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A série de Cadernos de Divulgação Científica foi criada para apresentar a comunidade resultados de trabalhos 
acadêmicos realizados por alunos e professores do Centro Universitário Senac. 

Nosso objetivo é compartilhar com o público o conhecimento gerado na Instituição, de forma criativa e 
descontraída, ampliando os debates sobre ciência e cidadania.

Nesta edição teremos o Mercado em Foco que é um grupo colaborativo que existe há 5 anos e trabalha de 
forma voluntária na elaboração de projetos aplicados ao turismo de Campos do Jordão. Ele é formado por 
representantes do empresariado local, poder público, associações de classe, comunidade acadêmica, além 
da sociedade em geral.

Ele tem como missão elaborar, reunir e disseminar conhecimento de forma independente, congregando 
diferentes setores da economia. E assim contribuindo de forma positiva no desenvolvimento turístico de 
Campos do Jordão.

Conheça, reflita e compartilhe esse conhecimento também!  

Os editores.

Foto de Campos do Jordão 
por Marcelo Vigneron
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Camila Fernanda Barboza e Moraes Rodrigues

Marcelo Vigneron

Rayssa Jacob Salzano

Paula de Oliveira Feliciano

Renata Abrantes

Aurelio Guzzoni

“O mercado em foco é o estímulo a formação de uma governança entre empresários, poder público 
e comunidade acadêmica com um único objetivo: fomentar o turismo da cidade de Campos do 
Jordão. O esforço coletivo, sem benefícios individuais, promove a integração entre diversos atores, 
o compartilhamento de ideias e a elaboração de ações conjuntas. Durante os anos, o  grupo se 
fortaleceu e conquistou credibilidade, se tornando um grupo autogerido que discute problemas 
e caminhos para solucioná-los. Trabalhar coletivamente, com diversidade, transparência e 
neutralidade é uma tarefa complexa e lenta, mas percebemos que é o caminho para que haja 
sustentação e coerência a longo prazo.”

“Eu sou fotógrafo profissional há mais de três décadas, historiador de formação e um admirador de 
Campos de Jordão desde criança. Nos anos 60 vinha com meu pai para curar uma bronquite que 
era intolerante à atmosfera de São Paulo. Muitos anos depois, meus pais já aposentados fixaram 
residência aqui. Agora é a minha vez de me aproximar mais da montanha. Finalmente deixei São 
Paulo como residência e vim para a serra. Tenho encontrado no grupo do Mercado em Foco um 
dos caminhos para entender a cidade e suas demandas atuais, um modo modesto de aprender, 
colaborar, trocar experiências, me apresentar e conhecer pessoas que são parte da vida desta 
região. Cheguei ao grupo no início de 2018.” 

“Eu tive a chance de participar desde o começo do Mercado em Foco enquanto ainda era aluna do 
Centro Universitário Senac – Campos do Jordão. Estava em meu último ano de graduação e, depois 
que me formei, não tive mais contato. Por coincidência, através do meu trabalho (CJRC&VB), voltei 
a frequentar o grupo com um olhar mais técnico. O que estava se consolidando, hoje torna-se algo 
mais concreto e com referência institucional, tendo mais apoio do empresariado, e atingindo assim 
mais pessoas com visões coletivas para o desenvolvimento do turismo de Campos do Jordão. É 
um trabalho constante de conscientização da população que é feito de pouco em pouco, mas com 
persistência e perseverança acredito que se tornará uma referência para a cidade e, quem sabe, 
para outros destinos”.

“Participar do grupo Mercado em Foco é um privilégio pois a força desta equipe está no trabalho 
colaborativo em prol de um bem coletivo!”

“Sou muito feliz em fazer parte desse grupo tão dinâmico. Pessoas com vontade de fazer algo para 
mudar a visão do Turismo em Campos do Jordão.”

“Agora residindo em Campos do Jordão após mais de 40 anos de atividade hoteleira em São Paulo, 
tive a grata satisfação de conhecer o grupo Mercado em Foco. Participei de várias reuniões, fiquei 
muito impressionado e surpreendido, com a alta qualidade profissional dos coordenadores e a 
profundidade dos temas discutidos. Tenho certeza que as ações e objetivos ali debatidos, são de 
enorme interesse para o incremento do turismo na cidade que agora escolhi para morar e contribuir 
com minha longa experiência no setor”.

MERCADO EM FOCO PELO
MERCADO EM FOCO

Alan Rezende

“O grupo Mercado em Foco é uma grande oportunidade de união de pessoas interessadas no 
desenvolvimento do Turismo na cidade de Campos do Jordão. Comecei a participar do grupo 
em 2017, e desde então tem sido muito enriquecedor o compartilhamento de conhecimentos 
entre pessoas que atuam em diferentes segmentos. Acredito que trata-se de uma iniciativa muita 
importante e torço para que o grupo continue crescendo e agregando pessoas que queiram fazer 
a diferença em benefício de nossa cidade.”
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Ricardo Castelfranchi

Vitor Chinaglia

“Já participei de inúmeros grupos com a mesma proposta desse grupo e que, como vemos, nenhum 
foi para a frente. Nesse grupo vejo um diferencial que é a moderação da professora Ana Lucia 
que, além da sua boa vontade, vejo também uma grande capacitação em dirigir esse grupo, sem 
interesses pessoais em se promover à custa do mesmo, tendo sua realização apenas em ver seus 
“alunos” e a cidade prosperarem com projetos do bem comum.”

“O Mercado em Foco é um projeto que tenho muito carinho. É sensacional conviver com empresários 
e profissionais, e perceber como todos se dedicam e se esforçam na tarefa de mapear oportunidades, 
gerar ideias, encontrar soluções e construir caminhos para ajudar a tornar Campos do Jordão cada 
vez mais acolhedora para os turistas, inclusiva para os moradores, rentável para os empresários e 
apaixonante para todos. É um exemplo de iniciativa empreendedora para todas as cidades.”

Ana Lúcia Rodrigues da Silva

“Participar do grupo colaborativo Mercado em Foco tem sido ao longo desses últimos 4 anos uma 
grande experiência pessoal e profissional. É um grupo que começou tímido, mas foi ganhando 
força e foco a cada reunião mensal. A diversidade de seus participantes é visivelmente percebida, 
tanto pela diferença de idade, experiência, atividade profissional, história de vida e necessidades 
atuais e futuras. As vezes ainda me pergunto o que tanto nos une e nos une há tanto tempo? 
O que de fato nos mantêm como grupo apesar de toda a correria de nossas rotinas? Acho que 
apesar de toda a nossa diversidade, temos muito mais em comum: acreditamos que podemos 
fazer diferença em nossa cidade de Campos do Jordão, que podemos sempre aprender e realizar, 
que um novo e diferente olhar agrega sempre novas perspectivas, que existe muito a ser feito e 
que isso também depende de nós, e principalmente, acreditamos que juntos somos melhores! 
Adoro rever cada participante a cada reunião, muitos participantes se tornaram grandes amigos e 
parceiros, muitos vão e voltam dependendo de suas agendas e possibilidades, mas sempre todos 
são muito bem-vindos! Especialmente nesses últimos semestres, estou ainda mais encantada de 
poder fazer parte do Mercado em Foco. A capacidade desenvolvida de trabalharmos juntos, com 
metas e prazos, dividindo responsabilidades, desafios e entregas me faz acreditar ainda mais 
nas pessoas, nos talentos individuais e na sinergia que resulta dessa união. Isso tem permitido a 
reunião de conhecimentos estruturados sobre temas relevantes e que tem como objetivo principal 
ser disponibilizado para a municipalidade, porque com acesso à informação poderemos sempre 
ser mais justos e assertivos. Bem, pelo jeito não existe uma resposta única e curta, mas participar 
do Mercado em Foco tem sido um dos meus melhores desafios pessoal e profissional: pessoas 
extraordinárias com intenções e entregas ainda mais extraordinárias!”

Sueli Aparecida Talaisys Bernabel

“O Grupo é nota 10. Lá discutimos as dificuldades de melhorar o receptivo turístico na Cidade, 
todas as possibilidades de atrair turistas nas quatro estações e principalmente no meio da 
semana. Também criamos alternativas para premiar aqueles que nos visitam com excelência no 
atendimento, brindes, atrativos e como aumentar a divulgação do destino nos polos emissores. 
Outra coisa importante é que a agenda funciona: as reuniões são marcadas com antecedência e 
o horário também é cumprido. Vale salientar o interesse de todos os que participam e que têm 
uma ideia em comum: melhorar sempre mais a nossa cidade para que tenhamos cada vez mais 
turistas pois direta ou indiretamente todos nós precisamos deles. Por último, gostaria de destacar 
a importância do Senac nessa ação pois lá temos organização, bom humor, liberdade de expressão 
e ótimos palestrantes que nos trazem novos conhecimentos e o que tem de melhor e mais moderno 
em matéria de turismo. Participe você também!”

Elisabeth Freitas 

“Para mim, o Mercado em Foco representa a iniciativa de um grupo de pessoas dipostas a melhorar 
a cidade dentro de uma visibilidade turística. Participo porque escolhi essa cidade para viver e 
quero transformá-la em uma cidade melhor.”



8 9

Ana Ruth

Marina Jacinto

Elisabete Simabuco

“Acredito que esse é um grupo que colabora, como nenhum outro para o desenvolvimento de 
Campos do Jordão com uma visão aberta a propostas de melhoras para a população local aliada a 
atividade turística e econômica ativa da cidade. Sempre com uma visão que traz aos participantes 
a sensação de união. 
Gosto de participar de um grupo que têm em seu DNA a positividade para melhorar cada vez mais 
essa Cidade que encanta.”

“Faço parte do Mercado em Foco desde 2016, um grupo voluntário e colaborativo. É através deste 
grupo, com a mentoria de professores do Senac, que temos a oportunidade de elaborarmos projetos 
para o coletivo, visando sempre beneficiar  o turismo e a cidade de Campos do Jordão. É uma forma 
de nós, empresários, contribuirmos para fomentar o turismo na cidade de Campos do Jordão. Além 
disso, é muito gratificante vivenciar a evolução deste grupo durante os anos.”

“ Gosto muito de participar do Grupo Mercado em Foco, o grupo sempre apresenta ideias inovadoras 
para o turismo da cidade. Estamos sempre aprendendo e levando nossos conhecimentos a todos 
que participam. Vale a pena, se você ainda não faz parte do grupo ainda dá tempo de participar.”

Maria Rosângela da Silva

 “Como Jordanense, vivo no constante desafio em estimular nossos munícipes a valorizar nosso 
clima, nosso comércio e nossas belezas naturais, para transformar de forma positiva nossa 
economia local, educando a população a saber acolher e servir nossos visitantes. A minha paixão pelo 
Mercado em Foco é exatamente essa oportunidade de trocar ideias, conhecimentos e experiência 
para fomentar o Turismo em Campos do Jordão, que é a nossa principal fonte de renda.”

Luiz Pedro Nathan

“A criação do Mercado em Foco em Campos do Jordão teve por objetivo avaliar os aspectos mais 
deficientes do turismo e elaborar projetos visando ser um indutor desses projetos na sociedade 
local. Formado por empresários das mais diversas áreas, o que possibilita uma visão geral dos 
problemas, e com a participação de um grupo de professores do Senac e o apoio da instituição, 
de forma voluntária e sem fins lucrativos, o Mercado em Foco teve início há quatro anos e durante 
este período foram analisados de seis a oito tópicos por ano, sendo selecionados dois para serem 
desenvolvidos durante o ano. Quando os projetos estão prontos são levados ao conhecimento da 
sociedade, para serem implementados, sem custos e com a assessoria do Mercado em Foco.
Entre os principais projetos desenvolvidos destacamos: Congresso Internacional Tourism and the 
City, Evento Campos do Jordão + Turismo, Emprego & Oportunidades, Turismo nas Escolas, Pesquisa 
sobre a Inclusão do Jordanense no Turismo Local, Pesquisa do Perfil dos Empresários de Campos 
do Jordão, ambas as pesquisas apresentadas ao COMTUR. Atualmente está em desenvolvimento 
um projeto sobre Plataformas Colaborativas, em estudo o caso particular do AIRBNB e seu impacto 
no mercado da cidade, em colaboração com o Senac de São Paulo, ocasionando uma Audiência 
Pública na Câmara Municipal.”
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PREFÁCIO Coordenado pelo Centro Universitário Senac - Campos do Jordão, onde mensalmente ocorrem as reuniões, 
este grupo tem como missão trabalhar de forma voluntária, sem fins lucrativos, na elaboração de projetos 
aplicados ao turismo de Campos do Jordão. 

O mais recente resultado obtido pelo trabalho colaborativo deste grupo foi entregue para a sociedade e reúne 
resultados sobre o perfil,  perspectivas e necessidades dos empresários locais. Entre os resultados apontados 
como principais dificuldades percebidas pelos empresários participantes da pesquisa se destacam: a falta 
de comunicação e relacionamento entre os próprios empresários, suas associações e o poder público local; 
a sazonalidade do destino turístico; a falta de investimentos e infraestrutura na cidade; além da falta de mão 
de obra qualificada.

Esses resultados  ilustram a magnitude dos desafios e também a dificuldade de solução individualizada por 
qualquer agente envolvido na cadeia de hospitalidade e turismo da cidade. Acredita-se,  no entanto,  que 
para aumentar a chance de sucesso na solução dos principais problemas apontados é fundamental que a 
sociedade como um todo se organize de forma colaborativa para levantar as prioridades e organizar planos 
de trabalho com o intuito de resolver no curto, médio e longo prazos os problemas apontados.

Como bem ilustrado neste exemplo, a economia colaborativa é também uma ferramenta para ajudar na 
solução dos desafios empresariais e sociais. Requer uma nova postura, onde concorrentes também se tornam 
parceiros e o bem comum de longo prazo é mais virtuoso do que o sucesso individual de curto prazo. Uma 
nova postura em uma nova economia, onde realmente se acredita que juntos nos tornamos melhores!

A longevidade dos negócios é um desafio para todos os empreendedores, independentemente do tamanho do 
seu negócio e da localização do mesmo. Os desafios são enormes e no Brasil o cenário não é diferente. Com 
elevada carga tributária, oscilações econômicas e políticas, elevadas taxas de desemprego, pouca qualificação 
de boa  parte de sua população e falta de esperança em dias melhores, requerem do empresariado local 
enorme persistência, dedicação e criatividade para garantir a continuidade dos negócios com o justo retorno 
do capital e tempo investidos. Ficou  no passado o tempo em que a sociedade, de um modo geral, esperava 
uma solução pronta e mágica de seus governantes. A complexidade da situação e dos  problemas faz, cada 
vez mais e em todo mundo, com que a busca das soluções esteja também na própria sociedade organizada.

Desta forma, todos se tornam protagonistas de suas trajetórias e de seus negócios.  A diferença entre o 
sucesso e o fracasso está muito frequentemente associado a capacidade empresarial de se adaptar aos 
novos tempos e as novas formas de atuação.A economia colaborativa aparece como uma nova forma de 
coexistir e também de gerenciar negócios na atualidade. Consiste na associação de agentes, que podem 
ser pessoas físicas e jurídicas, associações de classe, poder público, empresários,  universidades e demais 
interessados que, unidos por propósitos e interesses comuns, juntos trabalham e repensam novas formas 
virtuosas e sinérgicas de contribuir para o bem comum.  

Interesses privados e comuns são legítimos e podem coexistir, porém a economia compartilhada parte do 
pressuposto de que as ações e estratégias compartilhadas irão sempre priorizar a relação ganha-ganha, 
onde em alguns casos é necessário abrir mão de um ganho privado maior, a  favor de um melhor benefício 
para  todos os participantes. Também é um pressuposto nessa prática de que a participação conjunta e 
interdisciplinar de diferentes agentes tragam benefícios adicionais, tais como: visão ampliada do todo e  das 
partes de uma mesma situação ou problema, aumento do poder de barganha dos agentes individuais, além do 
empoderamento do grupo, uma vez que todos juntos são melhores do que individualmente. A força coletiva 
e legítima  possui elevada capacidade de romper barreiras e alcançar objetivos de forma virtuosa para o bem 
comum.
Um bom exemplo de trabalho colaborativo em prol de objetivos comuns é o grupo Mercado em Foco de 
Campos do Jordão. Esse grupo atua há quase quatro anos e congrega participantes do empresariado local, 
incluindo proprietários de meios de hospedagem, serviços de alimentação, varejo, prestadores de serviços, 
associações de classe, poder público, professores e alunos na área de Turismo e Hospitalidade.

Profª Drª Ana Lúcia Rodrigues da Silva
Mentora e coordenadora do grupo colaborativo 

Mercado em Foco Campos do Jordão
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CAMPOS DO JORDãO,
SUA HISTÓRIA, SEUS NÚMEROS E DESAFIOS
PROFa. PAULA DE OLIVEIRA FELICIANO 

O município de Campos do Jordão é uma estância turística localizada na região do Vale do Paraíba 
paulista, especificamente na Serra da Mantiqueira, há 170km da cidade de São Paulo, 337km da 
cidade do Rio de Janeiro e 484km da cidade de Belo Horizonte.

Historicamente a cidade participou de quatro ciclos de desenvolvimento,  encontrando-se 
atualmente entre o terceiro e quarto ciclos. O primeiro remonta ao período do ciclo do ouro no 
Brasil, no século 18 (1703-1874), quando a Serra da Mantiqueira fazia parte da rota que visava 
chegar ao sul do estado de Minas Gerais; o segundo, entre 1804 e 1940, o qual trouxe muitas 
pessoas que buscavam tratamento para a tuberculose na cidade.(MENDES,FEDRIZZI,2017)

Com a descoberta da climatoterapia – processo terapêutico que se utiliza do clima frio, seco e do 
alto índice de radiação solar – Campos do Jordão passou a ser um refúgio e esperança de cura 
da doença tuberculose. A cidade tornou-se referência por estar estruturada com casas de saúde, 
sanatórios, pensões e asilos e receber as famílias mais abastadas de São Paulo e Rio de Janeiro, 
principalmente. (DUARTE et al, 2007; BENETTI; HAMMERL, 2016)

Ao mesmo tempo em que a cidade inicia melhorias na pavimentação, que permitem melhor acesso 
às cidades da Serra e, consequentemente, possibilidades de permanência maiores, há o incremento 
em suas opções de hospedagem. A lei de zoneamento também é alterada, permitindo sanatórios 
somente na Vila Abernéssia; Vila Jaguaribe e Vila Capivari se destinariam aos turistas. Tais fatos 
contribuem para a transformação do município de destino de saúde para destino turístico.
(BENETTI; HAMMERL, 2016)

Nas décadas de 1950 e 1960, segundo Paulo Filho (1986 apud ISMAEL, 2015), a região da Serra 
da Mantiqueira foi reconhecida nacionalmente como um pólo agrícola, possuindo grandes áreas 
de plantação de frutas e outros plantios extensivos. Além de frutas como pêra, maçã, ameixa e 
marmelo, cenouras, batatas, mandioquinha, alho, cebola e até azeitonas também foram cultivados. 

A influência cultural de imigrantes japoneses, italianos, alemães e de outras nacionalidades fez 
com que essa região fosse amplamente ocupada pela agricultura familiar, estando entre as áreas 
produtivas mais importantes do Sudeste e do país. Antes da década de 50, a região possuía criação 
de gado bovino em numerosas fazendas.

Até a década de 1970 são construídos importantes empreendimentos hoteleiros em Campos do 
Jordão – Grande Hotel Campos do Jordão – Hotel-Escola Senac , Orotur, Vila Inglesa, Toriba e 
Tênis Clube – que também incluem a gastronomia como diferencial de hospitalidade. No mesmo 
período, se fortalece o Festival de Inverno para promover a cidade, aos moldes das programações de 
outros centros turísticos da Europa e Estados Unidos. Estes fatores consolidam o município como 
destino turístico de inverno entre as décadas de 1980 e 2000, seu terceiro ciclo de desenvolvimento. 
(DUARTE, 2007; FEDRIZZI, MENDES, 2017)

Nas últimas décadas, a cidade tornou-se um produto comercializável como vários outros destinos 
e, devido à sazonalidade (destino de inverno) e conjuntura econômica favorável à viagens ao 
exterior, vivenciou a massificação e saturação da sua atividade turística na primeira década dos 
anos 2000. Caminhando por seu quarto ciclo de desenvolvimento, o do meio ambiente – que 
implica na exploração de atividades turísticas ao ar livre – Campos do Jordão tem se destacando 
pelo turismo de aventura e turismo de um dia, 80% da demanda recebida na cidade em 2016; 
destes, 72% se hospedaram em Aparecida, rota do Turismo Religioso no Vale do Paraíba paulista. 
(FEDRIZZI, MENDES, 2017)
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A partir de 2017, a parceria entre a Prefeitura e o Observatório do Turismo, ambos da cidade de 
Campos do Jordão, criou um calendário anual de eventos com objetivo de fomentar o turismo 
(FEDRIZZI, MENDES, 2017):

- Janeiro: Musical 
- Fevereiro: Carnaval de Máscaras
- Março: Aventura e Ecoturismo 
- Abril: Gastronomia Mantiqueira e a Festa do Pinhão
- Maio: Mês da Dança
- Junho: Festival de Lã
- Julho: Festival de Inverno
- Agosto: Mês do Chocolate
- Setembro: Artes, Jazz, Blues e Vinho
- Outubro: Quinzena das Crianças e Quinzena Beerfest
- Novembro: Mês do Saber
- Dezembro: Natal dos Sonhos

Hoje, a cidade possui uma população estimada em, aproximadamente, 51 mil habitantes e quase 14 
mil leitos disponíveis em acomodações turísticas, entre hotéis, colônias de férias, pousadas, flats, 
chalés e resorts. O fluxo de visitantes não é estável o ano todo, porém, a cidade tem vivenciado um 
retorno no crescimento de visitantes desde 2014 (tabela 1) com o aumento de viajantes brasileiros 
no território nacional. Nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, respectivamente, o município recebeu, 
em média, 3,5 milhões, 3,8 milhões, 3,9 milhões e 4,5 milhões de turistas.  Segundo os dados oficiais 
do Observatório de Turismo de 2018 (tabela 1), documento editado pela Secretaria de Turismo da 
cidade de Campos do Jordão, até o primeiro semestre do ano de 2018 o volume de visitantes foi 
da ordem de, aproximadamente, 3 milhões. (OBSERVATÓRIO DE TURISMO, 2018)

Tabela 1: Fluxo de Visitantes na Cidade de Campos do Jordão entre 2014 e 2018.

Fonte:  OBSERVATÓRIO DE TURISMO, 2018
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Segundo o relatório semestral da ASSTUR – Associação de Hotelaria e Gastronomia de Campos 
do Jordão (tabela 2), os meses de abril, maio, junho e julho continuam sendo os meses com maior 
taxa de ocupação, entre os anos de 2015 e 2018.

Em levantamento de meios de hospedagem existentes em cada bairro (figura 1) do município de 
Campos do Jordão, ainda predominam as propriedades no eixo Jaguaribe-Capivari. Vale ressaltar 
que o número considera a hotelaria no formato tradicional, totalizando 237 empreendimentos. As 
hospedagens via plataformas colaborativas ainda não estão identificadas.

Tabela 2: Taxa de ocupação entre 2015 e 2018. Figura 1: Número de Meios de Hospedagem por Bairro

Fonte:  OBSERVATÓRIO DE TURISMO, 2018 Fonte:  OBSERVATÓRIO DE TURISMO, 2018 
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Os empreendimentos gastronômicos como restaurantes, lanchonetes e pizzarias também se 
destacam na oferta turística da cidade. Segundo os dados oficiais do Observatório de Turismo de 
2018 (figura 2), existem 224 estabelecimentos das tipologias restaurante, lanchonetes e pizzarias. 
A oferta mais expressiva de assentos continua centralizada no bairro Capivari.

Dentre os atrativos turísticos (tabela 3) somam-se 34 locais de interesse turístico. Destes, 19 
são propriedades particulares, 6 são locais públicos com administração privada, 2 são locais do 
Estado com administração de Associação, 2 são locais públicos com administração Estadual e 1 
é local público aberto (Vista Chinesa). Todas as propriedades particulares aplicam cobrança de 
ingresso, que varia entre R$ 5,00 e R$ 250,00.

O setor de eventos também impacta positivamente a cidade.  Entre os anos de 2014 e 2016, a 
média do impacto econômico direto total (considerando-se hospedagem e alimentação apenas 
dos participantes diretos dos eventos, excluindo seus acompanhantes – que pode girar em torno 
de até 40% a mais) foi de, aproximadamente, 36 milhões de reais. O valor de gasto médio, por dia 
por pessoa, é da ordem de R$ 437,00 (Convention & Visitors Bureau in OBSERVATÓRIO DE TURISMO, 
2016).

Figura 2:  Tipologia de Empreendimentos Gastronômicos

Tabela 3:  Atrativos Turísticos na Cidade de Campos do Jordão

Fonte:  OBSERVATÓRIO DE TURISMO, 2018 

Fonte:  OBSERVATÓRIO DE TURISMO, 2018 



Nas últimas décadas, a cidade tem fortalecido a infraestrutura voltada para o turismo de inverno, 
ecoturismo, turismo de aventura e negócios. O agroturismo têm também se desenvolvido para 
complementar a oferta de atrativos, ampliando as possibilidades de geração de renda e emprego 
para toda a região.  Junto com as cidades vizinhas como Santo Antônio do Pinhal e São Bento 
do Sapucaí, Centro Universitário Senac – Campos do Jordão possui pequenos produtores rurais 
que estão agregando valor e resgatando cultivos de alimentos agroecológicos, renovando as 
possibilidades de negócios e empregabilidade na região.

Natureza, ecologia e sustentabilidade são algumas das características que despontam na Serra 
da Mantiqueira como possibilidades que favorecem também repensar Campos do Jordão como 
destino turístico para o viajante do século XXI.

Referências em “Para Saber Mais”

Foto de Campos do Jordão
por Marcelo Vigneron
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MERCADO EM FOCO: 
GRUPO COLABORATIVO PELO TURISMO
DE CAMPOS DO JORDÃO

COMO TUDO COMEÇOU:

No segundo semestre de 2014, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, através da 
Comissão permanente de Relacionamento Integrado, buscou meios para aproximar a instituição 
dos demais agentes do mercado do setor de hospitalidade na região.

Dentre o elenco de ações  propostas para a consecução deste objetivo, uma das mais relevantes 
diz respeito ao estabelecimento dos Grupos de Discussão Multisetoriais. Além de corresponder 
a necessidade expressa de incrementar o relacionamento com o mercado e com as associações 
constituintes do trade turístico, o projeto correspondeu a uma gama de ações previstas nas políticas 
de extensão determinadas no Plano de Desenvolvimento Institucional, tais como:

Transformação: desenvolvimento de programas que transformem o conhecimento em ações que 
atendam a demandas da comunidade e promovam uma formação profissional e cidadã.

Desenvolvimento comunitário: promoção da troca entre os saberes acadêmicos e científicos e as 
experiências reais nas relações com a comunidade, buscando contribuir ao desenvolvimento das 
comunidades do entorno.

Alinhamento e integração: planejamento e implementação de ações e programas da extensão 
universitária em sintonia com os projetos pedagógicos, com a pesquisa aplicada e com as linhas 
formativas do Centro Universitário Senac.

Inovação e criatividade: desenvolvimento de projetos, processos, serviços e produtos inovadores 
e criativos.

Parceria: incentivo a ações que estimulem a integração com a sociedade, com organizações 
públicas e privadas por meio do estabelecimento de parcerias que agreguem valor às áreas de 
atuação do Centro Universitário Senac.

Responsabilidade socioambiental: garantia de compromisso com o desenvolvimento social 
sustentável nos projetos e nos programas de extensão universitária.

Participação: desenvolvimento de mecanismos institucionais que proporcionem a participação 
efetiva dos alunos, dos professores e da sociedade em projetos e programas de extensão.
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DESCRITIVO DO PROJETO 
MERCADO EM FOCO 2014

1 - Objetivos
O primeiro foco do projeto foi discutir, de forma estruturada e contínua, os principais assuntos 
prioritários na hospitalidade (hotelaria e gastronomia). Essas discussões envolveram três diferentes 
perspectivas  (docente, discente e empresarial/sociedade). O segundo foco foi o de aproximar 
os alunos dos empresários locais e estes do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, 
contribuindo de forma contínua na disseminação de conhecimentos técnicos para a sociedade 
como um todo.

2 -  Público-alvo
Representantes do Centro Universitário Senac  - Campos do Jordão, docentes e discentes, 
comunidade empresarial, poder público e associações representativas do município de Campos 
do Jordão

3 - Metodologia
A metodologia adotada incluía reuniões mensais precedidas de um artigo técnico de nivelamento 
(autoria do coordenador ou professor convidado pela coordenação) e acompanhadas sempre que 
possível, de uma palestra pertinente aos assuntos tratados no grupo. Essa metodologia teve como 
prioridade manter o foco nas linhas prioritárias da hospitalidade, tanto na produção de artigos, 
como na oferta de palestras. Embora o grupo tenha composição restrita, os artigos e as palestras 
visavam atingir o maior público possível.

4 - Abrangência dos Grupos de Discussão
Inicialmente foram previstas a formação de três grupos distintos de discussão enfocando os 
principais aspectos constitutivos do setor de hospitalidade, da forma discriminada a seguir:

Foto por Marcelo Vigneron
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GRUPO 1
MERCADO DE HOSPITALIDADE E EVENTOS

GRUPO 2
MARKETING, GESTÃO DE PESSOAS, ESTRATÉGIAS E
TENDÊNCIAS DE MERCADO 

- Crescimento Econômico e Desenvolvimento.
- Desenvolvimento Local e Regional.
- Estratégias de Desenvolvimento Local.
- Turismo e Hospitalidade Como Vetor de Desenvolvimento Local.
- Impactos e Transformações da Atividade Turística.
- Arranjos Produtivos Locais.
- Organização e Governança de Arranjos Produtivos Locais de Turismo.

- Entenda o seu negócio e obtenha vantagem competitiva.
- O poder do Marketing da Experiência.
- Tendências do Consumo Colaborativo.
- O potencial da Empresa junior na prestação de serviços de Hospitalidade.
- A relação ganha-ganha do estágio supervisionado em Hospitalidade.
- Como identificar, atrair e manter colaboradores motivados.
- O que podemos aprender com grandes líderes e grandes empresas.
- O cliente oculto, sua importância na melhoria continua dos serviços.
- As diferentes estratégias para obter vantagem competitiva: custo, diferenciação e enfoque.
- Pesquisa de Mercado: suas possibilidades (qualitativas e quantitativas) e potencialidades.

GRUPO 3
LOGÍSTICA E PRECIFICAÇÃO

NA HOSPITALIDADE

- A Tecnologia a favor da Hospitalidade.
- Gestão de Custos em Restaurante – Análise do C/V/L.
- Revenue Management – Otimização de Receitas.
- Indicadores da Gestão Financeira (base Balanço Patrimonial).
- Indicadores da Gestão Econômica (base DRE).
- Ponto de Equilíbrio Econômico, Operacional e Financeiro.
- Formação de Preço em Hospitalidade.
- Fluxo de Caixa Projetado.
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Fases idealizadas na 
concepção do projeto
O PROJETO FOI DESENVOLVIDO EM QUATRO FASES:

Cronograma de implantação das 5 fases
inicialmente idealizadas: Anos 2015/2016

1ª fase: Montagem dos três grupos de discussão e agendamento de uma palestra para apresentação 
do projeto. Inscrição e reunião inicial dos grupos de discussão.

2ª fase: Estabelecimento de pauta e cronograma anual para cada grupo de discussão. Reuniões e 
palestra mensais em cada um.

3ª fase: Identificação, para cada um dos três grupos, das ações prioritárias e identificadas nas 
respectivas reuniões de grupo. Essas ações sempre foram registradas em ata e compartilhadas 
com os participantes de cada um dos grupos.

4ª fase: Realização de um evento anual para compartilhamento dos principais pontos discutidos, 
bem como, das opções de melhorias ou implementações identificadas e ou idealizadas em cada 
um dos três grupos de trabalho. Este evento deveria incluir palestrantes que representam tanto o 
Centro Universitário Senac – Campos do Jordão como a Comunidade em geral.

5ª fase: Estabelecimento de parcerias e projetos  conjuntos entre o Centro Universitário Senac 
– Campos do Jordão, empresários, associações participantes e poder público, no âmbito de 
divulgação, capacitação e promoção do mercado de hospitalidade. Possível possibilidade de 
extensão das parcerias ao desenvolvimento de ações de desenvolvimento social.

Ao longo das atividades do Mercado em Foco nos anos seguintes, e pela natureza de 
um trabalho  colaborativo,  a tônica e o formato das atividades foram se transformando: 
iniciou-se em palestras de especialistas com a intenção de verificar prioridades 
temáticas, passou a funcionar como incubadora de ideias e projetos propondo 
produtos para a melhoria da hospitalidade e, por fim, passando para elaboração de 
estudos de diagnóstico e impacto sobre o turismo na cidade de Campos do Jordão.  

Em 2017, o grupo iniciou as atividades de pesquisa com  o desenvolvimento do Grupo de  
Foco Jordanense. A iniciativa foi realizada após a percepção dos resultados do  I  Fórum 
de Turismo realizado na cidade no final de 2016. Entre os temas prioritários, a inserção 
do jordanense no turismo local era um tema bastante sensível e importante de ser melhor 
compreendido. De forma concomitante,  o grupo apoiou o Congresso Internacional Tourism and 
The City – Senac/ Kea/George Brown e finalizou o ano com um evento sobre empregabilidade. 

O ano de  2018  consolida  o grupo Mercado  em Foco na prática investigativa com função de 
disseminação de conhecimento.  Em parceria com o Senac São Paulo, o grupo finalizou neste 
ano a primeira entrega para o projeto Análise dos Impactos do Fenômeno das Plataformas 
Colaborativas na cidade de Campos do Jordão: 42 entrevistas de profundidade com os 
stakeholders do setor turístico da cidade de Campos do Jordão. 

Este projeto, concebido e em execução pelo grupo colaborativo Mercado em Foco até 2019, 
levantou e analisou os impactos socioeconômicos do Airbnb no município de Campos 
do Jordão na visão dos diferentes agentes da cadeia turística e consolidou proposições 
visando a convivência harmônica junto à municipalidade.

O Mercado em Foco Campos do Jordão é formado por todos aqueles cidadãos que 
compreendem a potência do empenho coletivo e desejam um desenvolvimento sustentável 
para este destino turístico único. Este trabalho está em constante transformação e é feito 
por muitas mãos. Uma coisa é certa: juntos somos melhores!



ALGUNS PARCEIROS 
ESTRATÉGICOS DO MERCADO EM FOCO

Foto por Marcelo Vigneron
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NOSSA MISSÃO, NOSSA VISÃO E  
NOSSOS VALORES

Com a evolução e a profissionalização das atividades do Mercado em Foco, desde 2018 o grupo 
possui uma declaração de missão, visão e valores.

Facebook.com/MercadoEmFocoCamposDoJordão
www.grupomercadoemfoco.com.br

mercadoemfoco@sp.senac.br

Foto por Marcelo Vigneron

Por Alan Rezende - TurbinaBiz
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MERCADO EM FOCO:  ANO A ANO O INÍCIO DO GRUPO COLABORATIVO POR MEIO DE GRUPOS
DE DISCUSSÃO: IDENTIFICANDO TEMAS E PRIORIDADES

O ano de 2015 foi o ano de concepção do Projeto Mercado em Foco, que foi constituído 
inicialmente  por três grupos temáticos distintos no primeiro semestre e um único grupo 
no segundo semestre. Foram realizadas 7 reuniões no primeiro semestre e 8 reuniões no 
segundo semestre deste ano. As reuniões tiveram, em sua maioria, uma visão formativa, 
abordando diferentes temas na área de Hospitalidade.

Como principal ponto positivo é possível destacar o posicionamento do Centro Universitário 
Senac – Campos do Jordão perante a sociedade e o empresariado em geral, além de 
representantes do poder público e de associações de classe, onde todos puderam participar 
gratuitamente das palestras e discussões, em um ambiente profissional e acolhedor. 

Outro resultado importante foi o envolvimento dos alunos nas atividades do Mercado em 
Foco. Essa participação se deu de diferentes maneiras: alunos da graduação e da pós-
graduação participaram de algumas palestras e reuniões, sempre de forma pontual,  
porém os alunos do curso de graduação tiveram duas oportunidades de apresentar em 
plenária resultados de trabalhos práticos desenvolvidos na disciplina de Pesquisa 
de Mercado.  Outro evento que obteve participação de representantes do Mercado 
em Foco foi a Feira Gastronômica de Sustentabilidade e Saudabilidade 2015, além de 
visitas pontuais para apresentações específicas, como o caso dos proprietários da 
Maison Geneve e Restaurante Sans Souci que vieram ao Centro Universitário Senac 
– Campos do Jordão para assistir e debater sobre a apresentação dos alunos que 
realizaram um pesquisa qualitativa de Cliente Oculto no restaurante Sans Souci. 

Entre as oportunidades de melhorias identificadas ressaltam-se: várias 
reuniões tiveram uma pequena presença quantitativa de participantes, alguns 
empresários e representantes de associações questionaram a natureza teórica 
dos encontros, solicitando uma versão mais prática para o próximo ciclo de 2016. 
Os temas abordados nas reuniões desse primeiro semestre estão apresentados a seguir: 
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ESTRATÉGIAS E TENDÊNCIAS DE MERCADO:
TURISMO DE EXPERIÊNCIA

MARKETING DIGITAL

O que gera uma experiência memorável é aquela que mexe com os sentidos, 
cria vínculos afetivos e emocionais. Pode, portanto, fortalecer diferenciais e 
produzir credibilidade dos negócios hoteleiros. Vamos repensar a linguagem 
do turismo na cidade de Campos do Jordão a partir da gastronomia local.

Palestra integrante da reunião do grupo interdisciplinar Mercado em Foco 
e foi conduzida pelos docentes do Centro Universitário Senac Campos do 
Jordão:

- Luciano Roberto de Castro Munari
- Paula de Oliveira Feliciano

Marketing Digital para o Turismo: Como Potencializar suas Vendas e 
Conquistar mais Clientes.

Uma abordagem prática e didática de como utilizar os recursosdisponíveis 
no mundo digital para atrair visitantes, gerar interesse, fidelizar e vender 
mais. Discussão sobre implementações práticas em Campos do Jordão.

Creative Commons

Por Profª Paula Feliciano

MERCADO ATUAL DE HOSPITALIDADE E EVENTOS: PESQUISA 
DE MERCADO

Os alunos do 4º período do curso de Tecnologia em Gastronomia apresentaram 
os resultados de 7 pesquisas de campo realizadas na cidade de Campos 
do Jordão no ano de 2015. Essas pesquisas utilizaram diferentes técnicas 
de coleta de dados e foram desenvolvidas durante o componente curricular 
Pesquisa de Mercado, sob a orientação dos Professores Ana Lúcia Rodrigues 
da Silva e Ubiratam de Nazareth Costa Pereira. 

Alguns dos temas das pesquisas de campo realizadas: 
- Tendências na área de Gastronomia
- Técnicas de Captação de Clientes em Restaurantes e Lojas na cidade
- A gestão de Recursos Humanos na área de Gastronomia 

Por Profª Paula Feliciano
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Uma visão sobre os impactos dos hábitos de consumo no mundo e as tendências sobre o consumo 
colaborativo. Foram abordados os fundamentos necessários para a sua existência, ou sejam: 
massa crítica, capacidade ociosa, crença no bem comum e confiança entre estranhos. Também 
foram apresentados os conceitos e exemplos dos três tipos de sistemas colaborativos, sendo: 
sistema de serviços de produtos, mercado de redistribuição e estilo de vida colaborativo.

TENDÊNCIAS DO CONSUMO COLABORATIVO
A palestra Tendências - Foi ministrada pela docente Ana Lúcia Rodrigues da Silva

Acervo Mercado em foco
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MERCADO EM FOCO:  ANO A ANO PROBLEMA LOCAL: ESTRATÉGIAS PARA 
AUMENTAR O FLUXO DE TURISTAS 

DURANTE A SEMANA.

O principal objetivo foi o desenvolvimento de projetos e ideias a partir de um tema comum. Para o 
primeiro semestre de 2016 o tema proposto coletivamente e que norteou os projetos e discussões 
foi: Como Aumentar o Fluxo de Turistas durante a Semana em Campos do Jordão.

Para tanto, foi aberto uma página na internet para que os interessados cadastrassem ideias e 
solicitassem o apoio necessário para o desenvolvimento da mesma. Empresários, docentes, alunos 
e colaboradores do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, além de representantes da  
sociedade em geral puderam inscrever um ou mais projetos, conforme ficha de inscrição que 
deveria ser preenchida pela internet. Essa plataforma ficou aberta a novos projetos, que tiveram 
prioridade cronológica de atendimento, uma vez aprovados pela comissão avaliadora. 

Conforme critérios e formulários desenvolvidos nesta fase inicial, a Comissão Avaliadora foi 
composta por representantes da Equipe do Mercado em Foco, empresários, alunos  e membro da 
Empresa Junior do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão. 
 
Entre as opções de apoio disponibilizadas pelo Senac, foram incluídas as seguintes atividades:
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•   Oficina temáticas: cursos de curta duração e de propósito específico, onde incluem-se temas, 
tais como: geração de ideias, desenvolvimento de projetos, elaboração de planos de negócio, 
eventos,  comunicação interna e externa.

• Assessoria personalizada: após a seleção e priorização dos projetos propostos pela 
sociedade, o Senac disponibilizou um acompanhamento interdisciplinar do projeto. A equipe 
designada deveria ser obrigatoriamente composta por pelo menos quatro participantes, 
sendo: o proponente da proposta, um professor do Senac, um representante da Empresa 
Junior Senac e um aluno da mesma instituição. O assessoramento era periódico e por 
tempo limitado, de acordo com o Plano de Ação desenvolvido e aprovado para o Projeto.  

Após os resultados do processo, e aprovação dos respectivos temas dos projetos, foram 
desenvolvidos  produtos pela equipe de participantes do grupo colaborativo Mercado em Foco 
para auxiliar o aumento de fluxo de turistas durante a semana em Campos do Jordão. Os projetos 
desenvolvidos foram:

PASSEIO À BASÍLICA DE APARECIDA

VÍDEO INSTITUCIONAL - 
CAMPOS DO JORDÃO É PARA VOCÊ! 

OBJETIVO: Ampliar a permanência do turista em Campos do Jordão, incluindo no pacote de dias 
de semana (entre domingo e quinta) visita às quartas feiras a Basílica Nacional na cidade de 
Aparecida.
 
ESTRATÉGIA: Estabelecer parceria entre os meios de hospedagem e transportadores (vans), 
assegurando saída semanal mínima de uma viagem. 
 
DURAÇÃO DO PROJETO: Nesta primeira fase, período de DEZEMBRO/2016 a MARÇO/2017, 
monitorando os resultados na temporada de verão.

OBJETIVO: Apresentar Campos do Jordão como destino 
turístico possível nas quatro estações do ano.

ESTRATÉGIA: Fortalecer a divulgação sobre a vocação 
turística da cidade de Campos do Jordão como destino além 
da temporada de Inverno e finais de semana.



44 45

OBJETIVO: Iniciativa de cadastramento de meios de hospedagem, restaurantes e atrativos da 
Cidade de Campos do Jordão/SP segundo categorias que respeitem e incluam a diversidade dos 
viajantes.

ESTRATÉGIA: O setor de turismo e hospitalidade pode ser compreendido como um meio de criar e 
fortalecer relações sociais, culturais e econômicas, o que pressupõe a inclusão dos indivíduos em 
todos os sistemas organizados. A cidade turística de Campos do Jordão precisa estar conectada 
com essas mudanças globais, seja para sua manutenção ou sobrevivência no contexto do século 
XXI. Este novo olhar sobre os viajantes inclui a atenção à sua diversidade levando em consideração 
necessidades individuais, de adaptação arquitetônica, atitudinais, filosóficas, nutricionais, de 
saúde, entre outras.

CAMPOS DO JORDÃO DO SEU JEITO - 
FERRAMENTA ONLINE E COLABORATIVA

CAMPOS DO JORDÃO DO SEU JEITO - 
FERRAMENTA ONLINE E COLABORATIVA

A ferramenta é aberta, coletiva e está disponível online pelo GoogleMaps. Sinta-se parte de sua 
construção incluindo um meio de hospedagem, restaurante ou atrativo a partir da sua geolocalização. 
Para cadastrar um empreendimento em qualquer categoria, basta acessar o link ou QR Code e 
seguir as instruções abaixo:

1- Fazer login e escrever na linha digitável o nome ou endereço completo do meio de hospedagem, 
restaurante ou atrativo; 
2- Assim que encontrado, aparecerá uma janela com os dados do local. Na parte inferior esquerda 
clique em “Adicionar ao Mapa”;
3- Uma nova janela mostrará novamente os dados para conferência e, na parte inferior direita, 
os botões de edição: Estilo, Editar, Adicionar Imagem ou Vídeo, Rotas até Aqui e Excluir Recurso;
4- Clique em “Editar” e acrescente as informações pertinentes.
A ferramenta também pode ser incorporada em seu portal, basta seguir os seguintes passos:
5- Clicar sobre os três pontos ao lado do título da ferramenta - Campos do Jordão do Seu Jeito;
6- Clicar em “Incorporar a Meu Site“.

As atuais categorias são: Restrições Alimentares, Melhor Idade, Para Ciclistas, Amigo dos Animais, 
LGBT, Bom para Família com Crianças e Acessibilidade. 
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CAMPOS+1

OBJETIVO: Estabelecer parcerias estratégicas entre os empresários locais 
para incentivar, com descontos e brindes, que os turistas permaneçam 
ou venham  à Campos do Jordão durante a semana (domingo à quinta-
feira), exceto feriados.

ESTRATÉGIA: Rede de parcerias entre os meios de hospedagem e 
estabelecimentos comerciais e de alimentação. Os meios de hospedagem 
são responsáveis pela distribuição gratuita do livreto de descontos, 
enquanto que os estabelecimentos são responsáveis por oferecer 
diferenciais aos portadores. 

DURAÇÃO DO PROJETO: Nesta primeira fase, período  de DEZEMBRO/2016  
a MARÇO/2017, monitorando os resultados na temporada de verão. 

Foto por Marcelo Vigneron
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MERCADO EM FOCO:  ANO A ANO TURISMO E COMUNIDADE LOCAL: 
ESTRATÉGIAS PARA UM DESTINO SUSTENTÁVEL 

E O ENGAJAMENTO DE SUA POPULAÇÃO.

As atividades do grupo de trabalho Mercado em Foco, em seu terceiro ano de existência, foram 
relacionadas ao turismo e à comunidade local. As principais ações realizadas pelos participantes 
foram o Congresso Internacional Tourism and the City – Senac/Kea/George Brown, Debate no 56ª 
Festa do Pinhão de Campos do Jordão, Grupo de Foco Inclusão do Jordanense no Turismo Local 
e Evento Campos do Jordão + Turismo, Emprego & Oportunidades.
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I- CONGRESSO INTERNACIONAL
TOURISM AND THE CITY –
Senac/KEA/GEORGE BROWN

Após a participação e entrega dos produtos realizados pelo grupo Mercado em Foco no Fórum de 
Turismo 2016, realizado em dezembro de 2016, as atividades do ano de 2017 iniciaram-se com um 
evento internacional fruto das atividades do Mercado em Foco em anos anteriores, o Congresso 
Internacional Tourism and The City. 
 
O evento Tourism and City (Turismo e a cidade) foi uma parceria internacional realizada pelo Senac, 
com duas instituições de ensino internacional: George Brown College de Toronto - Canadá e a KEA 
(Copenhagen School of Design and Technology). Este evento, que anualmente acontece no Centro 
Universitário Senac - Santo Amaro em São Paulo, foi direcionado para Centro Universitário Senac 
- Campos do Jordão para atender necessidades identificadas pelo Mercado em Foco. 
 
No total, 60 alunos de diferentes cursos, nacionalidades e procedências, se reuniram no Centro 
Universitário Senac - Campos do Jordão, atuando de forma colaborativa, com o auxílio dos 
professores nacionais e internacionais. O desafio foi de repensar nossa cidade, nossas atividades 
de turismo e propor soluções inovadoras para a nossa realidade local. 
 
Os resultados podem ser consultados no site oficial do evento https://www.facebook.com/
pg/tourismandcity/posts/ e referem-se à construção de 9 aplicativos, que visavam, apoiar a 
comunidade local com os seus turistas a partir da atividade econômica do turismo. Os aplicativos 
desenvolvidos foram: DESAFIO JORDÃO, GO JORDAN, 4 CAMPOS, RAÍZES DO HORTO, SABORES DE 
CAMPOS, CULTUREX, JORDÃO CONECTADO, HICAMPOS e CAMPOS IN TOUCH. 

Fotos Divulgação Página Oficial - 
pt-br.facebook.com/tourismandcity/
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES 

A – O projeto identificou a necessidade de melhorar a qualidade da conexão de internet da 
cidade.

B – Também foram identificadas necessidades de melhoria dos pontos turísticos da cidade.

C – Foram identificadas necessidades de melhorar a identidade visual associada à cidade, 
resgatando suas próprias características ao invés de utilizar de outros países. 

Foto Divulgação Página Oficial - 
pt-br.facebook.com/tourismandcity/

Fotos Divulgação Página Oficial - 
pt-br.facebook.com/tourismandcity/
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PROJETOS – PILOTOS APRESENTADOS

HICAMPOS

DESAFIO JORDÃO

CAMPOS IN TOUCH

O aplicativo cria uma ligação entre os moradores e o turistas, a partir de 
roteiros sugeridos pelos jordanenses, no qual os turistas poderão fazer 
sozinhos ou acompanhados pelos locais. Isso permite que o turista aproveite 
melhor a cidade e que o jordanense faça parte desta experiencia.

Aplicativo que desafia o usuario a percorrer diversas trilhas em Campos do 
Jordão, de bicicleta, motocross, ou a pé. O usuario ganha um Pin interativo 
ao final de cada trajetoria concluída.

Infográfico interativo com deisgn universal, focado em crianças e 
adolescentes, com informações sobre elementos naturais de Campos do 
Jordão, possibilitando interações, sons e deisgn divertidos.

Projeto Coletivo de equipe representada por Lucas Cascardo

Projeto Coletivo de equipe representada por Nicoly Antunes

Projeto Coletivo de equipe representada por Maria Luiza Rocha

CULTUREX

GO JORDAN

SABORES DE CAMPOS

É uma plataforma que envolve as pessoas a participarem de intercâmbios 
culturais, fomentando os conceitos de explorar, experimentar e trocar 
experiências entre moradores turistas.

Aplicativo que interage moradores locais com turistas, por meio de eventos 
criados e divulgados no app.

Aplicativo para conhecer os pontos turisticos da cidade, inspirados em jogos 
de tabuleiro. Seu principal foco são os ciclistas mas os percursos podem ser 
realizados por outros meios, o objetivo é movimentar ao máximo a cidade.

Projeto Coletivo de equipe representada por João Paulo Campos

Projeto Coletivo de equipe representada por Luiza Braga

Projeto Coletivo de equipe representada por Anna Luiza Hauke
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4 CAMPOS

RAÍZES DO HORTO

JORDÃO CONECTADO

Mapa que muda com base na estação do ano e mostra os eventos e atrações 
existentes em cada época especifica.

Mapa interativo do horto florestal de Campos do Jordão que possibilita uma 
imersão em sua história e especificidades.

Aplicativo para conectar jordanenses e turistas com informações relevantes, 
divididas por atividades e interesses. A ferramenta é alimentada pelos 
próprios usuários, que podem interagir dentro do app.

Projeto Coletivo de equipe representada por  Ana Beatriz Castilho

Projeto Coletivo de equipe representada por Felipe Schimdt

Projeto Coletivo de equipe representada por Leonardo Ferreira

II- DEBATE 56ª  FESTA DO  
PINHÃO DE CAMPOS DO JORDÃO 

O grupo Mercado em Foco contou com espaço na tenda do Centro 
Universitário Senac Campos do Jordão na 56ª Festa do Pinhão de Campos 
do Jordão. Foram apresentadas palestras temáticas e debates sobre 
turismo e gastronomia.

III- INCLUSÃO DO JORDANENSE  
NO TURISMO LOCAL 

Uma reunião com 23 moradores e trabalhadores de Campos 
do Jordão foi realizada em 22 de maio de 2017 com o objetivo 
de verificar possibilidades para melhor incluir o jordanense no 
turismo local. Foi utilizada a metodologia de grupo de foco, o que 
permitiu após duas horas de debates as seguintes constatações:  
 

Acervo Mercado em foco

Acervo Mercado em foco
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1. Os participantes se sentiram bem à vontade e participaram o tempo todo com opiniões e sugestões. 

2. Verificou-se que o conhecimento dos locais turísticos da cidade pelos participantes é bastante 
significativo, destacando-se Ducha de Prata (52%), Auditório (43%), Pico do Itapeva (39%), Borboletário 
(35%), tendo sido citados ao todo 14 locais turísticos. 

3. Foram relatadas dificuldades para frequentar os locais tipicamente turísticos. Entre as dificuldades se 
destacam: os jordanenses participantes não se sentem a vontade nesses locais devido ao preconceito 
sofrido especialmente em lojas e restaurantes. Também foi relatada fiscalização policial dedicada aos 
jovens jordanenses. O Horto Florestal foi mencionado como exemplo de boa recepção aos jordanenses. 

4. A elevada frequência de visitas a outras cidades (Taubaté, Pindamonhangaba, São José dos Campos) 
deve-se ao fato de não existirem em Campos do Jordão locais como shopping, cinema, parques. As 
cidades de São Bento do Sapucaí, Brazópolis e Luminosa foram os destinos mais mencionados pelos 
participantes.

 5. Quanto ao relacionamento com os turistas foram destacados: 

a. Todos concordaram que o turismo é essencial para a cidade, com o movimento de dinheiro 
e consequente manutenção e criação de empregos, melhorias na infraestrutura urbana 
(embora esteja mais concentrada no Capivari), contribuindo positivamente para a cidade. 
O único fato negativo é a falta de respeito dos turistas para com as faixas de pedestres.  

b. Afirmaram também que se sentem à vontade na presença dos turistas, destacando a troca de 
cultura e a oportunidade de aprender com outras realidades. Foi destacado fortemente que a vinda 
do turista promove a realização de atividades culturais aumentando portanto a oferta à população 
local. Foram destacadas as seguintes festividades: Réveillon, Festa do Pinhão, Espaço Veja (quando 
existia) que são identificados como um momento no qual a cidade consegue oferecer oportunidades 
tanto para turistas como para jordanenses.

c. Foram destacados alguns problemas decorrentes da vinda dos turistas, onde se destacam: aumento 
do trânsito local, acúmulo de lixo sem local adequado para descarte, agravado pelos restaurantes 
que não dão o tratamento adequado, falta de locais para estacionar, sentimento de discriminação 
em favor do turista e aumento dos preços em todos os serviços, inclusive supermercados.  

d. Oportunidades de convivência entre jordanenses e turistas: convivência durante a realização de 
atendimentos comerciais em lojas, restaurantes, meios de hospedagem, entre outros. Foi mencionado 
também a valorização do trabalho do jordanense pelo turista, que demonstra sua satisfação por meio de 
elogios. Também foram destacadas as oportunidades de compartilhamento de informações e culturas 
entre ambos. 

6. Engajamento do jordanense nas atividades turísticas: vários participantes falaram que a solução para 
melhorar a inclusão dos jordanenses no turismo da cidade é através da educação “dos pequenos na escola”. 
Uma participante deu testemunho sobre como a escola contribuiu no seu interesse pelas artes e cultura, 
pois ela tinha aulas de dança, capoeira e teatro. 

7. Link para acesso ao áudio e vídeos oficiais do Grupo de Foco realizado: 
https://1drv.ms/f/s!AgXMKinK3Ln5l7Q1WuDOhCd0k5kIvQ 

Acervo Mercado em foco
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PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES 

I – Ficou evidente que os participantes conhecem os principais pontos turísticos da cidade. 

II – Alguns sentimentos que sobressaíram: os jordanenses são discriminados pelos próprios 
jordanenses (que trabalham e atendem os turistas), além dos funcionários públicos (policiamento 
local, por exemplo). 

III – Os turistas possuem papel fundamental percebido por todos, geralmente associados ao 
dinheiro trazido à cidade, mas também pelas trocas culturais decorrentes de suas interações 
com a população local, o que visivelmente são percebidas com valor e que podem ser ampliadas. 

IV – Reconhecido o valor da educação para se ter um melhor atendimento aos turistas. 

V - Foi mencionada a concentração de benfeitorias (urbanas e turísticas) no bairro do Capivari).

Foto por Marcelo Vigneron
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Com a consolidação dos resultados do Fórum de Desenvolvimento do Turismo e das ações 
internas realizadas pelo grupo colaborativo, foram concluídas três ações importantes para o 
avanço da questão da inclusão do cidadão jordanense nas atividades turísticas: o Congresso 
Internacional Tourism and the City – Senac/Kea/George Brown, o Grupo de Foco Inclusão do 
Jordanense no Turismo Local e o Evento Campos do Jordão + Turismo, Emprego & Oportunidades.

A programação estabelecida foi: 

9h30 Palestra inicial
Apresentação do evento e fala de um Empreendedor de sucesso na área de Turismo não convencional. 
1) Abertura - Glória Bravin e John Petson 
2) Empreendedorismo na Era Digital - Vitor Chinaglia 

Palestras: Empreendedorismo no Turismo/Cases Sucesso 
1) Mãostiqueiras - Juliana Bastos 
2) Sabor Chocolate - José Carlos Carvalho 
3) Como não perder oportunidades através do Facebook - Alan Rezende 

Mesa 1/Mentoria: 
Oficina de Currículos e Gestão de Carreiras 
Kleber de Oliveira/Ana Lúcia Rodrigues da Silva/ Paula Feliciano 

Demais Mesas /Mentoria: 
Quem pode me ajudar? 
(organizações e associações locais facilitadoras do processo). 
Associação Comercial 
ASSTUR 
Senac 
Secretaria de Turismo 
Instituto Federal

IV- EVENTO “CAMPOS DO JORDÃO + 
TURISMO, EMPREGO & OPORTUNIDADES”

Conforme resultado do Grupo de Foco realizado com os jordanenses em maio de 2017, foi retomado 
no segundo semestre daquele ano a questão da necessidade de implementação de mais ações 
que visem ampliar as possibilidades de inserção do jovem jordanense em atividades econômicas 
relacionadas ao turismo.

Assim,  foi sugerido o foco na economia colaborativa,  em consonância com atividades turística 
mundiais em curso. Realizou-se o levantamento das práticas colaborativas associadas ao turismo 
por meio de  aplicativos / plataformas já existentes e consolidou-se, desta forma, a estruturação 
do Evento CAMPOS DO JORDÃO + TURISMO, EMPREGO & OPORTUNIDADES, realizado no dia 16 de 
dezembro de 2017 na Associação Comercial de Campos do Jordão.
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MERCADO EM FOCO:  ANO A ANO IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DO EMPRESARIADO LOCAL  E ANÁLISE DA 
INFLUÊNCIA DAS PLATAFORMAS COLABORATIVAS NO MUNICÍPIO 

ESTUDO DE CASO DO AIRBNB

O planejamento das atividades de 2018 possibilitou um amplo debate entre os presentes, onde se 
destacaram as seguintes reflexões:

 
•A cidade de Campos do Jordão apresenta inúmeros desafios que foram sugeridos e destacados, 
sendo: aumentar a visibilidade de Campos do Jordão nas diferentes estações do ano; divulgação 
dos atrativos turísticos; melhorar a comunicação entre os empresários, poder público, associações 
e população em geral; estruturar e melhorar a venda do destino turístico Campos do Jordão; 
falta de integração entre as três regiões da cidade (Capivari, Abernessia e Jaguaribe); realizar 
diagnósticos para identificar as causas dos temas anteriormente citados, com destaque a ausência 
de efetividade na comunicação, entre outras sugestões.

•Foi mencionado o desconforto com a descontinuidade das prioridades  já trabalhadas em outros 
anos.

•Foi sugerido o estabelecimento  formal e objetivo da Missão e da Visão do grupo Mercado em 
Foco, de tal forma que fique mais claro para todos os participantes e a sociedade, em geral, os 
objetivos do grupo e produtos desenvolvidos ao longo do tempo.

•Foram também mencionados os trabalhos que a Secretaria de Turismo está realizando para 
estabelecer o Plano Diretor de Turismo, além de outras atividades junto à Prefeitura e demais 
Secretarias, onde os participantes ressaltaram os cuidados para não termos sobreposição de 
tarefas. 20

18
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•Ao término da reunião, identificou-se um maior consenso sobre a possibilidade de atuarmos em 
atividades de diagnóstico das causas para alguns dos problemas já mencionados anteriormente. 
Para tanto, é necessário no processo de investigação, contemplar a ótica do empresário e de 
seus funcionários, que são os  prestadores de serviços na área de turismo e hospitalidade.

•Também foi ressaltado por alguns dos participantes a necessidade de continuarmos trabalhando 
também na inclusão do jordanense nas oportunidades existentes na cidade, no que tange 
especialmente o turismo e hospitalidade.

Foto por Marcelo Vigneron
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PESQUISA DE CAMPO PARA IDENTIFICAR O PERFIL DE 
EMPRESÁRIOS DE CAMPOS DO JORDÃO

Refletindo sobre os trabalhos desenvolvidos no ano de 2017, o grupo identificou como prioridade 
continuar a coletar e analisar informações sobre os diversos atores da área do turismo. Como o ano 
anterior foi dedicado a investigação sobre a inserção dos cidadãos jordanenses nesta atividade 
econômica, foi percebida a necessidade de também entender sobre o perfil dos empresários que 
desenvolvem seus negócios na cidade.

Com isso, iniciaram-se os passos para realizar a pesquisa O Perfil do Empresário de Campos 
do Jordão. O grupo colaborativo se dividiu em grupos de trabalho que realizaram setenta e sete 
entrevistas com empresários, em diversas áreas do setor. Foi desenvolvido um instrumento de 
pesquisa online que foi distribuído por email e whatsapp. Esse instrumento foi disponibilizado 
durante o mês de abril de 2018.  

Os resultados apresentados foram a identificação de sua faixa etária, escolaridade, relação 
com o empreendimento (cargo), cidade de residência, tempo de residência na cidade, canais de 
comunicação utilizados,  filiações ou associações da qual participa, ramo de atuação, tempo de 
atuação no mercado, número de empregados em seu negócio, tipologia de clientes que atende, 
valores e desafios de empreender na cidade, perspectivas de investimento futuro na cidade e 
sugestões de melhoria para o turismo local.

Os resultados foram amplamente divulgados no evento de apresentação dos Resultados da 
Pesquisa Inédita com Empresários de Campos do Jordão, realizado noTeatro do Grande Hotel 
Campos do Jordão – Hotel-Escola Senac no dia 18 de junho de 2018. O evento contou com mesa 
redonda discutindo  Competição Colaborativa e Sazonalidade com a presença das debatedoras 
Luciana Pires de Jesus e Valdirene Tucci. Além disso, os resultados da pesquisa foram apresentado 
posteriormente em reunião ordinária do Contur de Campos do Jordão.

Por Alan Rezende - TurbinaBiz
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Acervo Mercado em foco

ANÁLISE DOS IMPACTOS DO FENÔMENO DAS PLATAFOR-
MAS COLABORATIVAS NA CIDADE DE CAMPOS DO JORDÃO.

Como desdobramento das últimas pesquisas realizadas, o grupo identificou como prioridade também 
levantar informações sobre os novos atores da área do turismo, representados principalmente 
pelas plataformas colaborativas. A demanda foi absorvida na compreensão de que somente a 
informação poderá auxiliar todos os stakeholders a conviver harmonicamente diante das constantes 
transformações sociais e econômicas. 

Com isso, iniciaram-se os passos para realizar a pesquisa O Fenômeno Airbnb na Visão dos Diversos 
Segmentos de Campos do Jordão. A pesquisa, dessa vez, foi realizada em co-autoria com o Senac 
São Paulo. O grupo colaborativo Mercado em Foco teve a responsabilidade de realizar quarenta 
e duas entrevistas de profundidade com sete tipos distintos de stakeholders e uma equipe de 
professoras do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão e Centro Universitário Senac – 
Santo Amaro dividiu a responsabilidade na compilação dos resultados preliminares que foram 
apresentados no final do ano de 2018.
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1 - Pensando no seu negócio, quais são as principais mudanças que você tem percebido 
atualmente no seu mercado de atuação? 

2 - Você tem alguma interação com as plataformas colaborativas, como Airbnb, Alugue 
Temporada, Booking, entre outras? Se sim, quais?
 
3 - Qual é a sua percepção em relação ao Airbnb no seu negócio?

4 - Analisando especificamente o seu negócio, ele está sendo impactado favoravelmente, 
desfavoravelmente ou não é impactado pelo Airbnb? Por que?

5 - Quais são as oportunidades que o Airbnb pode trazer ao seu negócio?

6 - Quais são as ameaças que o Airbnb pode trazer ao negócio?

7 - Algumas cidades estão regulamentando as atividades do Airbnb. O que você acha dessa 
prática?

8 - Em uma proposta de regulamentação, quais pontos na sua opinião seriam muito 
importantes e deveriam ser incluídos no município de Campos do Jordão? Você poderia 
justificar sua proposta?

9 - Você poderia justificar sua proposta?

10 - Nesse momento você pode fazer comentários adicionais sobre o Airbnb.

Os resultados foram apresentados no formato de nuvens de palavras que resumiam as respostas 
das entrevistas. O tamanho de cada palavra era proporcional à sua incidência no universo de 
respostas.

AS PERGUNTAS CONTEMPLADAS NO QUESTIONÁRIO FORAM: 1 - PENSANDO NO SEU NEGÓCIO, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS 
MUDANÇAS QUE VOCÊ TEM  PERCEBIDO ATUALMENTE NO 

SEU MERCADO DE ATUAÇÃO?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz
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2 - VOCÊ TEM ALGUMA INTERAÇÃO COM AS
PLATAFORMAS COLABORATIVAS, COMO AIRBNB, ALUGUE 
TEMPORADA, BOOKING, ENTRE OUTRAS? SE SIM, QUAIS?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz

3 - QUAL É A SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO
AO AIRBNB NO SEU NEGÓCIO?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz
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4 - ANALISANDO ESPECIFICAMENTE O SEU NEGÓCIO, 
ELE ESTÁ SENDO IMPACTADO FAVORAVELMENTE, 
DESFAVORAVELMENTE OU NÃO É IMPACTADO
PELO AIRBNB? POR QUE?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz

5 - QUAIS SÃO AS OPORTUNIDADES QUE O AIRBNB PODE 
TRAZER AO SEU NEGÓCIO?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz
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6 - QUAIS SÃO AS AMEAÇAS QUE O AIRBNB PODE TRAZER
AO NEGÓCIO?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz

7 - ALGUMAS CIDADES ESTÃO REGULAMENTANDO AS 
ATIVIDADES DO AIRBNB. O QUE VOCÊ ACHA DESSA PRÁTiCA?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz
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8 - EM UMA PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO, QUAIS 
PONTOS NA SUA OPINIÃO SERIAM MUITO IMPORTANTES E 
DEVERIAM SER INCLUÍDOS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO 
JORDÃO?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz

9 - VOCÊ PODERIA JUSTIFICAR SUA PROPOSTA?

Por Alan Rezende - TurbinaBiz
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10 - NESSE MOMENTO VOCÊ PODE FAZER COMENTÁRIOS 
ADICIONAIS SOBRE O AIRBNB.

Por Alan Rezende - TurbinaBiz

Arquivo Mercado em Foco Arquivo Mercado em Foco

PRÓXIMOS PASSOS DO GRUPO 
MERCADO EM FOCO:

No ano de 2019 o Mercado em Foco iniciou uma metodologia de condução rotativa de suas reuniões, 
sendo convidado, entre seus membros, um Sponsor. Ele, além de conduzir os trabalhos e elaborar a 
Ata, também apresenta um tema técnico relacionado ao Turismo e à sua experiência na área. Isso 
contribuiu para um maior dinamismo e também para a capacitação contínua dos seus membros. 
A partir do segundo semestre deste mesmo ano, associada à estratégia da coordenação rotativa, 
iniciou-se a realização de reuniões mensais itinerantes. As reuniões mensais passaram a ocorrer 
não mais exclusivamente no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, mas em outros 
lugares na cidade de Campos do Jordão, como a Secretaria de Turismo e a Associação Comercial.  

Autonomia, Transparência e Dinamismo são as novas características do Mercado em Foco 2019.
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MERCADO EM FOCO EM NÚMEROS

Quantidade de pesquisas
disponibilizadas à comunidade

Número de reuniões

Número de reuniões

Número de reuniõesNúmero de reuniões

Número de reuniões
(Até outubro)

13

14

1120

10

05

04

08
04
12

380

Quantidade de palestras
apresentadas à comunidade

Número de Participantes 
nas reuniões

Número de Participantes 
nas reuniões

Número de Participantes 
nas reuniões

Número de Participantes 
nas reuniões

Número de Participantes 
nas reuniões

158

186

153208

157

68

170
77

165

Quantidade de eventos
abertos à comunidade

Média de público nos
eventos entre 2015 e 2019

Quantidade de Projetos
desenvolvidos 

Quantidade de Projetos
desenvolvidos 

Total de público nos eventos

Total de público nos eventos

Total de público nos eventos

Total de público nos eventos

2015

2016

2017

2018

2019
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MERCADO EM FOCO NA MÍDIA
Site Oficial
www.grupomercadoemfoco.com.br 

Alunos do Senac desenvolvem soluções para o turismo de Campos do Jordão
http://revistahotelnews.com.br/portal/noticia.php?req_url=006&id_noticia=6121

Evento divulga Pesquisa inédita sobre empresários de Campos do Jordão
https://www.netcampos.com/noticias-campos-do-jordao/2018/06/evento-divulga-pesquisa-
inedita-sobre-empresarivo-jordao.html

A Importância da Economia Colaborativa no Sucesso dos Negócios
https://infood.com.br/a-importancia-da-economia-colaborativa-no-sucesso-dos-negocios/

Resultados Preliminares da Pesquisa: Fenômeno Airbnb em Campos do Jordão
https://camposdojordao.com.br/resultados-preliminares-da-pesquisa-fenomeno-airbnb-em-cj/

Centro Universitário Senac realiza evento Histórias e Tendências na Hospitalidade
https://camposdojordao.com.br/centro-universitario-Senac-realiza-evento-historias-e-
tendencias-na-hospitalidade/

Mercado em Foco Contribuindo para melhor compreensão do Fenômeno Airbnb em Campos do 
Jordão. In Entre Nós. Newsletter do Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau. 
Edição 14 | Novembro e Dezembro de 2018.

Já é quase um consenso que a atividade turística movimenta a economia, é extremamente virtuosa 
para os negócios e também emprega um grande número de pessoas. Apesar disso, em diferentes 
locais no mundo e também no Brasil, existem exemplos de lugares onde o turista não é desejado 
e os benefícios mencionados não se sobrepõem aos malefícios causados pela atividade turística 
não controlada. E aí reside um grande desafio: afinal, qual é de fato a importância do turismo para 
as pessoas envolvidas e para a municipalidade que o hospeda?

Ao longo dos anos de existência, o grupo Mercado em Foco estuda e propõe soluções para diferentes 
situações relacionadas ao Turismo, com o intuito de ajudar na convivência harmônica e virtuosa 
do turista com a cidade e com as pessoas que lá residem. O pleno envolvimento da comunidade 
local, além de desejado, é extremamente rico e virtuoso para os negócios. Os turistas de hoje não 
se interessam apenas pelos atrativos turísticos ou pelas ótimas oportunidades de hospedagem e 
alimentação. Eles desejam uma experiência diferenciada,  que inclua conhecer pessoas e realidades 
locais com transparência, interagir com o entorno e com sua população em um contexto que não 
priorize somente a mercantilização, como o turismo de massa. 

Como consequência, o senso de pertencimento dos locais nas atividades turísticas é favorecido 
a partir da percepção de que ao se criar melhores lugares para se viver, se criam melhores 
lugares para serem visitados. Fazer parte do processo, favorece a criação de parceiros sensíveis 
e também responsáveis por toda a experiência dentro da cadeia de hospitalidade. À medida que 
esse envolvimento ocorre, todos os lados se beneficiam – o turismo, o turista, a municipalidade 
e seus munícipes. Quando as opções turísticas forem mais inclusivas e acessíveis, mais pessoas 
vivenciarão experiências completas e diferenciadas,  formando um ciclo virtuoso no qual a cultura  
da inclusão gerará um senso de pertencimento que  contribuirá para a oferta de serviços e produtos 
únicos.
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