com maior detalhamento indicadores de impacto finalísticos do turismo
nos territórios.
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Ainda não há esforços estabelecidos com localidades e o CIET busca identificar quais
seriam os melhores modelos de parceria para coleta, tratamento e análise destes dados
com regiões e municípios do Estado. Neste sentido, uma possibilidade é o interesse e a
solicitação de suporte ao CIET, por parte do Consórcio de Municípios do Litoral Norte,
em avançar com seu Observatório de Turismo da região.
Por ser uma área repleta de ativos turísticos frágeis, unidades de conservação, grandes
projetos estruturantes e intenso fluxo turístico, é um interessante caso que pode ser um
piloto para ser adotado no restante do Estado, em termos de monitoramento de
indicadores de sustentabilidade do turismo.
O CIET tem um esforço de coleta de alguns dados de um grupo de municípios do Estado
de São Paulo relacionados à resíduos, abastecimento de água e consumo de energia, por
exemplo, mas ainda não são gerados indicadores efetivos que traduzam sua correlação
com o turismo e vice-versa.
Sem prejuízo da discussão sobre indicadores finalísticos de sustentabilidade do turismo
- que ainda são raros de serem monitorados justamente em função da dificuldade de
correlações/coletas etc em todo o mundo - destacam-se outras iniciativas como
indicadores que refletem o processo de gestão em si da sustentabilidade, como é o caso
dos Critérios Globais para a Sustentabilidade do Turismo - Destinos do Conselho Global
para a Sustentabilidade do Turismo (GSTC). Um projeto piloto de implantação do GSTC
ocorre em Ilhabela, justamente no Litoral Norte, com financiamento da ONG WWFBrasil, podendo ser uma referência de lições aprendidas, por exemplo.
Assim, este projeto busca selecionar quais seriam indicadores que poderiam ser
utilizados para demonstrar a sustentabilidade de destinos turísticos em uma medida que
possa apoiar a tomada de decisões estratégicas em termos de políticas públicas de
turismo estadual e municipais, bem como identificar arranjos e procedimentos a serem
adotados entre instituições para a operação de um sistema de monitoramento deste
tipo.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Maior eficiência na gestão do turismo no Estado de São Paulo; Aprimoramento do
desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no Estado de São
Paulo; Aprimoramento da gestão baseada em conhecimento e consequente melhoria dos
processos de gestão de crises.
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D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Identificar indicadores chave, com foco na objetividade, comparabilidade e facilidade
de abastecimento de dados, de preferência, por autopreenchimento. Considerar casos
aplicados no Brasil e no mundo que possam servir de referência.
b) Estabelecer sistemática de monitoramento, tabulação, análise e report dos dados
c) Realizar teste de coleta, sistematização, tabulação e análise
d) Realizar teste Report e disseminação
e) Realizar Monitoramento e registrar manual de procedimentos, incluindo atividades e
responsabilidades entre as partes (Estado, Consórcio e municípios)
f) Relatório de lições aprendidas e sugestões de modelos de parceria com municípios e
entidades regionais para o monitoramento local
g) Treinar equipe Setur/SP e do Consórcio de Municípios do Litoral Norte
h) Indicar recomendações para ampliação do programa
E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP, Consórcio Municípios Litoral Norte, Consultoria especializada.

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$234.016,00
Fonte de financiamento: Cooperação técnica BID/Setur - BR-T1455 - componente 2

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Projeto piloto implantado
Relatório de lições aprendidas e recomendações
Capacitação com a equipe Setur/SP
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I. PROJETO PREDECESSOR

Não há

J. TEMPO DE EXECUÇÃO

8 meses

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Projeto piloto de implantação do GSTC em Ilhabela pelo WWF-Brasils

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

16. Fortalecimento do CIET Centro de Inteligência da Economia do Turismo
18. Implementação e manutenção de redes de inteligência e inovação voltados a
destinos, empreendimentos e novos negócios da cadeia de valor do turismo
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PROJETO 8
INCENTIVO À ADOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS – PLANEJAMENTO

A. OBJETIVO

Planejar um programa de incentivos financeiros e não financeiros ao setor privado do
turismo para adoção de práticas sustentáveis.

B. JUSTIFICATIVA

Atualmente o Estado de São Paulo não tem uma política ou programa que incentive o
setor privado a adotar práticas sustentáveis no turismo, como uma forma de incentivar
e promover o desenvolvimento de produtos e processos que fortaleçam a resiliência do
setor. O setor público, enquanto agente mobilizador, fomentador e focado em garantir a
qualidade de recursos e ativos naturais e culturais – o coração do turismo – tem um
papel relevante em incentivar os empresários a adotarem práticas que garantam o uso
equilibrado dos recursos naturais, estimulando a cadeia do turismo a agir de maneira
ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável. Este tipo de
projeto pode ter um arranjo que envolva entidades públicas e privadas para sua
implantação, como o Sistema S, a Setur, centros de estudos e pesquisas e ONGs ligadas
ao tema. Estas práticas poderão futuramente estar atreladas até mesmo ao Dadetur e ao
monitoramento da sustentabilidade no Estado, fortalecendo a sustentabilidade dos
destinos como um todo.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Aprimoramento do desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no
Estado de São Paulo; Fortalecimento da resiliência do setor turístico e da cooperação.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Identificação dos possíveis incentivos financeiros/fiscais a serem adotados em nível
estadual – p.e. PSAE/descontos/facilitação de financiamentos (uso de materiais
reciclados, eficiência energética, proteção e recuperação de APP etc) / IPTU Verde /
etc.
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b) Identificação de incentivos não financeiros a serem adotados, de acordo com o
tipologia de negócio turístico.
c) Elaboração dos procedimentos de inscrição, monitoramento e garantira de benefícios.
d) Desenho do plano de implantação, indicando as ações a serem realizadas (inscrições,
publicidade etc) cronograma de implantação, recursos necessários
e) Definição de legislação
f) Transferência de conhecimentos para a equipe Setur/SP

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP, Sebrae SP, ONGs, instituições de pesquisa, Consultoria especializada

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ 310.128,00
Fonte de financiamento: Setur/SP, Empréstimos, Parcerias

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Projeto de incentivo realizado
Lei elaborada
Capacitação com a equipe Setur/SP

I. PROJETO PREDECESSOR

Não há
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J. TEMPO DE EXECUÇÃO

6 meses
K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

Referências:

Towards

investment

and

financing

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

for

sustainable

tourism

-

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2018-7-en.pdf?
expires=1615940713&id=id&accname=guest&checksum=16A0C391DE929CA8C57EF8BBE7A
24C22
Tourism taxes by design
https://groupnao.com/wp-content/uploads/2020/11/TOURISM-TAXES-BY-DESIGNNOV12-2020_rettet-compressed-2.pdf
Global Tourism Plastic Initiative
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/tourisms-plastic-pollutionproblem

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

18. Implementação e manutenção de redes de inteligência e inovação voltados a
destinos, empreendimentos e novos negócios da cadeia de valor do turismo
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PROJETO 9
INCENTIVO À ADOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS – IMPLANTAÇÃO

A. OBJETIVO

Implantar programa de incentivo à adoção de práticas sustentáveis pelo setor privado
do turismo.

B. JUSTIFICATIVA

Atualmente o Estado de São Paulo não tem uma política ou programa que incentive o
setor privado a adotar práticas sustentáveis no turismo, como uma forma de promover o
desenvolvimento de produtos e processos que fortaleçam a resiliência do setor. O setor
público, enquanto agente mobilizador, fomentador e focado em garantir a qualidade de
recursos e ativos naturais e culturais – o coração do turismo – tem um papel relevante
em incentivar os empresários a adotarem práticas que garantam o uso equilibrado dos
recursos naturais, estimulando a cadeia do turismo a agir de maneira ambientalmente
responsável, socialmente justa e economicamente viável. Este tipo de projeto pode ter
um arranjo que envolva entidades públicas e privadas para sua implantação, como o
Sistema S, a Setur, centros de estudos e pesquisas e ONGs ligadas ao tema. Estas
práticas

poderão

futuramente

estar

atreladas

até

mesmo

ao

Dadetur

e

ao

monitoramento da sustentabilidade no Estado, fortalecendo a sustentabilidade dos
destinos como um todo.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Aprimoramento do desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no
Estado de São Paulo; Fortalecimento da resiliência do setor turístico e da cooperação.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Implantar website e canais de comunicação sobre o programa
b) Elaborar materiais informativos e orientativos sobre o programa
c) Realizar mobilização e sensibilização do público-alvo
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d) Cadastrar participantes
e) Monitorar o processo de adoção de práticas através de report e procedimentos préestabelecidos
f) Prover benefícios/incentivos adequados às práticas adotadas e aos procedimentos do
programa
g) Elaborar relatórios periódicos do programa e publicizar resultados
h) Elaborar relatório de avaliação dos resultados obtidos e lições aprendidas para a
continuidade do programa
i) Transferência de conhecimento para a Setur/SP

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP, Sebrae SP, ONGs, instituições de pesquisa, Consultoria especializada

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ R$ 759.984,00
Fonte

de

financiamento:

Setur/SP,

Sebrae

SP,

ONGs,

instituições

de

pesquisa,

Consultoria especializada
H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Projeto de incentivo implantado
Relatório de lições aprendidas e recomendações para a continuidade do programa
Capacitação com a equipe Setur/SP
I. PROJETO PREDECESSOR

Projeto 8
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J. TEMPO DE EXECUÇÃO

12 meses
K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

Referências:

Towards

investment

and

financing

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

for

sustainable

tourism

-

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2018-7-en.pdf?
expires=1615940713&id=id&accname=guest&checksum=16A0C391DE929CA8C57EF8BBE7A
24C22
Tourism taxes by design
https://groupnao.com/wp-content/uploads/2020/11/TOURISM-TAXES-BY-DESIGNNOV12-2020_rettet-compressed-2.pdf
Global Tourism Plastic Initiative
https://www.oneplanetnetwork.org/sustainable-tourism/tourisms-plastic-pollutionproblem

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

18. Implementação e manutenção de redes de inteligência e inovação voltados a
destinos, empreendimentos e novos negócios da cadeia de valor do turismo.
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PROBLEMÁTICA 4: BAIXO FOMENTO E INCENTIVO A
ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE RENDA ATRAVÉS DO
TURISMO E ÁREAS CORRELATAS, EM ÁREAS
AMBIENTALMENTE FRÁGEIS

4. FOMENTO À NOVAS ECONOMIAS

ESTRATÉGIA

PROJETO 10
PROJETO PILOTO DE ECONOMIA CIRCULAR EM ÁREAS
AMBIENTALMENTE FRÁGEIS – PLANEJAMENTO

A. OBJETIVO

Planejar um projeto piloto de economia circular em áreas ambientalmente frágeis

B. JUSTIFICATIVA

Atualmente o Estado de São Paulo não tem uma política ou programa que o
desenvolvimento estratégias voltadas para a sustentabilidade ambiental do turismo e
que gere alternativas de renda, em especial em áreas ambientalmente frágeis. O Estado
vem atuando em prol de parcerias com o setor privado para operação do turismo em
áreas protegidas e o ecossistema de negócios e entorno tem um papel importante na
competitividade do turismo sustentável neste tipo de produto. Também, uma das
principais problemáticas ambientais é a geração de resíduos e o turismo tem uma
contribuição

relevante,

em

especial

sobre

a

produção

de

plásticos

em

áreas

ambientalmente frágeis notadamente áreas com praias e rios. Medidas pontuais vem
sendo adotadas por alguns destinos como a proibição do uso de descartáveis em orlas,
por exemplo. O setor público, enquanto agente mobilizador, fomentador e focado em
garantir a qualidade de recursos e ativos naturais e culturais – o coração do turismo –
tem um papel relevante em incentivar o setor a adotar práticas que garantam o uso
equilibrado dos recursos naturais, estimulando a cadeia do turismo a agir de maneira
ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável.
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Este tipo de projeto pode ter um arranjo que envolva entidades públicas e privadas para
sua implantação, como o Sistema S, a Setur, centros de estudos e pesquisas e ONGs
ligadas ao tema. A partir da análise territorial do turismo e do novo programa de
regionalização, e, portanto, da identificação de áreas ambientalmente frágeis, propõe-se
um programa de incentivo à economia circular focada na gestão de resíduos oriundos do
turismo, como foco nos plásticos, que possa ser uma fonte alternativa de renda em áreas
em que o turismo é um dos principais setores econômicos ou em que há poucas
alternativas de negócios a serem desenvolvidas.

C. RESULTADOS ESPERADOS

Aprimoramento do desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no
Estado de São Paulo; Fortalecimento da resiliência do setor turístico e da cooperação.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Identificação do melhor modelo a ser adotado, conceito, etapas, procedimentos,
necessidades de treinamento e recursos necessários
b) Desenho da governança do projeto e sistemática de financiamento/operação e
inserção de novos produtos no mercado
c) Desenho dos protocolos de implantação
d) Definição de critérios de seleção para áreas piloto
e) Seleção de áreas piloto – caracterização e justificativa
f)

Elaboração

do

Plano

de

Implantação

incluindo

etapas,

atividades,

recursos

necessários e cronograma de execução
g) Transferência de conhecimento para a Setur/SP

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP, Sebrae SP, ONGs, instituições de pesquisa, Consultoria especializada

PLANO EXECUTIVO

PAG 63

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

R$ 391.920,00
Fonte

de

financiamento:

Setur/SP,

Sebrae

SP,

ONGs,

instituições

de

pesquisa,

Consultoria especializada

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado
Edital aberto
Aquisição realizada
Projeto de incentivo implantado
Relatório de lições aprendidas e recomendações para a continuidade do programa
Capacitação com a equipe Setur/SP

I. PROJETO PREDECESSOR

Projetos 4 e 5

J. TEMPO DE EXECUÇÃO

6 meses

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Ver a referência do projeto Maceió Inclusiva Através de Economia Circular, com apoio
do BIDLab.
L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

23. Incentivo e valorização das iniciativas que fortaleçam a identidade local e regional
dos destinos turísticos.
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PROJETO 11
PROJETO PILOTO DE ECONOMIA CIRCULAR EM ÁREAS AMBIENTALMENTE FRÁGEIS
– IMPLANTAÇÃO

A. OBJETIVO

Planejar um projeto piloto de economia circular em áreas ambientalmente frágeis

B. JUSTIFICATIVA

Atualmente o Estado de São Paulo não tem uma política ou programa que o
desenvolvimento estratégias voltadas para a sustentabilidade ambiental do turismo e
que gere alternativas de renda, em especial em áreas ambientalmente frágeis. O Estado
vem atuando em prol de parcerias com o setor privado para operação do turismo em
áreas protegidas e o ecossistema de negócios e entorno tem um papel importante na
competitividade do turismo sustentável neste tipo de produto. Também, uma das
principais problemáticas ambientais é a geração de resíduos e o turismo tem uma
contribuição

relevante,

em

especial

sobre

a

produção

de

plásticos

em

áreas

ambientalmente frágeis notadamente áreas com praias e rios. Medidas pontuais vem
sendo adotadas por alguns destinos como a proibição do uso de descartáveis em orlas,
por exemplo. O setor público, enquanto agente mobilizador, fomentador e focado em
garantir a qualidade de recursos e ativos naturais e culturais – o coração do turismo –
tem um papel relevante em incentivar o setor a adotar práticas que garantam o uso
equilibrado dos recursos naturais, estimulando a cadeia do turismo a agir de maneira
ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável. Este tipo de
projeto pode ter um arranjo que envolva entidades públicas e privadas para sua
implantação, como o Sistema S, a Setur, centros de estudos e pesquisas e ONGs ligadas
ao tema. A partir da análise territorial do turismo e do novo programa de regionalização,
e, portanto, da identificação de áreas ambientalmente frágeis, propõe-se um programa
de incentivo à economia circular focada na gestão de resíduos oriundos do turismo,
como foco nos plásticos, que possa ser uma fonte alternativa de renda em áreas em que
o turismo é um dos principais setores econômicos ou em que há poucas alternativas de
negócios a serem desenvolvidas.

PLANO EXECUTIVO

PAG 65

C. RESULTADOS ESPERADOS

Aprimoramento do desenvolvimento integrado, sustentável e competitivo do turismo no
Estado de São Paulo; Fortalecimento da resiliência do setor turístico e da cooperação.

D. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

a) Realizar treinamentos e capacitações
b) Implantar estruturas e equipamentos necessários e/ou o fomento à sua implantação
c) Implantação de procedimentos de coleta, transformação e novas produções
d) Fomento ao acesso à mercados
e) Monitoramento
f) Elaborar relatórios periódicos do programa e publicizar resultados
g) Elaborar relatório de avaliação dos resultados obtidos e lições aprendidas para a
continuidade do programa
h) Transferência de conhecimento para a Setur/SP

E. RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Setur/SP.

F. ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DO
SERVIÇO

Setur/SP, Sebrae SP, ONGs, instituições de pesquisa, Consultoria especializada

G. CUSTO ESTIMADO E FONTE DE FINANCIAMENTO

Custo: R$ 1.029.216,00
Fonte

de

financiamento:

Setur/SP,

Consultoria especializada

H. INDICADORES DE SEGUIMENTO

Termo de Referência elaborado

Sebrae

SP,

ONGs,

instituições

de

pesquisa,
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Edital aberto
Aquisição realizada
Projeto implantado
Relatório de lições aprendidas e recomendações para a continuidade do programa
Capacitação com a equipe Setur/SP

I. PROJETO PREDECESSOR

Projeto 11

J. TEMPO DE EXECUÇÃO

12 meses

K.
NÍVEL
DE
AVANÇO:
INDICAR
SE
EXISTEM
EXECUTIVOS;
TERMOS
DE
REFERÊNCIA;
OU
RECONHECIMENTO RETROATIVO

PROJETOS
BÁSICOS
OU
INDICAR
SE
SOLICITA

Ver a referência do projeto Maceió Inclusiva Através de Economia Circular, com apoio
do BIDLab.

L. RELAÇÃO COM AS ESTRATÉGIAS DO PE-2030

23. Incentivo e valorização das iniciativas que fortaleçam a identidade local e regional
dos destinos turísticos.
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4.1 PRIORIZAÇÃO DE PROJETOS E CAMINHO CRÍTICO
Conforme apresentado no capítulo de metodologia, a priorização de projetos seguiu a
matriz cruzada de análise de urgência e tendência de agravamento de problemáticas GUT, sendo atribuídas notas - de 1 a 4, para os critérios de urgência e tendência, o que
resultou na definição de 4 grandes grupos de ações priorizadas. O quadro a seguir
apresenta as notas atribuídas e as cores buscam facilitar a distinção visual entre os
projetos.

Figura 16. Atribuição de notas aos critérios de urgência e tendência para
apoiar a aplicação da matriz cruzada de priorização de projetos
(Fonte: Elaboração própria, 2021)
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Ao posicionar os projetos na matriz cruzada, tem-se a visualização dos agrupamentos
de projetos, que indicam:
Grupo vermelho: ações que devem ser executadas o mais rápido possível
Grupo amarelo: segundo grupo de ações a serem executadas o mais rápido possível
Grupo azul escuro: terceiro grupo de ações a serem executadas o mais rápido
possível
Grupo azul claro: quarto grupo de ações a seremexecutadas o mais rápido possível

LEGISLAÇÃO PLANO

PLANO DE
REGIONALIZAÇÃO

ESTUDO BASE DEMANDA
+ SEGMENTAÇÃO

PROJETO CRÉDITO

INCENTIVO
PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

DADETUR

MASTER PLAN
INDICADORES
SUSTENTABILIDADE

FORTALECIMENTO CONTURESP
ECONOMIA CIRCULAR

Figura 17. Matriz cruzada de priorização de projetos - resultados
(Fonte: Elaboração própria, 2021)

Em termos de caminho crítico de execução, é importante destacar a relevância da
forte dependência de projetos com o projeto 4. Plano de Regionalização, seguido do
projeto 5. Estudo Base de Demanda, conforme demonstra o gráfico PERT (Programa
de Avaliação e Técnica de Revisão) a seguir. A quantidade de setas que estão
conectadas com estes projetos, demonstram suas relações com os demais.
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Figura 18. Gráfico PERT demonstrando a forte dependência dos demais projetos
com os projetos 4 e 5
(Fonte: Elaboração própria, 2021)

4.2 PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO
Para a implantação dos projetos, em análise conjunta com todos os envolvidos no
projeto, foram estabelecidas três frentes, conforme apresentado a seguir. Não obstante,
novas possibilidades podem surgir ao longo do tempo conforme a Setur/SP fortaleça
outras parcerias.
4.2.1 FINANCIAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PELA CT BRT1455 COMPONENTE 2
Conforme previsto na Cooperação Técnica BRT1455 entre o BID e a Setur/SP para apoiar
o processo de retomada devido à pandemia causada pela Covid-19, está prevista a
execução do Componente 2, que consiste em financiar e apoiar tecnicamente a
elaboração de projetos indicados no âmbito dos componentes 1 e 3.
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Os projetos identificados como os de maior aderência neste caso foram:
4. Plano de Regionalização
5. Estudo base de demanda e segmentação
7. Projeto piloto de indicadores de sustentabilidade do turismo - Litoral Norte
12. Projeto de crédito
Uma vez que estes projetos foram validados entre as partes - Setur/SP e BID - os
mesmos deverão ser contratados ainda no primeiro semestre de 2021.
4.2.2 CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BID - CARTA CONSULTA
A Setur/SP iniciou um processo de elaboração de Carta Consulta para solicitar
empréstimo ao BID em 2020, havendo interesse mútuo em efetivar o empréstimo. É
necessário aprimorar a Carta, conforme parecer do BID ao primeiro encaminhamento
formal da Setur/SP e o estudo atual indica subsídios importantes para balisar com
maior clareza um programa focado na resiliência do turismo no Estado de São Paulo.
Neste sentido, a Setur/SP e o BID identificaram como salutar a revisão da Carta
Consulta à luz dos resultados do Componente 1 e pretende-se que o empréstimo seja
pleiteado no segundo semestre de 2021.
Assim, diversos projetos propostos neste Plano Executivo podem compor a Carta
Consulta, por exemplo.

4.2.3 OTIMIZAÇÃO DE PARCERIAS E RECURSOS DISPONÍVEIS COM
ADERÊNCIA AOS PROJETOS
Identifica-se que o contrato firmado entre a Setur/SP e a FIA pode ser um importante
recurso para a execução dos projetos definidos neste Plano Executivo que dizem
respeito ao fortalecimento institucional da Setur, como é o caso de elaboração de
legislação, fortalecimento do Conturesp e do Dadetur.
O Projeto Sebrae Mais Turismo do Estado de São Paulo, com previsão de execução por
03 anos, do qual a Setur é uma parceira, também facilita a capilaridade nos municípios,
o que poderá ser um bom suporte para a execução de projetos focados em economia
circular e incentivo à práticas sustentáveis, por exemplo.
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Outra iniciativa importante com conexão com ações que possam apoiar a seleção de
áreas prioritárias para desenvolvimento é a cooperação técnica entre a Setur e a
Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA) com foco na visitação de parques
estaduais, bem como otimização de algumas áreas e equipamentos de titularidade
pública que podem ter uso turístico, por exemplo. Projetos que possuem aderência são
aqueles relacionados elaboração de master plans e até mesmo de indicadores de
sustentabilidade, como amostras, por exemplo.
Por fim, é importante destacar que existe uma tendência do lançamento de editais e
iniciativas focados no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Agenda 2030, bem como em compromissos ligados com Mudanças Climáticas e
Conservação de Biomas, destacando que o Estado de São Paulo certamente é uma área
prioritária neste contexto.

4.3 ESTIMATIVA DE CUSTOS
A seguir apresenta-se o quadro síntese com a estimativa de custo dos projetos.
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DOCUMENTOS
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legislação aplicada à pandemia Covid-19 no Estado de São Paulo:
www.al.gov.sp.br
Plano São Paulo – retomada consciente Covid-19
Plano Estratégico de Turismo SP 2030
Boletins de monitoramento da Covid-19, CIET
Estudos sobre o impacto da Covid-19 no turismo e sobre a dinâmica do turismo
em geral, CIET
Portal da Secretaria Estadual de Turismo de São Paulo: www.turismo.sp.gov.br
Portal Mutirão do Turismo: www.mutiraodoturismo.com.br

E-book – Próximo passo: medidas em favor do turismo paulista, 1ª edição

Protocolos gerais e setoriais do turismo de retomada, estabelecidos pelo Governo
do Estado de São Paulo

Campanhas e ações de promoção e comunicação do destino disponíveis online plataformas e redes sociais

Termo de Referência do Contrato de Consultoria para elaboração projetos de
planejamento, desenvolvimento, ordenação e promoção do turismo para
implementação, sob demanda, de ações junto à governança e empresariado em todos
os municípios atendidos pelo SEBRAE-SP no Estado de São Paulo

