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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento apresenta a síntese dos resultados obtidos ao longo de todo o trabalho
de execução do projeto de “Elaboração do Plano Diretor de Turismo de Lins/SP”, referente ao
Edital de Tomada de Preços nº 005/2016, Processo nº 055/2016, em contrato firmado entre a
Prefeitura Municipal de Lins e a empresa Esfera Consultoria Ltda.

Por se tratar do primeiro e único Plano de Desenvolvimento turístico de Lins, este Plano (PDT)
tem como propósito estabelecer as bases para o desenvolvimento sustentável do turismo,
integrado e alinhado ao modelo de desenvolvimento projetado para o município, que se
encontra em processo de atualização do Plano Diretor Municipal. Além disso, visa oferecer
subsídios para a tomada de decisão da gestão municipal na perspectiva de implementação de
uma Política Municipal de Turismo, principiada nesse processo de forma participativa e
protagonizada pelo Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e demais lideranças do trade
turístico.

No que se refere à estrutura e ao conteúdo, este PDT se divide em 03 (três) grandes conjuntos
para direcionar os caminhos do desenvolvimento turístico de Lins: 1) Diagnóstico; 2)
Prognóstico; e 3) Diretrizes e Projetos. O Plano parte de uma análise diagnóstica do estágio de
desenvolvimento atual do turismo em Lins, com uma análise geral do processo de
desenvolvimento da cidade e do nível de organização estrutural para o turismo, com análises
socioeconômicas, análise do modelo de gestão e de relacionamento entre atores locais e
regionais.

São apresentados ainda, estudos das relações ambientais com a atividade turística, análise da
oferta e da demanda turística efetiva e potencial, com dados primários e secundários, bem
como um estudo de mercado com as ações de marketing e promoção vigentes, no qual é
analisado o posicionamento do destino e os possíveis destinos concorrentes. Ainda, apresenta
um estudo de percepção dos principais atores do território em relação ao turismo, paralelo a
fundamentação conclusiva do diagnóstico, num processo de fusão entre a etapa de consultoria
técnica e a etapa participativa realizada em oficina com representantes do COMTUR, de
equipamentos turísticos e da comunidade em geral.

Em seguida, apresenta-se aqui o Prognóstico Turístico, gerado também de forma técnica
associado ao processo participativo. Este absorve e consolida a previsão do desenvolvimento
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natural do turismo no município (sem novas intervenções) e contempla ainda, as principais
tendências e cenários futuros do turismo nacional, do sudeste do Brasil e do Estado de São
Paulo, os objetivos estratégicos a serem alcançados e a segmentação para o desenvolvimento
do turismo Linense, os quais em conjunto com o diagnóstico, direcionaram as estratégias,
ações e os projetos a serem apresentados na última etapa, de Diretrizes e Projetos do Plano
Diretor de Turismo de Lins, de forma organizada e planejada.Por essa condição, seu conteúdo
não deve ser considerado isoladamente, visto que a compreensão integral das suas escolhas é
fruto do amadurecimento da análise estratégica empreendida no Diagnóstico e
complementada no Prognóstico.

Nesta etapa de Diretrizes e Projetos são elencados projetos considerados prioritários para
alavancagem da atividade turística no município, a partir dos Eixos Estratégicos de
Desenvolvimento, definidos também de forma participativa. Para cada um dos 5 Eixos
Estratégicos selecionados, um conjunto de Projetos foram selecionados, assim como as
principais ações para desencadeamento do processo, sendo identificados, parceiros potenciais
e executores. Por fim, a partir da aplicação de uma matriz de priorização de projetos, foram
selecionados os projetos prioritários, segundo sua Relevância, Urgência e Complexidade, sendo
levado em conta a base orçamentária disponível para efetivação dos projetos e ações
propostos, discriminados ao final em um Cronograma Físico-Financeiro, dentro do horizonte
de tempo deste Plano, até 2025.
Pautado nos princípios de planejamento integrado, participativo, estratégico e sustentável, o
documento em questão, apresenta o cerne da estratégia pensada para levar Lins a ser
considerada a melhor Estância Turística da região central do estado – Coração Paulista, até
2025. Expõe além do direcionamento estratégico para a consolidação do município como um
destino turístico, a missão, os objetivos e os projetos que esse desafio impõe ao Governo
Municipal, Empreendedores, COMTUR e a comunidade em geral.
Desse modo, este documento é destinado a orientar a Administração Municipal, os membros
da instância de governança local, a comunidade e os empreendedores do trade turístico,
acerca da execução dos projetos, programas e ações contidos no PDT de Lins. Espera-se, com
este planejamento consolidar Lins enquanto um destino turístico atrativo e qualificado,
posicionando-o como uma Estância Turística.
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2. HISTÓRICO DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO
2.1. Ocupação do Território e os primeiros habitantes
No início do século XX, por volta de 1905, existia na região onde hoje se encontra o município
de Lins, um córrego de nome Douradinho que, posteriormente, passou a se chamar
Campestre. Os primeiros moradores que fixaram moradia neste local, cristãos em sua maioria,
construíram uma rústica capela sob a inspiração de Santo Antônio, que levou o povoado a ser
chamado com o nome de Santo Antônio do Campestre. Nesta mesma época, começou a surgir
nas proximidades do que era o cruzamento entre uma antiga trilha dos índios coroados,
habitantes originais da região, e a recém-construída Estrada de Ferro Noroeste do Brasil
(Museu Histórico de Lins) 1.
Neste contexto, Lins surgiu no cruzamento de uma trilha dos índios, localizada nas
proximidades dos Rios Tietê e Dourado e a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Os trilhos da
Estrada de Ferro traziam os homens que cortavam as matas com seu destino já traçado
pelo Marechal Rondon, rumo ao Mato Grosso. Desde o ano de 1906 o fazendeiro Manuel
Francisco Ribeiro, que tinha grande extensão de terra em São Sebastião de Pirajuí
(hoje Pirajuí), já andava por estas paragens atrás de farta caça e pesca. A partir de então,
várias famílias aqui se estabeleceram fundando o patrimônio de Santo Antônio do Campestre 2.
Dentre os primeiros moradores, podemos destacar: Cel. Manoel Francisco Ribeiro, Cap.
Joaquim Carlos Ribeiro, Manoel Lourenço Ribeiro, Francisco José Ribeiro, José Noronha
Ribeiro, Cel. Joaquim Toledo Piza e Almeida, Francisco Teófilo de Andrade, Frederico M. Costa,
Amâncio Nogueira, José do Rego, Francisco Veloso Martins, Cel. João Pedro de Carvalho Júnior,
Joaquim de Godoy, Fortunato Hena, Joaquim Barbosa de Morais, Amâncio de Assis Nogueira,
Egídio Galleti, Domingos de Matos Guedes, Antonio Marques Castanheira, Dona Amélia
Marques Castanheira (primeira parteira de Lins) e Antonio Seabra (primeiro professor). Desses
bandeirantes, resultaram no surgimento de um aglomerado de toscas casas, a maioria de pau
a pique, cobertas de zinco ou da própria vegetação local, ao redor da Estação de Campestre. 3
Em 16 de fevereiro de 1908, o então presidente da república Afonso Pena inaugurou um
trecho contendo quatro estações da ferrovia mencionada. Dentre estas estações, estava a do
quilômetro 152, conhecida por "Estação Campestre", próxima ao córrego homônimo. Esta
estação foi batizada "Albuquerque Lins", em homenagem ao político paulista Manuel Joaquim
1

Centro de Memória Histórica. Museu Histórico de Lins.
Disponível em: <http://www.lins.sp.gov.br/portal/cidade/11/Historia-de-Lins>. Acesso em 05/09/2016.
3
"Documento Geográfico e Estatístico do Município de Lins", elaborado pelo Poder Legislativo Linense.
2
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de Albuquerque Lins, que seria eleito o 61º Presidente do Estado de São Paulo (cargo este que
hoje se denomina governador) entre 1908 e 19124.

Figura 1: Estação Albuquerque Lins
Imagem: ADETEC

Figura 2: Estação Albuquerque Lins
Imagem: ADETEC

Em maio de 1950, por ato do Papa Pio XII, aconteceu a transferência da Diocese de Cafelândia
para Diocese de Lins, com a confirmação da nomeação do Bispo Dom Henrique Gelains e a
transformação da Matriz de Santo Antônio em Catedral Diocesana de Santo Antônio.

2.2. Formação Administrativa
Historicamente, em 20 de julho de 1913, o coronel Joaquim de Toledo Piza e Almeida e sua
esposa (grandes latifundiários da região) doaram a Câmara Municipal de Bauru (Município ao
qual Lins pertencia) uma gleba de terra junto a Estação de Albuquerque Lins, para que ali fosse
estabelecido um povoado. No final do mesmo ano, foi criado o Distrito de Paz de Albuquerque
Lins (Lei 1408). Em 1914, o Distrito passou a fazer parte do recém-criado município de Pirajuí.
No dia 13 de julho de 1919, criou-se a Paróquia de Santo Antônio de Albuquerque de Lins e
nomeado o primeiro pároco. No final de 1919, o Distrito de Paz passou a Município (Lei 1708),
cujo ato solene de implantação se deu em 21 de abril de 1920, quando foram empossados os
primeiros vereadores à Câmara Municipal e escolhido o primeiro Prefeito.
Em 29 de dezembro de 1926, o município de “Albuquerque de Lins” passou a ser denominado
simplesmente de “Lins” (Lei 2182-A).

4

Disponível em: <http://www.lins.sp.gov.br/portal/cidade/11/Historia-de-Lins>. Acesso em 05/09/2016.
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Em decisão administrativa do ano de 1933, o município é constituído por 3 distritos: Lins,
Getulina e Guaiçara. Pelo Decreto nº 6.556, de 1934, é criado o distrito de Vila Sabino e
anexado ao município de Lins. Em 1935, o Decreto Lei Estadual nº 7.208, desmembra o
município de Lins do distrito de Getulina, elevado à categoria de município. Em 1937, o
município é constituído em divisões territoriais com 5 distritos, Lins, Guaiçara, Guaimbé,
Monlevade e Vila Sabino. Por meio do Decreto Nº 9.775, de 1938, o distrito de Vila Sabino
passou a ser denominado simplesmente Sabino, sendo que o mesmo decreto extingue o
distrito de Monlevade que passa a ter seu território anexado ao distrito sede do município de
Lins. Em 1944, o Decreto Lei Estadual nº 14.334, transfere o distrito de Guaimbé do município
de Lins para o de Getulina. Em 1948, por meio da Lei Estadual nº 233, é criado o distrito de
Guapiranga e anexado ao município de Lins. A Lei Estadual nº 2.456, de 1953, desmembra do
município de Lins os distritos de Guaiçara e Sabino, elevando-os à categoria de município. Em
divisão territorial, datada de julho de 1960, o município de Lins é constituído de 2 distritos:
Lins e Guapiranga, permanecendo dessa forma até o presente momento 5.
A partir da década de 1960, Lins se projeta como uma importante cidade do oeste paulista,
com forte vocação industrial, com atração de inúmeras empresas para a região, beneficiada
por sua localização estratégica, próxima de importantes cidades do interior paulista à época, e
também estando como ponto de interligação das já existentes Rodovias Marechal Rondon e da
BR 153 (Transbrasiliana), o que já se colocava como diferencial competitivo para o
desenvolvimento industrial e comercial da cidade.

3. ESTUDO DA ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL
3.1. Análise das Características Socioeconômicas
Lins é uma cidade localizada na região centro-oeste do estado de São Paulo, estando a uma
altitude de 437 metros e a 430 Km da capital do estado, também conhecida como “Princesa do
Noroeste” e “Cidade das Escolas”. Sua população estimada 6 é de 76.526 pessoas (IBGE, 2015) e
uma série histórica sobre a evolução populacional da cidade, Lins registra um crescimento
populacional moderado nas últimas décadas.
Um importante indicador que demonstra o grau de desenvolvimento de social de Lins é o
IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) que pela última atualização (2010),

5

Disponível em: <http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=352710&search=saopaulo|lins|infograficos:-historico>. Acesso em 07/09/2016.
6
Disponível em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2015/estimativa_tcu.shtm>.
Acesso em 07/09/2016.
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registrava 0,786, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM
entre 0,700 e 0,799), e posiciona Lins na 87ª posição do ranking Brasil, entre mais de 5.000
municípios brasileiros. A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a
Longevidade, com índice de 0,869, seguida de Renda, com índice de 0,762, e de Educação, com
índice de 0,733.
Apesar da dimensão Educação, apresentar um índice mais baixo, esta é um ponto de destaque
do município, especialmente, a educação técnica, profissionalizante e universitária. São mais
de 50 cursos de graduação, e mais de 100 cursos de pós-graduação, oferecidos por quatro
Centros Universitários, além de instituições de ensino profissionalizante, como: FATEC, ETEC,
SENAI e PRONATEC, com o intuito de formar e capacitar mão de obra sob medida para atender
as demandas geradas pelos novos investimentos na cidade, trabalho este somente possível
através de parcerias público-privadas.
Quanto à dimensão renda, esta se situa relativamente abaixo da média do Estado de São
Paulo, o maior do país, com um PIB per capita/ano R$ 40.379,00 (IBGE, 2013), contra R$
39.288,55 (IBGE, 2013) do município. A concentração do PIB municipal se dá hoje no setor de
serviços que ultrapassou o setor industrial que já foi a força motora da economia do município.
Apesar dessa mudança na dinâmica econômica municipal, Lins é o quarto maior exportador do
estado de São Paulo, tendo chegado a exportar em 2014 quase 610 milhões de dólares, mas
com uma retração de 14% em 2015, caindo para 520 milhões, se posicionando como a 79ª
colocada, no ranking das maiores cidades exportadoras do Brasil7, e com um saldo comercial
de mais de 474 milhões de dólares.

Fonte: ADETEC, 2013.

7

IBGE Censo 2011 / PNUD 2010 / Investe São Paulo / Fundação Seade / Prefeitura Municipal de Lins.
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Na dimensão longevidade, contribui o fato de Lins ser umas das 12 cidades do Estado com
melhor desempenho em sustentabilidade, obtendo o título de “município verde e azul”, com
Saneamento 300%, 100% de água tratada, 100% de coleta de esgoto e 100% de esgoto
tratado, além de ações como gestão das águas, preservação da biodiversidade, educação
ambiental e uma política de sustentabilidade que contribuem para uma melhor qualidade de
vida, que será tratado em capítulo posterior.
A área geográfica do município é de 571 km², com uma extensa área rural que tem como
principal produção insumos e matérias-primas para as indústrias da região, de alta
mecanização e baixa absorção de mão de obra no campo. Cerca de 1% apenas da população
reside na área rural, o que dificulta qualquer prestação de serviços nessa área como demanda
qualquer atividade turística. Para a utilização de mão de obra urbana, atualmente não existe
linhas regulares de transporte coletivo para o meio rural, o que tem dificultado iniciativas para
o desenvolvimento do turismo rural.

3.2. Infraestrutura ao Desenvolvimento Turístico

Por ser uma cidade polo de uma microrregião e uma cidade que atrai muitos visitantes a
negócios, a população de Lins praticamente dobra ao se considerar o fluxo que demanda
diversos serviços da cidade, especialmente nos dias úteis.

Quadro 1: População Regional

Fonte: ADETEC, 2015.

LINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA

10

PLANO DIRETOR DE TURISMO – LINS/SP 2025

A infraestrutura física do município vem acompanhando este vigor e crescimento econômico
de toda a região. A região concentra mais de 50% do PIB brasileiro, num raio de 650 km. Reúne
ainda, num raio de 120 km, mais de 1,5 milhão de consumidores com alto poder de compra. A
cidade ocupa a 4ª colocação no ranking dos municípios exportadores do Estado de São Paulo e
muito disso se deve à localização geográfica privilegiada e por apresentar na intermodalidade
de transporte seu grande diferencial, como mostrado no mapa a seguir:

Fonte: Prefeitura Municipal de Lins, 2015.

Lins está no entroncamento das modernas Rodovias Marechal Rondon, a qual faz a ligação da
região leste a oeste de São Paulo e à BR 153 (Rodovia Transbrasiliana) interligando todo o
território nacional de norte a sul. Possui o Terminal Rodoviário “Dr. Joaquim Francisco da
Cunha Diniz Junqueira”, com estrutura compatível ao fluxo de pessoas e porte da cidade,
localizado na Avenida Tiradentes, umas das principais vias de acesso da cidade, com linhas
regulares para diversas Capitais, como: São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Brasília,
Goiânia, Fortaleza, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, além de diversas cidades do interior
de SP, MS, GO, PR e SC.
Apresenta ainda com 5 aeroportos regionais num raio de 120 km (Marília, Bauru, Araçatuba,
Matão e São José do Rio Preto), além do aeroporto próprio “Lucas Nogueira Garcez”,
administrado pela Prefeitura municipal, com uma pista de 1.700m, mas que atualmente não
está recebendo voos comerciais.
No que diz respeito ao modal ferroviário, a ferrovia administrada pela concessionária ALL,
conecta a região aos portos de Santos, Rio de Janeiro, Itaguaí e Guaíba, e ainda interliga o
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porto de Santos ao Paraguai e à Bolívia. Possui ainda, 1 Porto Hidrovia Tietê Paraná, há apenas
15 km do centro da cidade que escoa boa parte da produção para os Estados vizinhos.
Podemos destacar como infraestruturas existentes de apoio ao turismo em Lins, a existência
de 5 delegacias de polícia; 1 batalhão da Polícia Militar e outro do Corpo de Bombeiros; 3
Hospitais, 3 Prontos-Socorros e 11 Posto de Saúde; 12 agências bancárias; 21 postos de
combustível; e alguns comércios especializados de interesse turístico, como adegas,
chocolaterias, carnes especiais, queijos finos, dentre outros.
O município conta também com uma Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico
(ADETEC) a qual possui em sua estrutura física uma Sala do Empreendedor, uma Incubadora de
empresas, o Centro de Inovação e Tecnologia-CIT, além de inúmeros serviços como Hotel de
Projetos, Rede de apoio a empreendedores da região, Escola Vida e Trabalho, em parceria com
o SENAI-SP e a Coordenação de um Grupo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico (GADE)
para discutir e direcionar políticas públicas de desenvolvimento da cidade e região.

3.3. Modelo de Gestão do Turismo
Ao analisar a realidade do turismo atual em Lins-SP, primeiramente, deve-se verificar qual o
posicionamento que o setor público apresenta em relação a essa atividade, ou seja, à
importância que lhe atribui, às diretrizes que apresenta para seu desenvolvimento o que, por
consequência, propiciam o desenvolvimento social. (SANTOS e SANTOS, 2006, p.6).
Neste cenário, é papel do poder público determinar políticas que orientem o planejamento e a
gestão das diferentes atividades e setores econômicos, inclusive do turismo. Estas políticas
devem ser construídas pelos diversos atores sociais existentes, com o intuito de gerar
convergência e maior empoderamento entre estas outras lideranças para eficácia na
implementação das ações deliberadas.
Em Lins, a gestão do turismo é realizada pela Gerência de Negócios do Turismo, órgão criado
dentro da Secretaria de Desenvolvimento Sustentado, coordenado por uma turismóloga,
Mestre em Desenvolvimento Local. A estrutura organizacional está configurada da seguinte
forma:
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Fonte: Prefeitura Municipal de Lins, 2015.

As principais funções da Gerência de Negócios do Turismo são:


Promover e divulgar o turismo nos mais diversos aspectos;



Promover o desenvolvimento e atrair investimentos na área de turismo;



Assessorar no estabelecimento de convênios com instituições ligadas à área de
turismo;



Fiscalizar a execução e demais atividades que lhe forem atribuídas.

Atualmente, a Gerência dos Negócios do Turismo é composta por 8 pessoas, tendo a Gerente
citada como coordenadora dos trabalhos e responsável pelo desenvolvimento integral do
setor. A Gerente conta ainda com: 3 Estagiários responsáveis pelo atendimento aos visitantes,
criação e manutenção da Cidade Miniatura, um dos atrativos turísticos da cidade, sendo 1
estudante de Engenharia Elétrica e 2 estudantes secretariado (nível técnico); 2 Estagiários no
Posto de Informações Turísticas (PIT), responsáveis pelo atendimento dos turistas e também
pela divulgação, via e-mail e redes sociais, dos atrativos, eventos e equipamentos, sendo 1
estudante de Banco de Dados e 1 de Marketing; e ainda, com 2 Auxiliares da Gerência nas
atividades administrativas e operacionais, sendo 1 professora readaptada (servidora
concursada) e 1 estagiário, que cursa Direito.
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Como o município não conta hoje com um direcionamento de ações e projetos, por meio de
uma Política e um Plano de Turismo, esta equipe tem sido suficiente para o funcionamento dos
equipamentos e serviços públicos turísticos disponíveis na cidade. A Gerente relata como
dificuldade a ausência de outros técnicos da área de turismo para a discussão e proposição de
projetos e ações de fomento à atividade.
Outro dificultador para o desenvolvimento da atividade turística é a ausência de recursos
específicos para a Gerência de Negócios do Turismo, um vez que todo o recurso existente
pertence à Secretaria de Desenvolvimento Sustentado, que o utiliza para manutenção e
atividades de toda a Secretaria, conforme a necessidade. Da mesma forma, a inexistência de
um Fundo Municipal de Turismo para financiar ações e projetos da área.
Diante disso, as principais ações que vêm sendo desenvolvidas pela Gerência de Negócios do
Turismo, tem sido o apoio para realização dos grandes eventos do município (Exposição
Orquídeas, Centenário da Imigração Japonesa em Lins, Expolins), e mais recentemente a
preparação para habilitação de Lins ao título de Município de Interesse Turístico, proposto
pela Secretaria de Estado do Turismo, que dentre outras exigências tem mobilizado esforços
locais para a atualização do Inventário Turístico, Pesquisa de Demanda turística real, e o Plano
Diretor de Turismo, fruto deste trabalho em questão.
Em termos de políticas públicas voltadas ao setor turístico, por não existir uma lei que institui
uma Política Municipal de Turismo, Lins atualmente, se baseia nas diretrizes contempladas na
Lei Orgânica Municipal e em seu Plano Diretor, este último em processo de revisão e
atualização.
A Lei Orgânica Municipal, apenas prevê em seu Artigo 184 o estabelecimento de diretrizes e
normas relativas ao desenvolvimento urbano, que deverão assegurar a criação de áreas de
especial interesse urbanístico, social, ambiental, turístico, e de utilização pública, sendo estas
áreas delimitadas no Plano Diretor.
Já o Plano Diretor, em processo de revisão, não discrimina uma sessão específica que trate da
atividade turística, sendo este voltado mais a aspectos físicos e estruturais que direcionam e
normatizam o processo de expansão do município. Apenas alguns artigos tratam
indiretamente do turismo ou de temas correlatos para um possível desenvolvimento turístico,
tais como:
Art. 7º - Além das diretrizes gerais estabelecidas na Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001, são
diretrizes da política urbana do Município de Lins:
IV - estimular a cultura turística, com a criação de um Plano de Desenvolvimento Turístico;
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Art. 8° - São objetivos gerais do Plano Diretor do Município:
a)

promover o desenvolvimento sustentável, a justa distribuição das riquezas e a

eqüidade social no Município;
b)

elevar a qualidade do ambiente urbano, preservar e proteger os recursos naturais e o

patrimônio histórico e cultural;
i) promover a articulação com os municípios vizinhos e os governos do Estado e da União
tendo como meta o desenvolvimento regional, em especial o planejamento e gestão das
questões de interesse comum.
Parágrafo único - São ações prioritárias para a proteção ambiental no município:
e) recuperação e reestruturação do Horto Municipal, como ponto turístico, área de lazer e
contemplação, educação ambiental e cultivo da flora;
g) elaboração e implantação de Projeto Paisagístico para os espaços livres públicos;
h) desenvolvimento de projeto de mudas nativas e de ornamentação para o Projeto
Paisagístico;
Art. 12 - São estratégias de promoção econômica:
III - estimular o desenvolvimento do turismo, estabelecendo políticas de desenvolvimento de
atividades turísticas a serem expressas no Plano de Desenvolvimento Turístico para Lins e
região;
Art. 19 - Para os fins de preservação do Patrimônio Cultural e Histórico do Município de Lins,
caberá ao Poder Executivo:
I - incentivar e apoiar a produção cultural no Município;
II - adquirir e manter os mais diversos e variados equipamentos culturais;
VI - incentivar a criação artesanal e a preservação da arte e do folclore.
Apesar de constar em Lei, percebe-se que boa parte das diretrizes previstas no Plano Diretor,
ligadas à atividade turística, na prática, ou não estão sendo seguidas ou estão em processo,
como é o caso do Plano de Desenvolvimento Turístico. A partir deste, é possível que ações de
articulação com municípios vizinhos para a regionalização do turismo, fomento ao artesanato
local, e a reestruturação do Horto Municipal como ponto turístico possam se realizar. Ainda,
há a intenção de alinhar o Plano Diretor de Turismo com o Plano Diretor Municipal, que
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pretende inserir uma sessão específica para esta atividade considerada estratégica para o
desenvolvimento sustentável do município, ambos em processo de elaboração e revisão.
A primeira legislação turística do município foi por meio da concepção da Lei n.322/96, que
criava o COMTUR. No entanto, esta Lei não veio acompanhada de um Regimento Interno e do
caráter para seu funcionamento, ou seja, consultivo e/ou deliberativo. Pelos relatos, este
Conselho não funcionou como previsto e esteve por muitos anos desativado. Por meio do
Decreto n. 10.479/2015, foi regulamentada esta Lei n.322/96 e institui-se um novo Conselho
renomeado de caráter consultivo e deliberativo para o assessoramento da municipalidade em
questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Lins, e estabelecendo as
competências do Conselho e de cada um de seus membros.
Desde então, o COMTUR vem se reunindo mensalmente, onde são definidas pautas de
discussão e divisão de tarefas entre seus membros. A representação está mais concentrada em
servidores públicos e empresários do trade, com poucos representantes do terceiro setor, fato
considerado enfraquecido no município, devido às poucas associações e OSCIPs significativas e
inexistentes no setor turístico. Apesar do ambiente e do relacionamento entre os membros se
mostrar muito positivo, assim como a objetividade demonstrada nos registros de atas, as
reuniões são mais de caráter consultivo, sem deliberações. Uma das razões para isso, diz
respeito a falta de recursos do Órgão Municipal de Turismo, citadas anteriormente, e de um
FUMTUR (Fundo Municipal de Turismo), a ser gerenciado pelo próprio COMTUR para
direcionar ações e projetos considerados prioritários, e consequentemente, dar-se maior
autonomia ao Conselho. Obrigatório em alguns outros Estados do Brasil para repasse de
recursos estaduais aos municípios, o FUMTUR, por não ter caráter obrigatório, não é nem
citado na lei de criação do COMTUR. Considera-se essencial a criação de tal Fundo para uma
gestão mais eficiente, democrática e participativa do turismo.
Destaca-se ainda, a Lei Complementar n. 1.028/2007, a qual autoriza o Chefe do Poder
Executivo a conceder isenção do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza) a
empresas hoteleiras voltadas ao turismo. Esta Lei estabelece às empresas, que empreguem
num mesmo empreendimento, o mínimo de 5 décimos (ou seja, metade) de postos de
trabalho por Unidade Habitacional (UH), obedecida a proporção da tabela a seguir:
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Fonte: Lei Complementar nº. 1.028/2007.

Por fim, destaque à Lei n. 4.987/2007 que implanta o Programa de Incentivos para o
Desenvolvimento Solidário, Econômico, Turístico e Tecnológico de Lins, conhecido como PID.
Em linhas gerais, trata-se da adaptação municipal da Lei Federal das Micro e Pequenas
Empresas (LC 123/2006), que no caso de Lins, foi redesenhada para a promoção do
desenvolvimento socioeconômico, a partir das vocações e potencialidades locais, tendo o
turismo como uma das vertentes para o desenvolvimento do município.

3.4. Cooperação Regional e Rede de Atores
São Paulo é um dos Estados brasileiros mais visitados e conta com mais de 5.000 meios de
hospedagem, cerca de 35 empresas aéreas que operam voos diretos entre São Paulo e
destinos internacionais, possui diversificada estrutura de serviços de alimentação, bebidas,
entretenimento, entre outros. Entre os dez municípios mais visitados do Brasil, cinco estão no
Estado de São Paulo – São Paulo capital, Praia Grande, Ubatuba, Caraguatatuba e Santos. No
Estado podem ser encontrados diversos segmentos turísticos, tais como: negócios, sol e praia,
turismo de saúde, turismo de aventura, eventos culturais e esportivos, turismo religioso, entre
outros8.
Com relação à Política de Turismo do Estado, pode-se citar um dos seus principais programas
que visa a classificação de alguns municípios como Estâncias Turísticas e outros como
Municípios de Interesse Turístico. Para adquirir uma dessas denominações, o município
necessita seguir alguns critérios, definidos em lei, para então estar aptos a receber verbas do
Governo do Estado - através do Fundo de Melhorias dos Municípios Turísticos. De acordo com
a Lei Complementar nº 1.261/20159, o Estado de São Paulo contará com 70 municípios
denominados Estâncias e 140 municípios de Interesse Turístico.

8

Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.turismoemsaopaulo.com> Acesso em
07/09/2016.
9
Disponível em: <www.al.sp.gov.br>. Acesso em 07/09/2016.
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Atualmente, o Estado possui 67 Estâncias 10, classificadas como: balneárias, climáticas,
hidrominerais e turísticas, mas de acordo com a nova lei11 todos os municípios denominados
como Estâncias serão classificados como Turísticos. Lins por estar em um estágio ainda inicial
de desenvolvimento turístico pretende pleitear o título de município de interesse turístico,
como forma de arrecadação de recursos ao setor, carente na atualidade, mas especialmente
para orientar uma gestão pública eficaz.
Conforme define o Artigo 4º da nova Lei Complementar, “são condições indispensáveis e
cumulativas para a classificação de Município como de Interesse Turístico”:
I - Ter potencial turístico;
II - Dispor de serviço médico emergencial e, no mínimo, dos seguintes equipamentos e serviços
turísticos: meios de hospedagem no local ou na região, serviços de alimentação e serviço de
informação turística;
III - Dispor de infraestrutura básica capaz de atender às populações fixas e flutuantes no que se
refere a abastecimento de água potável e coleta de resíduos sólidos;
IV - Possuir expressivos atrativos turísticos, plano diretor de turismo e Conselho Municipal de
Turismo, nos mesmos termos previstos nos incisos II, VI e VII do artigo 2º desta lei
complementar.
Além dos critérios citados acima, os municípios de interesse turístico deverão apresentar a
cada 3 (três) anos um projeto de Lei Revisional para garantir sua classificação com tal titulação.
De acordo com o Artigo 5º, esse projeto deverá conter os seguintes documentos:
a) Estudo da demanda turística existente nos 2 (dois) anos
anteriores à apresentação do projeto, a ser realizado
pela Prefeitura Municipal em convênio com órgão público
estadual, federal, instituição de ensino superior ou entidade
especializada;
b) Inventário, subscrito pelo Prefeito Municipal, dos
atrativos turísticos do município, de que trata o inciso II do
artigo 2º desta lei complementar, com suas respectivas
localizações e vias de acesso;
c) Inventário dos equipamentos e serviços turísticos, de
que trata o inciso III do artigo 2º desta lei complementar;
d) Inventário da infraestrutura de apoio turístico de que trata o
inciso IV do artigo 2º desta lei complementar;

10

Esse número tem oscilado entre diferentes fontes de consulta. Aqui foi adotada o dado oficial da Secretaria de
Turismo do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.turismoemsaopaulo.com>. Acesso em 07/09/2016.
11
Lei Complementar nº 1.261 de 29 de Abril de 2015 – Disponível em: <www.al.sp.gov.br>. Acesso em 07/09/2016.
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e) Certidões emitidas pelos órgãos oficiais competentes
para efeito de comprovação dos requisitos estabelecidos no
inciso V do artigo 2º desta lei complementar;
f) Cópia do Plano Diretor Municipal de Turismo e atas das 6
(seis) últimas reuniões do Conselho Municipal de
Turismo, devidamente registradas em cartório.

A partir da apresentação do Projeto de Lei Revisional, o município será classificado em um
ranking e sua pontuação determinará a continuidade da classificação como Município de
Interesse Turístico. Diante do interesse de Lins em entrar de vez no mapa turístico estadual,
praticamente todas as ações e documentos listados acima, já foram produzidos com grande
envolvimento dos membros representantes do COMTUR. Atualmente, está em processo a
elaboração do Plano Diretor de Turismo, que servirá como painel de bordo para atuação do
Órgão Municipal de Turismo e do COMTUR.
Outra importante política de turismo do Estado de São Paulo é a divisão dos municípios em 34
Regiões Turísticas que se encaixam em 15 Macrorregiões, de acordo com proximidades
geográficas e afinidades de produtos turísticos, história e atrativos. Dentro dessas Regiões
Turísticas, são formados grupos de municípios com características comuns visando facilitar a
promoção dos municípios como produtos turísticos por meio de Roteiros e Circuitos.

Fonte: Disponível em: <www.turismo.sp.gov.br>.
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Lins se encontra na Macrorregião Turística Centro Oeste Paulista e na Região Turística Coração
Paulista, composta por 37 municípios ao todo, dentre os quais se destacam pela proximidade
os municípios de: Cafelândia, Sabino, Guarantã, Pongaí, Uru, Promissão, Guaiçara, Getulina e
Guaimbê.

Fonte: Disponível em: < www.turismo.sp.gov.br>.

A regionalização do turismo visa o fortalecimento da identidade regional e da gestão pública
local de forma cooperada entre municípios, buscando aumentar o fluxo de turistas para a
região, a taxa de permanência, além de ampliar a competitividade no mercado nacional. Para o
sucesso deste modelo de gestão é necessário que haja cooperação e parceria regional entre
os diversos atores envolvidos - organizações da sociedade civil, instâncias de governos,
empresários e trabalhadores, instituições de ensino, visitantes e comunidade em geral. Além
disso, é imprescindível que a gestão municipal do turismo esteja alinhada com as políticas
regionais atuais para que também possa beneficiar-se de investimentos e incentivos federal e
estadual, como elaboração de roteiros, convênios para infraestrutura, programas de
qualificação, entre outros.
Em razão disso, Lins aprovou a Lei n. 5.936/2014, que autoriza o executivo a firmar convênios
exatamente com estes 9 municípios citados acima (Cafelândia, Sabino, Guarantã, Pongaí, Uru,
Promissão, Guaiçara, Getulina e Guaimbê) para a implementação de políticas públicas voltadas
ao desenvolvimento turístico. No entanto hoje, apenas existe um grupo informal entre os
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representantes de turismo destas Prefeituras que mantém reuniões e conversas com relativa
frequência, mas ainda não desenvolve projetos e ações em conjunto.
A Secretaria de Estado, não exige que haja uma Instância de Governança estabelecida em cada
microrregião para promover uma cooperação regional e estimular ações em conjunto. Isto tem
partido de iniciativas dos próprios municípios, porém, a rotatividade dos cargos políticos na
gestão municipal dificultam o estabelecimento de parcerias ou mesmo a continuidade de
projetos.
Com relação aos programas estaduais de incentivo ao turismo interno, o Órgão Municipal de
Turismo de Lins mantém uma boa relação e diálogo frequente com a Secretaria de Estado de
Turismo, especialmente, no que diz respeito ao processo de regionalização do turismo. Iniciase também uma negociação para incluir o município como um dos destinos turísticos a ser
ofertado pelo Estado.
Além das políticas supracitadas, a Secretaria Estadual de Turismo promove ações com o
objetivo de estimular o turismo interno e, consequentemente, a valorização e
desenvolvimento de seus municípios com base num processo de regionalização. Dentre os
principais programas estão:
Melhor Viagem SP – Programa voltado para grupo de idosos
organizados (prefeituras ou entidades) que possuem opções de
viagem para o litoral e interior de São Paulo. Com todas as
despesas pagas pelo Estado, exceto o transporte responsabilidade da prefeitura de origem do grupo -, são
realizadas viagens durante a semana (de seg. a sexta) com
disponibilização de 200 vagas por semana. Atualmente, os
destinos são: Praia Grande e Caraguatatuba – praia – e Mogi das
Cruzes e Vargem – interior.
Turismo do Saber – O programa visa proporcionar às crianças de
famílias mais humildes a oportunidade de conhecer municípios do
Estado de São Paulo. É realizado em parceria com a Secretaria de
Educação do Estado e as prefeituras municipais, e conta com todas
as despesas pagas pelo Estado.
Roda SP – São elaborados diversos roteiros que incluem atrativos
turísticos de várias cidades - principalmente eventos de grande
fluxo de turistas -, para os quais o Estado disponibiliza um ônibus
turístico para que o visitante possa percorrer, em um mesmo dia,
quantos atrativos e/ou municípios quiser. É o turista quem escolhe
o próprio roteiro. As viagens tem duração de um dia e,
atualmente, possuem as seguintes rotas: SP litoral; Expo Circuito
das Frutas; Expo São Pedro; Festa do Calçado de Franca; Festa de
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Flores e Morangos de Atibaia; Circuito Centro-Oeste Paulista, entre
outros.

Sabor de São Paulo – Festival gastronômico que visa fomentar e
divulgar os produtos, matérias-primas e pratos típicos dos
municípios paulistas.

Twitta SP – Promoção de um concurso de frases no Twitter
respondendo à seguinte pergunta: “Por que os turistas devem
visitar sua cidade?”. A ação visou incentivar a valorização, pelos
moradores, da própria cidade.

Clica SP – Concurso fotográfico objetivou divulgar os atrativos do
Estado de São Paulo.

Apesar de Lins ainda não ter participado dos Programas citados acima, já enviou manifestação
de interesse em participar de tais Programas estaduais, de maneira a fomentar o turismo
interno.

4. ANÁLISE DAS RELAÇÕES AMBIENTAIS
4.1. Sazonalidade Turística
A Sazonalidade turística é um fenômeno caracterizado pela instabilidade entre a oferta e a
demanda turística nos determinados períodos do ano o que determinam a alta e baixa
temporada de destinos turísticos. Comumente identificada em destinos do segmento sol e
praia, com a alta temporada no verão e nos destinos de lazer com a alta temporada em
períodos de férias escolares. Destinos de negócios costumam ter uma sazonalidade menor,
mantendo um padrão de ocupação da rede hoteleira elevado durante todo o ano,
especialmente em dias úteis da semana, aspecto similar ao encontrado em Lins, por
apresentar ocupação em sua rede hoteleira de aproximadamente 60% das unidades
habitacionais disponíveis no município.
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No entanto, vale destacar que Lins possui características relevantes quanto ao impacto dos
feriados e pelos principais eventos que ocorrem no município, que em muitas ocasiões
coincidem com os períodos de maior demanda de visitantes no Resort Blue Tree Park Lins.

Figura 3: Expolins
Imagem: ADETEC

Figura 4: Blue Tree Park Hotel Lins
Imagem: André Jordani

Segundo dados da ADETEC12, os Feriados Nacionais, Estaduais ou Municipais afetam o
cotidiano da cidade de Lins, impactando principalmente as atividades de lazer, os hábitos de
consumo dos linenses e de uma zona de influência formada por municípios localizados em um
raio de até 120 quilômetros.
São vários os eventos relacionados às datas em que ocorrem os feriados, sejam eles fixos ou
flutuantes contribuintes para o deslocamento de pessoas regionalmente para a cidade, e num
âmbito maior, estadual e interestadual, para os turistas que aproveitam estas datas para
adquirir pacotes de hospedagem no Resort Blue Tree Park Hotel Lins. O turismo em Lins
depende, em grande parte, desse fluxo de pessoas, que utilizam em alguns casos dos atrativos
turísticos de Lins para ampliar sua experiência na cidade.
A seguir têm-se uma relação das principais festas, feiras e exposições, que contam com grande
participação da população local, além de serem geradoras de fluxo turístico para o município,
sendo destacado o nível de hierarquia das mesmas; Segundo os critérios utilizados neste
mesmo documento para avaliação da oferta turística local, definidos pelo Mtur:

12

Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – Lins.
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Fonte: Mtur, 2007.
FESTA DE SANTO
ANTÔNIO – Junho
Hierarquia 1
FESTA E ROMARIA
DE NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA – Maio
Hierarquia 1
FESTA DO PEÃO
BOM VIVER – Abril
Hierarquia 2
FESTA DE NOSSA
SENHORA
APARECIDA
Hierarquia 1
EXPOAGRÍCOLA EXPOSIÇÃO
AGRÍCOLA DE LINS E
REGIÃO – Julho
Hierarquia 1
EXPOLINS – Outubro
Hierarquia 3

EXPOSIÇÃO
NACIONAL DE
ORQUÍDEAS – Maio
Hierarquia 2
FESTIVAL

Festa em comemoração ao Santo Padroeiro da cidade de Lins. Iniciam-se as
festividades no dia 7 de junho e vão até o dia 24 de junho, com várias atrações,
entre elas destaca-se a quermesse que funciona todos os finais de semana do
mês de junho, com atrações musicais e culinárias.
A partir de 2007, sempre durante o mês de maio, as tradicionais festividades do
Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Fátima ganharam novas propostas,
agregando: decoração e culinária relacionadas às tradições portuguesas.
Uma festa que começou pequena no ano de 1997, com peões amadores. Na
Terceira festa, grandes nomes consagrados do Rodeio Brasileiro já estavam
presentes no evento, o que ocorre até hoje. A festa já assumiu proporções
profissionais e exige um grande esforço da comissão, constituída por 11
pessoas, para sua organização.
No dia 12 de outubro, festa litúrgica para comemorar dia da Nossa Senhora
Aparecida, a padroeira do Brasil cultuada pela Igreja Católica, ocorrem missas
durante todo o dia. Nos finais de semana que antecedem este feriado nacional,
são realizadas quermesses no salão paroquial da igreja dedicada à santa.
Festa tradicional, realizada já há cerca de 60 anos pela Associação Beneficente
e Esportiva de Lins – ABCEL. Cerca de 190 expositores de toda a região
(Promissão, Guaiçara, Getulina, Guaimbê, Cafelândia, Pirajuí, Reginópolis)
costumam participar do evento com a finalidade de divulgar e comercializar
produtos hortifrutigranjeiros.
A Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Lins e região é um evento
que possui estrutura de alto padrão, sendo organizada pelo Sindicato Rural e
patrocinada por empresas de Lins e região. A festa conta com forte apoio da
Prefeitura Municipal e traz ganhos para todos os setores da sociedade, sendo
uma oportunidade para mostrar a força econômica de Lins.
Exposição de grande variedade de orquídeas com a participação de mais de 40
expositores de vários municípios da região. Faz parte da programação a
competição para escolha das melhores plantas, venda de orquídeas e produtos
para o cultivo, exposição e venda de artesanatos, exposição de artistas plásticos
e praça de alimentação com grande variedade de alimentos. Realizada na Casa
de Cultura, próximo ao Terminal Rodoviário.
Concurso de música de âmbito nacional no qual os concorrentes apresentam
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BRASILEIRO DE
MUSICA SERTANEJA
RAIZ – Junho
Hierarquia 1
SEMANA DA
CULTURA JAPONESA
– Agosto
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músicas no estilo sertaneja de raiz ou regional. É realizado na Rua Osvaldo Cruz,
em frente à Catedral de Santo Antônio, em conjunto com a Festa do Padroeiro.

Evento cultural com o objetivo de divulgar a cultura e tradições dos japoneses,
realizado pela Prefeitura de Lins, Blue Tree Park Lins e ABCEL (Associação
Beneficente Cultural e Esportiva de Lins). Várias são as atrações desta semana,
como jantares temáticos, worshop de etiqueta japonesa, oficinas de origami,
Hierarquia 2
artes marciais, radio taisso, show de mágica, shows artísticos, entre outros.
FESTIVIDADES DE
Durante o mês de dezembro de todos os anos, acontecem eventos em diversos
NATAL – Dezembro
pontos da cidade, como: Exposição de presépios no Centro de Memória
Histórica, apresentações da Banda Municipal e da Orquestra Sinfônica Jovem e
Hierarquia 1
de corais, etc.
Fonte: ADETEC e Prefeitura Municipal de Lins, 2016.

4.2. Distribuição Geográfica do turismo
Os atrativos turísticos de Lins são em sua maioria atrativos culturais e estão concentrados na
sede urbana do município, onde também se encontram os principais equipamentos e serviços
turísticos. Os únicos atrativos identificados no INVTUR13 que estão fora da sede urbana, são: o
Rio Dourado, considerado um recurso natural relevante, mas sem infraestrutura para o
aproveitamento turístico público e a Sorveteria Fazendinha Tropical, localizada a poucos
quilômetros da cidade, conforme demonstram as imagens a seguir:

13

Inventário da Oferta Turística.
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Distribuição Geográfica do Turismo (Atrativos Turísticos)

Elaborado por: Esfera Consultoria, 2016.
Imagem: Google Earth, 2016.
Zoom - Zona Urbana.
Distribuição Geográfica do Turismo

Elaborado por: Esfera Consultoria, 2016.
Imagem: Google Earth, 2016.
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Nota-se, pela primeira imagem que boa parte dos atrativos turísticos da cidade estão
localizados na área central da cidade, assim como a presença da maioria dos hotéis da cidade,
estão dentro de um raio de 1 km da Praça Matriz Coronel Piza, o que facilita o deslocamento,
podendo ser percorridos a pé, além da opção de oferta de roteiros turísticos por estes
atrativos, como um citytour.

4.3. Ambiente Ecológico e Cultural

Ecologia e Sustentabilidade
São inúmeras as ações com foco na sustentabilidade e na qualidade de vida dos linenses, que
estão associadas ao forte investimento em infraestrutura e serviços públicos de qualidade, os
quais são requisitos fundamentais para a captação de um maior número de empresas para o
município e para dar suporte ao desenvolvimento do turismo.
Um dos destaques em sustentabilidade é a presença de Lins entre as 12 cidades com melhor
desempenho em sustentabilidade entre os 610 municípios avaliados pelo Programa Verde e
Azul da Secretaria Estadual do Meio Ambiente – Cidade Sustentável. Isto se deve entre outros
fatores ao saneamento 300%, forma de considerar a soma dos esforços do município em
manter mais de 99% do abastecimento com água tratada, 100% de coleta de lixo e 98% de
esgoto tratado, conforme dados da SEADE14, números acima da composição regional e
também em relação ao estado de São Paulo.

Fonte: ADETEC apud SEADE.

Outro fator importante é a política de sustentabilidade que o município mantém para maior
cuidado com a preservação e manutenção da biodiversidade, estrutura e educação ambiental,
fatores primordiais para o desenvolvimento sustentável.
Alguns dos projetos em andamento e previstos para serem realizados por meio da Secretaria
de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade são citados no quadro abaixo:
14

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados.
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Projetos em andamento

Projetos futuros



Revitalização do Horto Florestal;



Orquidário;



Revitalização de praças e áreas verdes;



Execução



Serviço

de

Inspeção

Municipal

de

novas

praças;

produtos

minimamente processados;

de



Projeto

Hortalimento



Programa Melhoramento Genético do Gado;

com a implantação de



Programa de Vacinação de Brucelose;

novas



Programa de coleta de sangue para exames de equínos;

produção de hortaliças;



Feira do Agricultor Familiar;



Viveiro de Mudas;

de



Produção de mudas e hortaliças para pequenos

(pleiteando

produtores rurais;

seguido).





estufas

para

Programa de Aquisição
Alimentos
3º

ano

Reestruturação da Cooperativa de Recicladores de
Resíduos Sólidos - COOPERSOL;



Projeto Jardim nas Escolas;



Projeto Horto+Vida com a terceira idade;



Ecoponto para pequenos geradores;



Patrulha Agrícola;



Poda de árvores;



Licenciamento Ambiental municipalizado;



Reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente;



Arborização urbana;



Cadastro Ambiental Rural para pequenos proprietários
rurais.

Fonte: Secretaria de Agropecuária, Meio Ambiente e Sustentabilidade, 2016.
Com relação à água, vale ainda destacar a localização geográfica privilegiada sob o aquífero
guarani, um dos maiores reservatórios de água do mundo. Com grande quantidade de poços
artesianos, em Lins não há risco de falta ou racionamento de água, sendo ela retirada
diretamente de fontes seguras, que garantem o abastecimento de água do município.
Em fevereiro de 1959, a Petrobrás, acreditando na existência de petróleo na região de Lins,
iniciou a escavação de um poço que atingiu 3.459,5 metros de profundidade em janeiro de
1960. Na localidade não foi encontrado petróleo, mas abriu a possibilidade de melhorar o
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fornecimento de água para a população, o que foi viabilizado mediante autorização concedida
à Prefeitura Municipal de Lins.
A água deste poço tem características físico-químicas semelhantes à famosa água de Vichy, na
França e aflora na superfície com uma temperatura de 39,5º C. O Ministério da Agricultura
divulgou relatório concluindo tratar-se de água mineral, isotermal, e alcalinobicarbonatada,
com “características excelentes para o aproveitamento crenoteracis” (tratamento com águas
minerais).
Durante muito tempo, o poço da Petrobrás, com vazão de 450 metros cúbicos por hora, foi a
principal fonte de abastecimento de água para a cidade de Lins. Hoje, no entanto, a lavra da
Fonte de Fátima, nome oficial do poço, pertence a um empreendimento privado, que faz uso
para fins de lazer, tendo criado o maior empreendimento turístico do município em seu
entorno, o Resort Blue Tree Park Lins.
De qualquer modo, a água atualmente distribuída no Município continua tendo origem
subterrânea, por intermédio de vários outros poços distribuídos pela cidade. Esses poços, de
acordo com a necessidade da região onde foram perfurados, apresentam profundidades
variando entre 100 e 3.500 metros. A capacidade de produção total dos vários poços é de,
aproximadamente, 1.000 metros cúbicos por hora.
Diante desse cenário, a energia elétrica na região é considerada limpa e renovável, com grande
disponibilidade para atender a aumentos na demanda. Segundo dados da Prefeitura Municipal
de Lins, sua matriz energética é consolidada e conta com a participação de importantes fontes
renováveis. O estado de São Paulo conta com um considerável conjunto de usinas hidrelétricas
e o município colabora de forma a garantir maior sustentabilidade com a produção de
eletricidade com biomassa da cana de açúcar, gerada por meio de Usinas de açúcar e álcool
instaladas no município.

Aspectos Culturais
No tocante aos aspectos culturais em Lins são fortes e refletidos na diversidade de suas Igrejas
e na quantidade de eventos realizados pelo poder público e pela iniciativa privada. Estes
eventos, são bastante diversificados, atraem grande público para a cidade e alguns, de menor
expressão, contribuem para manter as tradições da comunidade linense, como as quermesses
e outras festas religiosas.
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A cultura japonesa é um aspecto relevante para o município, pois, em agosto celebra a semana
da cultura Japonesa. Lins contempla uma grande comunidade oriental, que celebrou no ano de
2008 os 100 anos de sua imigração para o Brasil e cujo marco do cinquentenário (1958) fica
instalado no centro da cidade, ao lado da Catedral de Santo Antônio. A cidade apresenta dois
Templos Budistas importantes, que celebram cultos e mantém viva a tradição milenar dos
sacerdotes japoneses. Um destes templos o Taissenji, é considerado o pioneiro do Budismo no
Brasil e possui um museu, mausoléu do fundador do Templo, memorial, a “Torre” que é um
marco do Budismo no Brasil e belo jardim japonês.
O Portal Tori e a rua onde destaca o calçamento com bloquetes vermelhas, representa um
pouco a importância dessa cultura para cidade, fazendo com que alguns a chamem de rua
Japonesa, apesar de o comércio local não enxergar a importância de se tematizar essa rua.
Vale ressaltar ainda, que em Lins morou um príncipe japonês, sobrinho de um Imperador, e a
casa onde ele residiu (mesmo situada no município vizinho de Guaiçara) atrai a atenção das
pessoas e gera orgulho para a comunidade japonesa.
Diante desse legado da comunidade japonesa na região, existe há anos a intenção de se criar
um roteiro temático regional, que envolve as cidade de Cafelândia, Lins e outras cidades da
região, com abordagem aprofundada do processo de colonização japonesa na região,
passando pelos dois templos budistas do município. Vale destacar ainda, a influência de outros
imigrantes europeus como gregos, italianos e portugueses, que possuem expressões materiais
e imateriais no patrimônio público local, como igrejas, imagens, ruas e saberes que tornaram
populares.
Segundo dados obtidos na ADETEC, Lins foi enredo de uma novela da Rede Globo de Televisão.
A produção, sem destacar o nome da cidade, foi de um escritor que passou sua infância e
adolescência em Lins e escreveu a novela chamada de “Estúpido Cupido”, que foi ao ar entre
agosto/76 e fevereiro/77, no horário das 19 horas. A história se passava em uma cidade fictícia
chamada Albuquerque e mostrava a juventude do começo dos anos 60, tentando se libertar do
provincianismo das pequenas cidades do interior.
Diante disso, vários são os fatores que fizeram com que esse episódio ficasse na memória dos
linenses, com explicações e lembranças de diversas peculiaridades da história da cidade,
conforme os fatos descritos a seguir: a novela foi escrita por Mario Prata (Pratinha, como
todos o chamam por aqui), que passou sua infância e adolescência em Lins; a cidade já teve
Albuquerque em seu nome; alguns personagens foram inspirados, em parte, na personalidade
do próprio autor e de amigos seus também notórios, como o advogado Sérgio Antunes Filho;
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fatos reais da época são nitidamente percebidos na novela, como um concurso de miss que
ocorreu na cidade em 1969 e a escavação da Petrobrás em 1959.
Outro orgulho e patrimônio local dos linenses é o Clube de futebol que leva o nome da cidade,
Clube Atlético Linense, que permanece há 5 anos na elite do futebol paulista e representa seu
cidadãos, levando o nome da cidade para todo o Brasil.

5. ESTUDO DA OFERTA EFETIVA E POTENCIAL

Consideramos a oferta turística como um conjunto de atrativos (naturais e culturais),
equipamentos e serviços turísticos e toda infraestrutura de apoio ao turismo a serem postos à
disposição do usuário turístico num determinado destino, para seu desfrute e consumo. (OMT,
2001). Iniciaremos esta análise pela dimensão que é responsável pela principal motivação do
deslocamento de pessoas para determinado local: os atrativos turísticos. É importante
ressaltar que os elementos são classificados como atrativos turísticos desde que capazes de
atrair fluxo de turistas e de propiciar a utilização de serviços e equipamentos turísticos. Podem
ser objetos, equipamento, pessoas, fenômenos, eventos ou manifestações culturais, que
exercem atratividade de acordo com o perfil do turista e que podem ser divididos em:
● Atrativos naturais: elementos da natureza (serras, rios, cachoeiras, parques naturais);
● Atrativos culturais: bens e valores culturais de natureza material e imaterial;
● Eventos programados: feiras, congressos, seminários; e
● Realizações técnicas, científicas e artísticas: obras, organizações, instalações e pesquisas.
Lins apresenta atrativos turísticos capazes de atrair um relativo fluxo turístico, especialmente
de natureza, cultural e de eventos. De maneira geral, possuem infraestrutura e acesso
satisfatórios, porém ainda não possuem produtos e/ou roteiros turísticos que possam agregar
valor e integrar os atrativos existentes que se dispõem hoje de forma isolada, como forma de
estimular a visitação e facilitar a comercialização dos mesmos.
Como o atual nível de visitação dos atrativos é relativamente reduzido, com fluxo aquém do
esperado, não há nenhum estudo de capacidade de carga dos mesmos, mesmo cientes dos
cuidados a serem tomados com o acervo cultural de alguns museus e igrejas presentes.
Ressalta-se, a necessidade de ações junto à população local, visando à conscientização e
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valorização dos principais atrativos turísticos de Lins para maior visitação e melhor
conservação.

5.1. Análise e Hierarquização da Oferta Turística
Para melhor ordenar as ações de planejamento do turismo em uma localidade é necessário
enumerar, avaliar e hierarquizar os atrativos existentes. A partir do Inventário Turístico, da
consulta em fontes secundárias, do diagnóstico participativo com o COMTUR, das entrevistas
com informantes chaves e das visitas de reconhecimento do território, foram selecionados
alguns atrativos turísticos, considerados mais representativos para o turismo em Lins e
também com maior potencial para o desenvolvimento da atividade. No capítulo seguinte,
indicaremos os atrativos turísticos que apresentam potencial de atratividade desde que sejam
enviados esforços para dar-lhes melhores condições para atração de fluxos turísticos.
Destaca-se ainda, que praticamente todos os atrativos turísticos efetivos atualmente, se
encontram na área urbana da cidade. Os atrativos expostos a seguir serão indicados com o
segmento ao qual este se relaciona, e ainda, em uma sequência decrescente relativa à
hierarquização entre os atrativos, seguindo critérios e ícones por segmento, ambos propostos
pelo Ministério do Turismo, conforme modelo do quadro de hierarquização anterior.

Segmentação Turística / Ministério do Turismo.
Para facilitar o trabalho de segmentação turística, foi feito junta- SAUDE E BEM ESTAR
mente com a hierarquização, uma identificação dos segmentos
turísticos que cada atrativo se encontra, de forma a facilitar no
processo de definição de uma vocação turística para o município. Dessa forma, serão apresentados abaixo os principais equipamentos e atrativos turísticos com sua respectiva hierarquização e o símbolo correspondente ao seu segmento turístico principal, conforme quadros e descritivos ao lado:

.
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1) Resort Blue Tree Park Lins

Figura 5: Edificação do Resort.
Imagem: André Jordani

Hierarquia 3

Figura 6: Piscina de água termal
Imagem: André Jordani

Considerado o melhor Resort da Rede Blue Tree no Brasil, ele destaca-se como principal
atrativo da cidade com fluxo de visitantes que se deslocam com o objetivo principal de
desfrutar de sua estrutura. Cercado de muito verde, seu diferencial é o amplo parque aquático
de águas termais naturais, única fonte hoje explorada no município e de propriedade da Rede
Blue Tree, apesar do conhecimento de possíveis fontes ainda inexploradas em diversos pontos
da cidade. Suas águas chegam a uma temperatura média de 38º C.
Oferece ainda diversas opções de lazer e espaços para eventos de diversas naturezas. Apesar
de existir a opção de “day use” o mesmo não é divulgado nos principais canais de comunicação
da Rede e os preços praticados não são convidativos para o lazer da população e do turista que
não esteja hospedado na Rede. Necessita-se, haver maior aproximação e integração entre este
“atrativo-âncora” e os demais atrativos da cidade, mesmo que em estágios diferentes, para
complementação da oferta turística para seus hóspedes e para o turista na cidade sob outras
motivações. O Resort tem atraído turistas de todo Brasil, especialmente da Capital e do
interior do Estado de São Paulo.

LINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA

33

PLANO DIRETOR DE TURISMO – LINS/SP 2025

2) Igreja Ortodoxa Grega Aya
Tsambica (Igreja dos
Gregos)

Figura 7: Vista Externa da Igreja.
Imagem: André Jordani

Hierarquia 3

Figura 8: Vista Interna da Igreja
Imagem: André Jordani

A Igreja dos Gregos como é conhecida foi tombada pelo município em junho de 2007, fruto do
reconhecimento da riqueza e singularidade deste patrimônio. O grande valor desta Igreja está
nas características arquitetônicas típicas de estilo bizantino. No entanto, são os ícones e
pinturas em seu interior, o que há de mais típico da cultura bizantina, trazidos por gregos da
Ilha de Rhodes, que se fixaram em Lins no início do século XX. Em sua elaboração artística
sempre se usa o dourado, feito de pó de ouro contornando as auréolas dos santos.
Salienta-se, que no estilo próprio desta Igreja originário dessa região da Grécia, só existem
outras três em todo mundo. Como a Igreja se encontra em restauro e reforma, sem previsão
de conclusão, devido aos problemas financeiros dos religiosos e restauradores responsáveis,
tem isto dificultado maior divulgação do atrativo. Apesar disso, recebem constantes grupos
científicos e de interesse específico, inclusive de estrangeiros. Existe ainda, um projeto em
andamento para ampliação desse patrimônio na área externa, simulando outros exemplares e
patrimônios de estilo grego.
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3) Templo Budista Taissenji / Museu
Ibaragui Nissui

Figura 9: Vista Externa Templo Taissenji
Imagem: André Jordani

Hierarquia 3

Figura 10: Vista Interna Templo Taissenji
Imagem: André Jordani

Primeiro Templo do Budismo Primordial no Brasil, fundado em 1936, pelo monge budista
Ibaragui Nissui Shounin, mantém-se como a sede espiritual no Brasil para os milhares de fiéis
do Budismo Primordial. O Templo é caracterizado em estilo arquitetônico da cultura oriental e
espaços e de ambientes apropriados aos cultos e atividades de meditação. O Templo Taissenji,
também abriga o Museu Ibaragui Nissui, inaugurado em 2008, com diversos exemplares que
retratam a cultura japonesa e dos fiéis, além de objetos referentes ao Budismo, sendo repleto
de histórias interessantes, agregando uma riqueza cultural imensurável aos fiéis e os demais
visitantes. No Templo são realizados cultos diários, abertos ao público, além de eventos
periódicos, o principal ocorre no 1º domingo do ano.
Pelo caráter singular deste Templo e pela presença do museu e túmulo de Ibaragui Nissui, líder
budista reconhecido em todo Brasil, considera este local como importante atrativo em nível
nacional capaz de atrair fluxo desde que melhor divulgado e explorado turisticamente,
interesse este demonstrado pelos monges responsáveis pelo Templo. Porém, atualmente o
fluxo turístico é reduzido e funciona sob agendamento.
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4) Museu Histórico e Arqueológico de
Lins

Figura 11: Museu Histórico de Lins.
Imagem: André Jordani

Hierarquia 2

Figura 12: Museu Histórico de Lins.
Imagem: André Jordani

Museu inaugurado em 2012 teve um caráter participativo e democrático desde seu
planejamento, desde 2008, com diversas ações e discussões com diferentes grupos de
interesse, que contribuíram para a formação de um museu de vocação comunitária. É
reconhecido pelo seu caráter inovador pela comunidade científica. Encontra-se no prédio que
abrigou a Estação Ferroviária de Lins, onde começou a cidade de Lins.
Apresenta uma exposição externa que conta a história do prédio e dos primeiros moradores:
indígenas e trabalhadores rurais. Conta também com exposição itinerante a cada três meses,
abordando temas diferenciados. Abriga ainda, o Centro de Memória Histórica de Lins, o qual
possui o mais rico acervo sobre a história e cultura da cidade. Conta com registros da história
de um dos maiores patrimônios da cidade, o Clube Atlético Linense, de registros da
participação dos Linenses na Revolução de 1932, e com material da coleção Kiju Sakai,
importante arqueólogo japonês, além de diversos materiais da colonização japonesa. Apesar
de recente, o fluxo de visitação ao Museu ainda é bem reduzido e seus principais visitantes são
alunos das escolas da cidade. Apresenta relevância como atrativo turístico secundário pelo
caráter histórico e cultural presente, mas carece de maior divulgação nos hotéis e em outros
atrativos da cidade, para incluí-lo em um roteiro de visitação.
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5) Cidade Miniatura do Seo
Mario

Figura 13: Cidade Miniatura do
Seo Mario
Imagem: Cláudio Ramos

Hierarquia 2

Figura 14: Cidade Miniatura do
Seo Mario
Imagem: Cláudio Ramos

A Cidade Miniatura nasceu de uma promessa que se tornou um compromisso de um homem
simples, conhecido como “Seo Mário”. Iniciada em 1948, começou na forma de um presépio e
ganhou ares de uma cidade grande em movimento, ocupando dois salões, com avenidas,
ferrovias, prédios e parques. Dentre estes, muitos pontos representam peculiaridades e
atrativos da cidade de Lins, como a Rotunda, a Estação, prédios antigos, entre outros.
Encontra-se hoje na entrada do Campus da Unilins e está aberta à visitação em todos os dias
da semana. É válido mencionar, que o atual nível de visitação tem se restringido mais aos
alunos das escolas da cidade, entretanto, há potencial para se tornar um atrativo turístico da
cidade associado a outros atrativos culturais existentes.
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6) Catedral de Santo Antônio

Hierarquia 2

Figura 16: Memorial da Imigração Japonesa e
Catedral de Santo Antônio
Imagem: André Jordani

Figura 15: Praça Coronel Piza e Catedral
Imagem: André Jordani

Em 1925 foi lançada a pedra fundamental para a construção do novo templo, destinado a
abrigar a Matriz de Santo Antônio, padroeiro da cidade, e em 1935, deu-se a inauguração
oficial da Matriz com suas três torres. A Catedral de Santo Antônio é um símbolo da arte gótica
em toda região. Sua arquitetura em estilo gótico é percebida através dos arcos em ogiva e a
abóbada é uma das principais características da sua construção. De todas as igrejas de Lins, a
Catedral apresenta o maior número de santos e também conserva a cadeira que simboliza a
sede do Bispado. Os vitrais incrustados na Catedral inspiram contemplação e reflexão às
pessoas que tem oportunidade de vê-los. Os bancos são todos talhados no estilo gótico,
seguindo a construção e arquitetura da catedral.
Destaca-se a localização da Matriz situada na bem cuidada Praça Coronel Piza, na qual em seu
entorno avistam-se alguns outros pontos de relativo interesse turístico, tais como: o Prédio da
Biblioteca Municipal (antiga sede do Banco do Brasil); Mausoléu dos ex-combatentes linenses
da Revolução de 1932; o Monumento Arquitetônico ao Cinquentenário da Imigração Japonesa
e ao Centenário da Imigração Japonesa em Lins, entre outros. A Matriz por suas características
citadas, associada a estes atrativos ao redor certamente são capazes de estimular fluxos locais
e regionais, mesmo que estes venham para a cidade por outras motivações.
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7) Sorveteria Fazendinha Tropical

Figura 17: Sorveteria Fazendinha Tropical
Imagem: André Jordani

Hierarquia 2

Figura 18: Sorveteria Fazendinha Tropical
Imagem: André Jordani

Um dos locais mais populares de Lins, a Sorveteria, faz parte do Roteiro Rural do Campestre, e
dos poucos empreendimentos que ainda estão em funcionamento, é de longe o mais visitado.
Localizada na Estrada Lins / Guaimbê, Km 2,5, o empreendimento apresenta uma área
arborizada, com curral e área de pastagem ao fundo, de onde se origina a matéria-prima para
a fabricação dos sorvetes, e ao lado lojas de doces e artesanatos para a compra dos visitantes.
Os sorvetes são conhecidos em todo o Estado pela qualidade, variedade e sabor, com mais de
40 opções para os visitantes. É parada obrigatória para os hóspedes do Blue Tree, com
estacionamento exclusivo para ônibus. Conta hoje com grande fluxo de visitantes,
especialmente aos finais de semana. Por essas características, é hoje considerado um atrativo
turístico da cidade.
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8) Santuário Nossa Senhora de Fátima

Figura 19: Santuário Nossa Sra. de Fátima
Imagem: Cláudio Ramos

Hierarquia 1

Figura 20: Santuário Nossa Sra. de Fátima
Imagem: Cláudio Ramos

Em maio de 1954, foi benta a pedra fundamental do Santuário, vinda de Portugal, da Cova de
Iria, incrustada artisticamente em bloco de mármore. Em julho de 1954, foi iniciada a
construção da Capela provisória. Sua arquitetura, em estilo Renascentista, é caracterizada pela
geometria euclidiana que é a geometria sobre três planos ou em três dimensões. Encontramse no Santuário duas relíquias da aparição da Santa em Fátima: um ramo de azinheira, árvore
típica de Portugal sobre a qual a Santa apareceu, e também um pedaço das vestes da irmã
Lúcia, uma das visionárias.
O Santuário contempla painéis feitos com 1730 azulejos pintados à mão, os quais relatam a
história do Santuário, e do lado de fora da construção, está localizada a Via Sacra, feita em
cimento, considerada uma obra de arte. O principal valor turístico do santuário é de caráter
religioso voltado a fé de devotos de Nossa Sra. de Fátima, sendo esta a principal motivação dos
visitantes. Acontece de guias de turismo agendar visita ao Santuário para hóspedes do Blue
Tree, especialmente público de terceira idade. Para visitantes em geral, o portal de entrada do
Santuário permanece fechado em razão de segurança e a entrada é realizada pela lateral. O
nível atual de visitação é baixo, apesar de o atrativo ter relativo interesse turístico.
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9) Horto Florestal

Figura 21: Horto Florestal
Imagem: André Jordani

Hierarquia 1

Figura 22: Horto Florestal
Imagem: André Jordani

O Horto possui 10 hectares de mata e visa em seus programas inserir conceitos de base
sustentável e ambiental, por meio de trilhas, teatros e atividades em grupo, os monitores
transmitem aos visitantes informações necessárias, a fim de que divulguem e se lembrem. O
Horto conta com atrativos como: Trilhas Ecológicas, com interpretação ambiental e duração
entre 30 e 40 minutos; Jardim das Borboletas, com plantas que florescem durante grande
parte do ano servindo de fonte de alimento; Minhocário, para sensibilizar pela questão do lixo
orgânico, mesofauna e húmus; Viveiro de Mudas, com produção anual de mais de 70 mil
mudas de espécies nativas destinadas à arborização urbana, reflorestamentos e áreas de
preservação permanente; Centro de Educação Ambiental, com Auditório, Teatro de Fantoches,
Biblioteca Ambiental com mais de 300 livros catalogados, Coleção Entomológica e de Rochas,
Herbário, Xiloteca e Carpoteca; e ainda, Academia ao Ar Livre e Parque Infantil.
O espaço hoje é o principal equipamento público de lazer voltado a aproximar o visitante da
natureza, mas ainda sem apelo turístico. Aberto de segunda a sexta-feira, apresenta restrições
para visitação nos finais de semana.
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10) Paróquia de São João Dom Bosco

Figura 23: Paróquia Dom Bosco
Imagem: André Jordani

Hierarquia 1

Figura 24: Altar da Paróquia Dom Bosco
Imagem: André Jordani

Com suas obras concluídas em 1940, a igreja representa a arte e arquitetura Barroca em Lins.
Na parte externa da grande Igreja, observam-se os mosaicos representativos na parte superior
da porta principal. A Igreja possui vários vitrais que compõem sua construção, uma série deles
representa os sonhos de São João Bosco. Do altar, pode-se admirar outro vitral no estilo e
formato rosáceo, e atrás do altar estão localizados outros três belíssimos vitrais.
Uma curiosidade no interior da igreja são as doze colunas que circundam o altar, uma menção
aos doze Apóstolos. Apesar de a Paróquia fazer parte da história da cidade e suas portas
estarem na maior parte do tempo abertas, sua Praça e entorno situados na área central,
encontram-se degradados, necessitando de um projeto de revitalização para esta área, uma
vez que hoje se configura apenas como um atrativo complementar a outro que retrata a
história e desenvolvimento da cidade.
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11) Portal Tori e Rua Japonesa

Figura 25: Portal Tori
Imagem: André Jordani

Hierarquia 1

Figura 26: Rua Japonesa
Imagem: André Jordani

Portal e rua japonesa, construídos para homenagear o Centenário da Imigração Japonesa no
Brasil, por meio de uma reestruturação urbana e revitalização do centro de Lins, alinhando a
importância histórica junto ao dinamismo do comércio local. O local busca valorizar alguns
feitos da colonização japonesa na cidade, como: a instalação na região da primeira colônia
japonesa no Brasil, a colônia Hirano, a presença do primeiro Templo Budista do Brasil, Templo
Taissenji de Lins, e a atividade cultural.
O projeto de autoria do arquiteto Kauê Obara Kurimori, com 1200m², contempla ainda alguns
elementos característicos do Japão, como: o Portal Tori, que representa para os japoneses não
apenas a passagem do corpo no espaço, mas também a transposição espiritual, iluminação
pública na versão da lanterna japonesa “Lanterna Couchin” e o paisagismo com um jardim
japonês. Como atrativo turístico é importante associá-lo ao comércio tradicional local com
forte influência de imigrantes orientais e com os demais atrativos da cidade ligados a cultura
japonesa.
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12) Templo Budista Hompa Homgwanji

Figura 27: Templo Budista Hompa
Homgwanji
Imagem: André Jordani

Hierarquia 1

Figura 28: Salão de eventos do Templo
Imagem: André Jordani

Construído e adaptado no antigo prédio da Rádio Clube de Lins, instalou-se o Templo Hompa
Homgwanji, para dar assistência religiosa na cidade e região. Sua fundação foi concedida pela
sede central de Kyoto, no Japão, com autorização para a instalação da Imagem do Buda Amida,
tendo como primeira sacerdotisa, Kunkai Okayama, que veio da cidade de Kyoto em 1954,
objetivando dar continuidade ao templo até os dias de hoje. Hoje, o templo está presente em
diversas cidades da região e do Estado, tendo uma atuação de caráter local e baixo apelo
turístico, se configurando como um atrativo complementar aos outros que retratam a cultura
japonesa em Lins, como monumentos, ruas e outros templos.
Como podemos ver, a grande maioria dos atrativos atuais de Lins estão relacionados ao
segmento cultural. Este segmento é definido pelo Ministério do Turismo como: “atividades
turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio
histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e
imateriais da cultura”. No entanto, convém ressaltar, que os deslocamentos motivados por
interesses religiosos, místicos, esotéricos, cívicos e étnicos são aqui entendidos como recortes
no âmbito do Turismo Cultural e podem constituir outros segmentos para fins específicos:
Turismo Cívico, Turismo Religioso, Turismo Místico e Esotérico e Turismo Étnico, assim como o
Turismo Gastronômico, entre outros, pode também instituir-se no âmbito do Turismo Cultural,
desde que preservados os princípios da tipicidade e identidade.
Diante desse cenário, temos nos principais atrativos da oferta turística de Lins listados acima,
uma oferta de dois principais segmentos: o Turismo Religioso e o Turismo Étnico. Quanto ao
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Turismo Religioso, como os atrativos são motivados pelo interesse cultural ou pela apreciação
estética do fenômeno ou do espaço religioso serão, para efeitos deste documento,
consideradas simplesmente como Turismo Cultural, por não ter uma finalidade religiosa
propriamente dita. Destacamos neste segmento aqui os seguintes atrativos:
● “Igreja dos Gregos”;
● Catedral de Santo Antônio;
● Santuário Nossa Senhora de Fá ma;
● Paróquia de São João Dom Bosco.
Dentro do segmento de Turismo Étnico, compreendido como atividades turísticas envolvendo
a vivência de experiências autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade
de grupos étnicos, destacamos:
● Templo Budista Taissenji / Museu Nissui Ibaragui;
● Museu Histórico e Arqueológico de Lins;
● Portal Tori e Rua Japonesa;
● Templo Budista Hompa Homgwanji.
Em relação aos equipamentos turísticos, o município possui 12 meios de hospedagem, sendo
11 hotéis e 01 resort de águas termais. Estes disponibilizam, atualmente, 706 Unidades
Habitacionais (UH) e 1.445 leitos, sendo 6 desses meios de hospedagem considerados de
categoria turística, em nível superior. Tanto a qualidade quanto a quantidade dos hotéis é
considerada satisfatória. As principais capitais do País não alcançam 1% na relação leitos X
população, enquanto Lins alcança impressionantes 1,8%. Exceto o Resort, todos os hotéis são
de padrão executivo, voltados para visitantes, sobretudo a negócios na cidade, em sua
maioria, representantes comerciais e vendedores.
Referente às opções de alimentação, a cidade também se mostra bem servida com boa
oferta de bares e restaurantes de categoria turística. Tem-se inventariado na rede
gastronômica do município 15 sorveterias, 25 restaurantes, 07 padarias, 08 pizzarias e 50
lanchonetes. Dentre elas, destaca-se a Sorveteria Fazendinha Tropical, citada anteriormente
como um atrativo turístico da cidade, as Churrascarias Gaúcha e Pampeana, o Restaurante
Choppão Cristal, Salsas´s Restaurante, o Restaurante Kobori de culinária japonesa, inserido
no Roteiro Rural do Campestre, Thére Massas e Pizzas, entre outras diversas opções, com
ênfase para a Chocolateria Amor e Chocolate, reconhecida pela produção de chocolates

LINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA

45

PLANO DIRETOR DE TURISMO – LINS/SP 2025
finos, com variedades de bombons, trufas, cafés e cestas de presentes. Apesar da gama de
opções e certa vocação, o município nunca promoveu atividade e/ou eventos gastronômicos.
Vale ressaltar também, a existência do PIT (Posto de Informações Turísticas) na entrada da
cidade, o qual serve como ponto de apoio ao turista. Entretanto, o mesmo hoje se encontrar
carente de material informativo, mapas e maior conhecimento dos plantonistas quanto aos
atrativos e locais de visitação, como detectado em visita técnica da Consultoria. A cidade não
possui atualmente um serviço específico de receptivo turístico, apesar de tentativas
frustradas relatadas por agências locais que hoje orientaram seu trabalho para um turismo
emissivo. Da mesma forma, não há opções de transporte turístico disponíveis nos hotéis e
Resort para grupos maiores em vans e micro-ônibus para realização de citytour ou outros
passeios.
No que concerne à infraestrutura de apoio turístico, a cidade conta com alguns diferenciais,
como uma política austera e responsável quanto ao saneamento e a qualidade ambiental, a
qual promove limpeza urbana, arborização e inspira qualidade de vida para seus visitantes.
Serviços públicos de uso turístico, agências e atendimento bancário 24 horas, telefonia e
internet de qualidade e postos de combustíveis também são satisfatórios, além de outros
serviços públicos, como segurança pública, sinalização urbana, e rodovias de acesso à cidade.
No entanto, é necessário um maior investimento em relação à conservação das ruas e à
sinalização turística de acesso aos atrativos que precisam de novas placas dentro do padrão
internacional e melhoria nas informações.

5.2. Viabilidade da utilização de Recursos Turísticos
Da mesma forma que existem atrativos turísticos efetivos com graus distintos de atratividade
por características próprias, existem por outro lado, potenciais atrativos turísticos, os quais
hoje se apresentam apenas como recursos que podem vir a oferecer algum grau de
atratividade; caso seja avaliada a viabilidade de utilização de tais recursos para se direcionar
investimentos, que podem vir a torná-los possíveis para uso público e turístico. Dentre estes
recursos, destacamos:
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Águas Termais

Considera-se este recurso natural como o potencial “atrativo-âncora” de Lins para exploração
turística, que pode vir a posicionar Lins como um dos principais destinos de termas do Brasil.
No entanto, apesar da riqueza submersa e da presença de estudos que comprovam a
existência de mais de 20 poços para perfuração, atualmente, há apenas uma fonte utilizável,
explorada e de propriedade do Resort. Mesmo com o grande potencial, estudos de viabilidade
são onerosos e os processos de licenciamento ambiental são lentos e burocráticos, tornandose bastante complexo este desafio de criação de um Balneário público, com maior
acessibilidade. Este desafio representa o interesse de governantes e da população que veem
este recurso hoje como privativo e não democrático, apesar de ser um patrimônio natural e
orgulho dos linenses.
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Rio Dourado

Atrativo de grande beleza natural, cuja exploração comercial atual se restringe ao aluguel de
ranchos para grupos de amigos e familiares. Os ranchos se localizam as margens do Rio e
alguns possuem píer e alguns barcos para passeios dos locadores. A administração dos ranchos
é em formato condominial, regido por estatuto que estabelece que a utilização dos lotes é
exclusivamente residencial, não sendo permitida a construção de hotéis e pousadas ou
qualquer outra atividade de caráter não residencial, com exceção à quadra “A” dos
loteamentos que poderá ser destinada a fins não residenciais.

Tudo indica que esta quadra se situa às margens do Rio. Como a Prefeitura Municipal possui
um lote no condomínio e há o interesse em explorar turisticamente a área, abre possibilidade
de concessão para exploração de atividades como: passeios de barco, prática de pesca,
caminhadas ecológicas, entre outros. Porém, atualmente, o local se restringe a utilização de
proprietários e locadores dos ranchos.
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Casa do Artesão

Instalado no Terminal Rodoviário de Lins, local de amplo fluxo de moradores e visitantes, o
espaço foi idealizado para reunir os trabalhos realizados por artesãos locais. No local é
possível encontrar produtos feitos com tecidos diversos (guardanapos, avental, bate-mão,
porta-prendedor, bolsa de tecido, porta galão d'água e gás, porta forma, porta papel
higiênico, bonecas e etc), madeira (porta-joias, porta-fralda, porta-chá, porta-ovo,
bandejas, cofres, oratórios, entre outros).
Encontram-se ainda no espaço, trabalhos com materiais recicláveis e reutilizáveis. Apesar
da continuidade do espaço, não há um grupo hoje organizado de artesãos com identidade
própria do seu artesanato e com baixo valor turístico. Todavia, é de conhecimento a
existência de bons trabalhos artesanais locais, mas de forma isolada, sem um ponto de
venda específico.

Clube Atlético Linense
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Fundado em 12 de junho de 1927, o Clube Atlético Linense, passou anos participando
apenas de competições amadoras regionais até que no ano de 1944, iniciou a disputa do
Campeonato do Interior, organizado pela Federação Paulista de Futebol. Desde então, na
maioria dos anos o clube veio alternando a disputa da Série A1 com a série A2 do
Campeonato Paulista, conquistando alguns resultados expressivos com os clubes grandes
da Capital.
A partir de 2011, o clube subiu para a elite do futebol paulista, onde permanece até os dias
atuais. O clube é uma paixão dos linenses e um patrimônio de seu povo, levando o nome da
cidade para todo País. Apesar disso, o clube tem explorado pouco esse potencial, pois não
permite visita ao Estádio Municipal “Gilbertão”, mesmo este sendo da Prefeitura, e tem
apenas uma loja oficial para venda de artigos esportivos do clube, mas muito pouco
divulgado.

Roteiro Rural Campestre

O Roteiro surgiu do interesse do Sr. Luis Arzani em montar uma sorveteria em sua
propriedade e da intenção de selecionar outros empreendimentos em funcionamento,
como o restaurante Kobori e o Orquidário que estavam às margens da Rodovia, para
montagem de um possível roteiro rural. Com apoio do poder público, foi criada uma
logomarca para o Roteiro e melhorias no paisagismo, sinalização turística e acesso aos
empreendimentos, com material promocional do roteiro. Isto fez com que outros
empreendimentos se unissem ao “roteiro”.
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Cabe ressaltar, que este projeto foi de estruturação de uma Rota Turística, e que em
momento algum foi promovido e comercializado como roteiro turístico, com atividades,
trajeto e preços pré-definidos por algum receptivo turístico. Isto somado à falta de um
acompanhamento e apoio mais próximo aos empreendimentos fez com que a maioria dos
empreendimentos não se sustentasse e fechassem as portas, devido ao baixo fluxo de
visitação, salvo exceções, como o caso da Sorveteria Fazendinha Tropical que ampliou suas
instalações e linhas de produtos, com lojas de doces e artesanato. Pela existência desse
atrativo singular e pela beleza rural da região, há potencial para resgate do projeto e
exploração do turismo rural, com a oferta de atividades típicas desse meio para vivência e
experiência dos visitantes.

Casa dos Ferroviários

Como em todas as antigas estações ferroviárias do Brasil, as casas dos ferroviários se
instalavam às margens da ferrovia e da estação. A estação fez parte do projeto de extensão
da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, inaugurada em 1906. No caso de Lins, a estação deu
origem à cidade, aberta em 1908 com o nome de Albuquerque Lins, antigo Governador do
Estado.
Recentemente, foi inaugurado o Museu Histórico e Arqueológico de Lins na antiga estação,
destacado anteriormente, como um atrativo turístico, considera-se que estas casas do
início do século passado, fazem parte deste patrimônio histórico e cultural e poderiam ser
integradas ao Conjunto histórico e arquitetônico. A maioria delas, localizadas na Rua Ceará,
mantêm suas características originais e estão bem preservadas, por estarem, em sua
maioria, ocupadas por moradores. Um projeto de desocupação e revitalização desses
espaços para fins turísticos, por meio da criação de um circuito gastronômico, com bares e
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restaurantes nesses espaços, assim como o conceito de shopping a céu aberto, como um
centro de lojas e comércio de artigos regionais, seriam possibilidades de uso turístico
economicamente viável.

Rotunda

Rotundas são depósitos de locomotivas de forma circular ou semicircular: variam de prédios
construídos em 90 graus até prédios totalmente circulares, em 360 graus. A rotunda de Lins foi
construída em 270 graus e estava ligada por trilhos à estação original da cidade, inaugurada
em 1908. É uma construção de cerca de 6.500 m². Não estava no mesmo pátio da estação, mas
com a substituição do pátio antigo pelo novo, em 1962, ela foi desativada. Funcionou,
portanto, apenas por 14 anos. O prédio, tombado pela Prefeitura local, hoje serve de depósito
para esta mesma prefeitura. Diante do rico valor histórico e cultural, mesmo com o avançado
estado de deterioração do prédio, há na Prefeitura um processo de licitação em andamento
para a revitalização do espaço, com grupo de investidores interessados, na transformação do
espaço em um centro cultural e comercial, funcionando como uma espécie de “Shopping
Center”, tão desejado por turistas e moradores.

5.3. Oferta Potencial
Da mesma forma que a maior parte dos atrativos turísticos disponíveis em Lins se enquadra no
segmento cultural, há certa potencialidade, e até mesmo viabilidade, para que outros recursos
culturais existentes venham a se transformar em atrativos turísticos, de modo a dispor maior
variedade de pontos de interesse turístico e agregar mais valor cultural ao destino. Considera-
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se simples e necessário, a realização de um trabalho mais próximo com o artesanato que pode
ser um forte gerador de trabalho e renda na cidade, essencial para a experiência turística.
Existem ainda, atrações pontuais como os grandes eventos anuais realizados na cidade e os
quais atraem um público regional expressivo. Dentre esses podemos destacar: Festa do Peão,
Expolins, Semana da Cultura Japonesa, Expo agrícola, Festa do Padroeiro, Exposição Nacional
de Orquídeas, Festival Brasileiro de Música Sertaneja Raiz; eventos esses que movimentam
economicamente a cidade e são vistos com muito orgulho pelos linenses. Apesar disso, não
existe um calendário de eventos municipal e nenhuma articulação regional para melhor
distribuição de datas ao longo do ano.
Como vimos aqui, existem atrativos e segmentos potenciais a serem explorados em Lins,
porém o que mostra maior carência para promoção do turismo local é a oferta de roteiros
turísticos. Segundo o Mtur, a elaboração dos roteiros turísticos deve ter como base a oferta
turística efetiva ou a demanda turística efetiva ou potencial. Sua operacionalização deve ser
feita por meio da promoção e da comercialização. Ou seja, o roteiro se apresenta como o
produto final dentro de um processo de roteirização, o qual confere realidade turística aos
atrativos dispersos através de sua integração e organização.
Hoje, Lins divulga dois roteiros turísticos no site institucional da Prefeitura, que na verdade, se
apresentam como rotas turísticas e/ou atrativos isolados, que são o Roteiro Rural do
Campestre e o Roteiro do Rio Dourado. Ambos não têm definidas atividades, uma
programação e um preço de venda como roteiro ou produto turístico. Entende-se como
produto turístico, a oferta turística organizada, comercializada e usufruída pelo cliente. A
ausência de agências de turismo receptivo na cidade contribui para esta carência, apesar
desses produtos poderem ser formatados como sugestões de visitação em material
promocional adequado nos principais canais de distribuição, como hotéis, restaurantes e no
PIT, sem necessariamente se ter um preço pré-estabelecido.
Nessa linha, de acordo com a oferta efetiva local, abrem-se oportunidades para a formatação
de roteiros gerais ou tematizados em Lins, com destaque ao termalismo, influencias étnicas,
religião, pesca, gastronomia, dentre outros.
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6. ESTUDO DA DEMANDA TURÍSTICA
6.1. Análise da Demanda Efetiva
Em 2015, a Prefeitura Municipal de Lins em parceria com o CETEC – Centro Tecnológico da
Fundação Paulista de Tecnologia e Educação, concretizaram a Pesquisa de Demanda Turística
com o objetivo de identificar o perfil dos turistas que visitam o município. A Pesquisa foi
realizada nos meses de novembro e dezembro com 200 entrevistados nos principais hotéis da
cidade, exceto o Resort Blue Tree Park Lins.
Em 2016, contratou-se a empresa Esfera Consultoria, responsável pela elaboração do Plano
Diretor de Lins, que complementou a pesquisa com a aplicação 50 questionários com
hóspedes do Resort, que não havia participado da pesquisa anterior.
Vale ressaltar a grande diferença entre as estruturas dos hotéis da cidade que fizeram parte da
pesquisa inicial, com uma distribuição geográfica mais central e voltados ao turista que se
desloca a negócios e trabalho, em relação à estrutura de lazer e entretenimento oferecida pelo
Resort, que tem no lazer sua principal motivação para escolha dos turistas.
Como principais apontamentos registrados no compilado entre as duas pesquisas, destaca-se
inicialmente a similaridade na procedência dos turistas que em sua maioria são da Capital do
Estado, seguido de cidades do interior de São Paulo. É válido destacar, que os visitantes de
cidades mais próximas não têm pernoitado na cidade, principalmente turistas de negócios.
Registra-se um público predominantemente masculino, a negócios, nos hotéis da cidade
(61%), enquanto a lazer, no Resort, um público mais feminino (53%).
Quanto à faixa etária dos visitantes também há grande diferença entre os públicos. Enquanto
os turistas de negócios são predominantemente de jovens entre 18 e 29 anos (40%) os quais
viajam sozinhos, os turistas de lazer se caracterizam por adultos e idosos, em sua grande
maioria, acima de 40 anos acompanhados de familiares e amigos. De todos os turistas que
visitam Lins a lazer, a maior parte, têm como principal atração as águas termais concentradas
nas fontes do Resort.
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Fonte: CETEC/CTGEO, 2016.
Referente aos visitantes que viajam a lazer notou-se alta escolaridade, em que 60% obtiveram
pelo menos uma graduação em nível superior.Em relação à renda, apresenta-se também uma
enorme diferença entre os públicos. 75% dos turistas a negócios/trabalho apresentam renda
mensal de até 5 S.M., em sua maioria vendedores e representantes comerciais, enquanto mais
de 70% dos turistas de lazer registram renda superior a 5 S.M e tem como principal destino o
Resort Blue Tree Park Lins.
Em ambas as pesquisas e públicos, a grande maioria daqueles que visitam Lins, tiveram
indicação de amigos e parentes para conhecerem a cidade, o que nos permite analisar que as
pessoas que visitam ou conhecem Lins tiveram boas experiências na cidade e contribuem para
que o “boca a boca” seja um importante método de divulgação do turismo na cidade. Apesar
do Resort e alguns hotéis da cidade possuir uma grande equipe de vendas e atuação junto a
agências e operadoras de turismo, a menor parte dos visitantes são oriundos desses agentes.
Outro destaque da pesquisa, diz respeito à quantidade de entrevistados (25%) que já
conheciam a cidade e tinham como principal motivação o lazer, demonstrando uma
considerável taxa de retorno e fidelização. Da mesma forma, os turistas de negócios têm
retornado com frequência, este último mais justificado pelos compromissos profissionais
assumidos na cidade. Evidencia-se ainda, a internet e guias turísticos como importantes fontes
de informação para os turistas de lazer (18%) e as indicações das empresas como fontes de
informação para os turistas de negócios (35%). É importante ressaltar, que as informações
antes do deslocamento do turista para o local devem ser precisas, aliando corretamente a
expectativa que será gerada juntamente à realidade do que será encontrado no local.
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Acreditam-se, com a disseminação das informações dos destinos turísticos pela internet, que
mesmo não sendo registrado como principal fonte de informação, muitos destes pesquisaram
informações em sites de busca e redes sociais, informações que contribuíram para decisão de
se deslocarem ao município. Diante disso, é importante que a cidade tenha um bom
posicionamento na web, para que esta seja uma ferramenta positiva para a tomada de decisão
dos turistas, item este a ser tratado em capítulo à parte.
A Pesquisa de Demanda Turística aponta ainda, que devido à localização privilegiada, com
acesso facilitado pelas Rodovias Marechal Rondon, que liga o Estado de São Paulo de leste a
oeste, e pela Transbrasiliana (BR 153), que liga o Brasil de norte a sul, que a maioria absoluta
dos turistas que visitam Lins o fazem de carro. Destaca-se também a utilização de ônibus e
vans de turismo pelos hóspedes do Resort, principalmente originários de operadoras turísticas.
Este uso exclusivamente rodoviário evidencia um enorme potencial de visibilidade para a
cidade por meio dessas rodovias. Esta também é uma das razões do desenvolvimento
industrial de Lins e região, e da dinâmica econômica que apresenta.
Com tudo isso, o potencial para o turismo de negócios é indiscutível e a participação na
economia local, embora não tão bem quantificada, é expressiva. Dessa forma, investimentos
estruturais para atração de eventos e a qualificação de oferta de serviços e atrações para este
público, como indicado na análise das tendências de mercado em sessão anterior, contribuirão
para o desenvolvimento da economia do turismo em Lins.
Outro dado relevante apresentado pelas pesquisas foi em relação ao tempo de permanência
dos turistas que visitam Lins. A grande parte dos turistas que visitam a cidade seja a negócios
ou a lazer permanecem entre 3 e 4 diárias, um tempo considerado razoável pelo nível atual da
oferta turística local e a falta de opções pela região.
No que tange ao gasto médio diário por pessoa na cidade, o mesmo, mostra-se bastante
variado, tendo entre os turistas de lazer em sua maioria um gasto superior a 500 reais, e
relativamente baixo dos turistas de negócios, em média abaixo de 200 reais. Entretanto, os
gastos se restringem praticamente a hospedagem e alimentação. Gastos com o comércio local
ou de visitação a algum atrativo turístico são praticamente nulos. Outro destaque se dá ao
padrão de consumo dos hóspedes entrevistados no Resort, em sua maioria, não saem do hotel
e não são incentivados a saírem, restringindo seus gastos aos serviços internos do Resort.
Ainda em relação ao perfil do gasto dos turistas, as pesquisas apresentam uma insatisfação de
boa parte dos entrevistados (40%) quanto aos preços praticados na cidade, avaliados como
ruins.
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Nesse sentido, faz-se necessário uma maior integração entre o Resort e a cidade com
promoção mútua e valorizando uma economia de experiência, fundamentada na inovação nas
formas de interação dos turistas com os serviços, produtos e pessoas do destino. Assim,
passando a ter papel fundamental para a mensuração de valor não apenas monetário, como
sentimental e emocional, o qual tende a ter um maior significado para os visitantes e,
consequentemente influência em seus gastos.
Por outro lado, a avaliação dos turistas referente aos equipamentos e serviços turísticos foi
bastante satisfatória. Em relação aos meios de hospedagem da cidade, mais de 90% dos
entrevistados avaliaram positivamente este serviço. Da mesma forma, a qualidade dos serviços
de alimentação foi aprovada por grande maioria, mais de 80%, consideram tais serviços como
sendo bom ou muito bom. Quanto aos atrativos turísticos da cidade, a avaliação também se
mostrou positiva, apesar de boa parte dos entrevistados não os terem utilizado, especialmente
os hóspedes do Resort, em sua maioria, ao final de da estadia nem sequer conheceram a
cidade de Lins.
Cabe ressaltar como pontos a serem trabalhados, itens como diversão noturna e sinalização e
informações turísticas, estes com praticamente metade dos turistas, avaliando negativamente
como ruins ou muito ruins. Destaca-se ainda, que a maior parte dos entrevistados não utilizou
e/ou nem mesmo tiveram acesso a tais serviços, o que demanda estratégias de divulgação e
promoção interna conjunta entre os empreendimentos e o Poder Público, assim como de
atrações noturnas que incentivem a movimentação de pessoas pela noite linense, e
consequentemente, a circulação de renda e oportunidades de trabalho.

Fonte: CETEC/CTGEO, 2016.
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No que concerne à receptividade e hospitalidade do povo Linense, a mesma é avaliada
positivamente, assim como o comércio local. Apesar disso, em entrevistas qualitativas com
lideranças do trade turístico local, a qualidade no atendimento é um item que tem deixado a
desejar e além de ser um item de constante reclamação. Da mesma forma, as poucas opções
de artesanato local tem atraído muito pouco os turistas, que em sua ampla maioria (95%) não
tiveram acesso aos produtos locais.
Já os serviços públicos gerais como a presença de agências e atendimento bancário, banco 24
horas, telefonia e internet de qualidade e postos de combustíveis são considerados
satisfatórios, assim como itens de infraestrutura de apoio turístico, tais como: limpeza urbana,
segurança pública, sinalização urbana, arborização e rodovias de acesso à cidade. No entanto,
itens como conservação das ruas e sinalização turística de acesso aos atrativos, precisam de
melhorias segundo os turistas. Do mesmo modo, vale destacar que muitos desses não foram
utilizados por parte dos entrevistados, uma vez que tiveram pouco contato com a cidade e não
tiveram condições para avaliação.
Por fim, cabe enfatizar o grau de satisfação geral dos turistas que visitam Lins. Enquanto 75%
dos turistas de negócios/trabalho tiveram suas expectativas plenamente atendidas ou
superadas, 90% dos turistas de lazer afirmam o mesmo. Da mesma maneira, o percentual de
turistas que pretendem voltar a Lins é superior a 90%. Vale reforçar que, atualmente, a taxa de
retorno comprovada pela pesquisa está em torno de 30%, taxa considerada alta por turistas
que já conheciam o destino.

Fonte: CETEC/CTGEO, 2016.
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Como sugestões registradas pelos turistas entrevistados, quase a metade destas sugestões
foram para a criação de mais atrativos de lazer, diversão e atrações culturais, tais como: shows
musicais, teatros e etc. Outro ponto bem citado foi referente à necessidade de maior
divulgação do destino nos polos emissores, especialmente, quanto às águas termais; a
ausência de um “shopping center” é bastante citada pelos turistas como um centro de
compras, e a conservação das ruas foi lembrada como ponto de melhoria na infraestrutura.
É imprescindível ressaltar, nesse estudo de demanda, que a grande maioria dos turistas,
independentemente de da motivação e onde estão hospedados, enxergam o destino para o
lazer por suas fontes termais. Poucos associam o patrimônio cultural material e imaterial
expressos na religião, na etnia e na história.

6.2. Análise da Demanda Potencial
Conforme supracitado, pela recente pesquisa de demanda real, poucos visitantes possuem
informação em geral dos principais atrativos da cidade. A grande maioria associa o destino ao
termalismo, associada ao Resort. Esta é uma imagem que deve na medida do possível ser
reforçada por já estar presente na mente das pessoas e por ser uma riqueza natural local,
exclusiva na região. Igualmente, levar em consideração o trabalho de promoção e
comercialização realizado pela equipe de vendas do Resort junto ao mercado, que mantém
elevados níveis de ocupação em suas 180 UHs, e que pode orientar o alinhamento de
estratégias de promoção do destino Lins. Além disso, devem-se direcionar melhorias aos
principais atrativos da cidade e intensificar a promoção e divulgação interna, para estimular a
visitação como opção extra aos hóspedes do Resort, assim como, entre os outros meios de
hospedagem, que têm tido pouco acesso às informações dos atrativos turísticos da cidade.
A riqueza cultural demonstrada na análise da oferta, abre um leque de opções e atrações
turísticas dentro de um segmento de turismo cultural, fruto da mistura e diversidade de seus
povos colonizadores, como índios, gregos, portugueses e japoneses, os quais deixaram legados
e uma rica expressão artística, arquitetônica e gastronômica pela cidade. Este segmento pode
corresponder a uma oferta secundária aos atuais turistas que vêm a lazer, como meio de
diversificar e complementar a experiência desse turista, assim como servir de “atrativoschave” para os hóspedes que estão na cidade a negócios/trabalho. Porém, o que se percebe é
a ausência de informações turísticas e de ferramentas para que o turista possa se interessar
em conhecer a cidade, sendo destacada a falta de opções de atrações e diversão noturna. Aqui
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estamos analisando uma demanda de turistas que estão na cidade, mas que não têm a
oportunidade de conhecê-la mais propriamente, ou seja, também uma demanda potencial.
Em contrapartida, temos uma demanda de turistas que poderiam vir a Lins, mas que por
diversos motivos não o fazem, tendo optado por outros destinos. Podemos iniciar essa análise
pelo segmento de saúde e bem estar, associado ao termalismo. Como já sabemos, o destino
Lins é representado nesse segmento única e exclusivamente pelo Resort Blue Tree Park Lins,
que detém a única fonte termal disponível no município. O Resort concorre, hoje, com uma
gama de outros destinos e equipamentos associados ao lazer, não necessariamente ao
termalismo, conforme expresso nas imagens abaixo:

Fonte: Gerência Geral do Blue Tree Park Hotel Lins.
Como observado, o município possui destinos concorrentes nacionais e até internacionais,
sobretudo na região sul do País e interior do Estado de São Paulo. Entretanto, o destino
concorre ainda, com opções em Minas Gerais, Goiás, e até mesmo praias do nordeste do
Brasil, no que se trata a motivação dos turistas. No entanto, segundo o Gerente da Rede, o
principal concorrente neste segmento é Caldas Novas em Goiás. Um fluxo potencial que está
sendo estudado é de turistas a este destino, vindos do Sul do País, que obrigatoriamente
passam por Lins, podendo assim pernoitar no Resort e conhecer a estrutura, visando captar
estes clientes ou indicações para conhecidos, por Lins estar mais perto e dispor de estrutura e
atrativo similar.
Da mesma forma, foram mapeados pela Rede, os principais destinos emissores de turistas a
lazer em Lins, como nos mostra o mapa abaixo:
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Fonte: Gerência Geral do Blue Tree Park Hotel Lins.
Podemos notar, que a origem dos turistas estão em um raio máximo de até 650 km, incluindo
5 capitais (São Paulo, Curitiba, Campo Grande, Goiânia e Brasília), e ainda grandes centros
urbanos do norte do Paraná, interior de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul,
o que justifica a maioria de viagens rodoviárias ao destino.
Outra informação importante extraída das entrevistas com informante-chave e das pesquisas
realizadas é a diminuição de pernoites de turistas de cidades de médio porte da região, em um
raio de aproximadamente 120 km de distância, que se hospedavam nos hotéis vindos a
negócios/trabalho e que têm retornado no mesmo dia, com o objetivo de contenção de
custos. No entanto, são importantes que sejam oferecidas opções noturnas, atrativos
culturais, dentre outros, os quais poderiam incentivar a permanência de pelo menos mais um
dia na cidade, aumentando a circulação de recursos e gerando trabalho e renda extra para a
população linense.
Ainda em relação ao segmento cultural, como esta oferta atual se mostra secundária com um
nível de hierarquização 2 em média, capaz de estimular fluxos regionais, e até mesmo
nacionais vindos por outra motivação, considerou-se como mercado-alvo as cidades e agências
de turismo localizadas na região, em um raio de até 120km. Como dito antes, essa área
concentra aproximadamente 1,5 milhão de pessoas com alto poder aquisitivo, onde parte
destas poderiam ser atraídas como turistas ou excursionistas à cidade, atraídos pela oferta de
um “day use” no Resort. E, assim, sendo complementado por um roteiro cultural pelos
principais atrativos em ordem de hierarquização e interesse, explorando a história da cidade
construída pelas influências das culturas grega e japonesa e pelo patrimônio religioso de seus
templos.
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Entende-se ainda, que além do segmento de saúde e bem estar e o segmento cultural, este
último mais voltado ao turismo étnico e religioso de forma mais evidente, há ainda, espaço
para 4 segmentos potenciais, como: 1) O Turismo de Pesca no Rio Dourado, desde que com
uma área pública de acesso para tal atividade; 2) O Turismo de Estudos e Intercâmbio pode se
firmar como vocação, caso seja ampliado os termos de cooperação entre a Prefeitura e outros
governos, como no caso de Angola e de Arequipa no Peru, que hoje possui estudantes em
atividades de intercâmbio na cidade, se tornando consumidores e divulgadores da cidade para
o Mundo; 3) O Turismo de Eventos que, apesar da inexistência de um Calendário de Eventos
oficial da cidade, conta com grandes eventos ao longo do ano, que atraem público de toda
região; 4) O Turismo Gastronômico, tendo em vista a influência cultural de diversos povos e a
rica oferta de bares e restaurantes existentes na cidade.
Cabe enfatizar, que exceto o Turismo de Estudos e Intercâmbio e o Turismo de Lazer/Saúde e
Bem Estar, todos os demais segmentos são voltados a uma demanda regional, citada
anteriormente, demandando esforços direcionados de promoção e comercialização para que o
turismo se consolide como uma atividade economicamente sustentável para empreendedores
e moradores de Lins, e, sobretudo, atraente para os vizinhos linenses.
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7.ESTUDO DO COMPOSTO DE MARKETING ATUAL E DO MERCADO
7.1. Análise de Marketing e Promoção do Destino
O município não apresenta um Plano de Marketing Turístico, capaz de orientar quais são as
ações prioritárias para promoção do turismo e deve fazê-lo a partir da definição de sua
vocação turística e avaliação dos segmentos a serem priorizados para o município. Algumas
ferramentas de marketing são utilizadas para divulgar o turismo na cidade e
consequentemente atrair um maior número de visitantes para o município. No entanto, elas
não são usadas adequadamente, algumas já ficaram ultrapassadas, como o calendário de
eventos que teve sua última tiragem em 2014, assim como o Guia Gastronômico, que aparenta
ser a melhor ferramenta de marketing utilizada, servindo tanto para divulgar os serviços que
são prestados no município, como para posicioná-lo como destino gastronômico. De toda
forma, necessita-se de foco e de atualizações anuais, excluindo-se estabelecimentos que não
estejam funcionando ou que tenham avaliações ruins por seus frequentadores.

Ferramenta de Marketing e Promoção do turismo de Lins – Folder Rio Dourado
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Ferramenta de Marketing e Promoção do turismo de Lins – Folder Museu Histórico e
Arqueológico de Lins

Atualmente, o turismo faz uso da divulgação da cidade no sentido de atração de
investimentos, sendo que o turismo de negócios é fomentado com este tipo de ação. Alguns
materiais foram encontrados nessa linha e merecem destaque. Com o slogan “Investir em Lins
é tão bom quanto viver aqui”, a Prefeitura tem produzido encartes com os principais
resultados econômicos, sociais e ambientais alcançados, bem como as vantagens competitivas
de se investir no município.

Ferramenta de Marketing e Promoção do turismo de Lins – Folder Institucional Prefeitura

Outras ferramentas são utilizadas em parceria com a iniciativa privada como os encartes de
turismo produzidos pelo Resort Blue Tree Park Lins e pela agência de Receptivo Viaje Bem.
Ambos divulgam os atrativos turísticos de Lins, e no caso da agência, os atrativos são
organizados em roteiros para serem realizados em turnos (manhã, tarde ou noite),
especificamente para atender ao público do Resort Blue Tree, os quais quando conhecem a
cidade, o fazem por meio de citytour de curta duração. Não existe hoje nenhuma ação externa
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de marketing e promoção do destino junto a agências e operadoras turísticas, nem mesmo
com entidades de classe ou de interesse, como Associações de Terceira Idade, Conselhos
Profissionais e etc.

Ferramenta de Marketing e Promoção do turismo de Lins – Folders Iniciativa Privada

7.2. Análise dos Preços praticados
A cidade tem grande potencial para negócios, e mantém uma boa taxa de ocupação nos
hotéis, com aproximadamente 60% de ocupação. No entanto, o município erra na prestação
de serviços com relação ao atendimento e por sua pujança econômica regional, pratica preços,
que segundo informações podem chegar a ser 35% maior que em outros municípios da região,
sobretudo, em produtos que possuem relação com o valor dos combustíveis e de moradia.
No tocante aos preços praticados nos equipamentos de hospedagem, tomamos como base
uma pesquisa realizada no site de reservas de hospedagem Booking15, onde foi realizado um
comparativo com hotéis de categoria similar. A partir do resultado obtido em setembro de
2016, pôde-se constatar que em Lins, o preço é mais elevado quando comparamos o Blue Tree
Park Lins com seu maior concorrente localizado na cidade de Olímpia. Para o período
delimitado na pesquisa, 4 diárias, entre quinta e domingo, o preço foi quase 200% superior,
devendo-se apenas considerar que o Blue Tree Park Lins opera no sistema de pensão completa
e a concorrência na diária com café da manhã incluso.

15

Disponível em: <www.booking.com>. Acesso em 11 de setembro de 2016.
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Pesquisa de preço no site de reservas Booking.com

Disponível em: <www.booking.com>. Acesso em 11 de setembro de 2016.

Já os hotéis de categoria inferior, encontrados no mesmo site, e os hotéis de Lins
apresentaram preços mais competitivos, apesar de não oferecerem a mesma estrutura de
lazer que os hotéis pesquisados de Olímpia.
No que concerne ao preço praticado pelos principais restaurantes de Lins, foi observado que
os clientes acham o preço justo, relacionando a qualidade e ao atendimento, sendo as opções
sempre muito elogiadas, como foi possível verificar no site Tripadvisor16.

7.3. Análise do Posicionamento Online
O comportamento do consumidor de viagens vem sofrendo mudanças radicais com uma
oferta cada vez mais diversificada e facilitada por meio de aplicativos, sites e redes sociais. A
internet é cada vez mais considerada a principal ferramenta para escolha de um destino
turístico, estando presente em todas as fases de uma viagem, desde o momento da decisão
sobre o destino ou roteiro turístico a ser realizado, até dicas sobre como organizar a viagem,
registro e compartilhamento das informações. A cada hora, mais de 700 mil internautas
realizam buscas no site Google sobre viagens, de acordo com dados da própria Google. A
expectativa de crescimento de vendas de viagens on-line foi mais de 34% no ano de 2014,
segundo a eMarketer17, principalmente com o crescimento da utilização dos dispositivos
mobile durante as viagens, contribuindo inclusive para se encontrar atividades no local onde
estão. A internet foi ainda a fonte de informação mais citada para organização das viagens,
segundo a pesquisa do Ministério do Turismo e da Fundação Instituto de Pesquisas
16

Disponível em: <https://www.tripadvisor.com.br/PricefinderPopunder>. Acesso em 11/09/2016.
Disponível em: <http://www.turismo.gov.br/ultimas-noticias/2872-a-importancia-da-internet-para-oturismo.html>. Acesso: 30/08/2016.
17
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Econômicas – FIPE, representou 37,0% da escolha do destino por turistas Internacionais em
2013, com tendência de crescimento frente aos números do ano anterior. (BRASIL, 2014).
Os meios web de interação, incluindo os aplicativos para smartphones e tablets, se diferenciam
dos guias de viagem e meios convencionais de promoção do turismo, uma vez que expõem a
avaliação dos próprios usuários que utilizam da cadeia produtiva do turismo; Incluindo, nesta
cadeia a rede hoteleira, os restaurantes e atrativos turísticos, contribuindo não apenas para a
divulgação como para o processo de decisão do consumidor que pode basear-se em opiniões
de outros consumidores para definir o próximo local de viagem. Para se ter uma ideia da força
dessas ferramentas, o Tripadvisor, já acumulou mais de 320 milhões de avaliações, segundo
informações do próprio portal, obtidas em março de 2016, cobrindo mais de 6,2 milhões de
acomodações, restaurantes e atrações no mundo.
Para a realização desta análise, foram visitados os principais sites de busca, redes sociais e
demais sites relacionados ao município de Lins, com o intuito de identificar como o destino se
apresenta na internet para os turistas e para os agentes e operadores de turismo, buscando
caracterizar um perfil e de que forma o município está posicionado no meio web.
Foram visitados 14 endereços eletrônicos considerados importantes fontes de consulta
durante a escolha de um destino turístico. Os sites visitados foram separados em “Sites de
busca”, “Informações sobre destinos turísticos”, “Reservas online”, “Redes sociais” e
“Informações sobre Lins”. A seguir são apresentados os principais resultados dessa análise.

Quadro 2: Endereços Eletrônicos Visitados
Endereço Web
www.google.com.br

Logo

Categoria
Sites de Busca

www.tripadvisor.com.br

www.cvc.com.br

www.turismo.sp.gov.br

Informações
sobre Destinos
Turísticos

www.viajeaqui.abril.com.br

LINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA

67

PLANO DIRETOR DE TURISMO – LINS/SP 2025

www.aguastermais.com

www.roteirodeturismo.com.br
www.viagem.uol.com.br
www.feriasbrasil.com.br

www.booking.com

Reservas Online

www.facebook.com

www.youtube.com
Redes Sociais
www.twitter.com

www.instagram.com
Fonte: Dados da pesquisa de gabinete.
Elaboração: Esfera Consultoria, 2016.

A visita a esses sites constata que a presença de Lins e de publicações relacionadas ao turismo
no município, ainda são muito frágeis e necessitam de um programa de alimentação constante
e monitoramento, para aumentar a eficiência dessas ferramentas para a divulgação do
município e do turismo como atividade econômica visando à atração de maior número de
visitantes por meio da exposição online.
O Facebook, como a rede social com maior número de usuários, necessita de atenção especial,
potencializando o perfil “PIT Lins” ou criando um perfil específico para divulgação do turismo e
dos eventos com fotos e vídeos de alta resolução.
Paralelamente, a publicação institucional ou incentivo para uma maior publicação de vídeos de
qualidade no Youtube é uma estratégia importante, pois mantém novos e atualizados vídeos
para serem visualizados na própria plataforma ou compartilhados em outras redes sociais
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como o Twitter e Facebook, ampliando número de visualizações e contribuindo para
divulgação do turismo na cidade.
No tocante aos sites de turismo, é preciso avaliar a existência de conteúdos sobre a atividade
turística de Lins nos principais sites de turismo existentes. Em alguns há a necessidade de
incentivar os empreendedores a se fazerem presentes. Para isso a Administração Municipal
precisa abastecer os sites de informações, como Uol Viagens e Férias Brasil e convidar para um
Famtur ou mesmo sugerir e incentivar a divulgação em sites especializados particulares, como
é o caso do site Águas termais, que não apresenta nenhuma informação acerca das águas
termais de Lins.
Os dois únicos sites encontrados de Lins foram: o “curtalins.com.br” que está fora do ar, e o
site institucional: “lins.sp.gov.br”, sem nenhum apelo turístico, que possui um caminho muito
difícil no link “Nossa Cidade”, com algumas informações turísticas como atrativos, eventos,
roteiros e etc. Há também, o site da ADETEC, que apresenta informações sobre festas, história
e turismo. Em geral são sites estáticos, sem muita interação com os usuários, que buscam
informar seus visitantes sobre os temas a que lhe são pertinentes e complementam com
informações úteis para o turismo. É importante que um site como deve ter sido o
curtalins.com.br, que esteve no ar com informações específicas do turismo, sirva como um
portal turístico do município, criando formas de interação com depoimentos, reportagens,
links para compartilhamentos das principais notícias sobre os atrativos e equipamentos
turístico do município, gerando interface com o usuário.
A partir da análise da descrição e dos comentários dos principais equipamentos e atrações de
Lins, é possível afirmar que o posicionamento atual tende a privilegiar os recursos culturais. As
atividades culturais como festas, eventos e visitas a monumentos culturais se destacam, sendo
visto de maneira positiva, após a análise da oferta turística em capítulo anterior. No entanto,
atrativos naturais que se apresentam de certa forma passivos, devem aliar maior interação ao
que se apresenta atualmente como contemplativo, como o Rio Dourado e Horto Florestal.
Disso, concluímos que é necessário repensar a forma como o município enxerga seus atrativos
turísticos existentes e reorganizem os dados que divulgam os referidos atrativos e eventos
locais, com vistas a ampliar a percepção dos turistas sobre as possibilidades e práticas
existentes em Lins.
A maior parte dos comentários identificados é de turistas da região e da Capital São Paulo, os
quais enxergam a cidade de Lins como uma opção de lazer, nos feriados e férias. Os turistas,
em geral, são pessoas que se deslocam para a região por motivo de lazer (Blue Tree) ou
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negócios, pouco usufruindo dos atrativos (Templos, Igrejas, Rio Dourado, gastronomia, e etc.),
e incapazes de induzir um fluxo turístico permanente. Porém, são interessantes ao serem
considerados como oferta complementar.
Em contrapartida, alguns recursos e atrativos são bastante específicos e diferenciados. Apesar
de não ter tanta popularidade, sua singularidade pode induzir fluxo de nichos com alto
interesse por um tema específico. Esses nichos são limitados em quantidade, mas constituem
um mercado importante, pois não têm concorrentes, uma vez que a cultura japonesa
representada nos Templos Budistas, a água termal, que necessita se tornar pública por meio
de balneários mais acessíveis, e os serviços gastronômicos, possuem diferenciais importantes e
não podem ser encontrados em qualquer lugar.
Entre os segmentos identificados, aqueles que possuem mais destaque são: o Turismo de Lazer
e o Cultural, presente nas fotos nas redes sociais, entre outros. Quanto ao segmento de
Turismo Rural, foram encontradas algumas imagens de pessoas na Sorveteria Fazendinha
Tropical, que faz parte do chamado Roteiro Rural Campestre, mas que praticamente atrai os
turistas pelo ambiente e qualidade do sorvete e não pela ruralidade.
Em geral, a presença de Lins e de publicações relacionadas ao turismo no município são
praticamente restritos ao Resort Blue Tree Park Lins e a Prefeitura Municipal que publica suas
ações e eventos.
Estas ferramentas apresentadas são importantes de serem gerenciadas para posicionar a
cidade àqueles que buscam informações relativas ao destino Lins. Para isso, necessita-se de
um programa constante de alimentação de informações e monitoramento, para aumentar sua
eficiência, servir como fonte de informações estratégicas, caso das avaliações dos usuários do
site Tripadvisor e para a divulgação do município e do turismo como atividade econômica para
atração de maior número de visitantes.
7.4. Análise de destinos concorrentes

Atualmente o município de Lins concorre com municípios vizinhos ou muito próximos, na
realização de festas e eventos culturais, não havendo um segmento âncora definido que
permita comparar com outros destinos consolidados. Entretanto, os municípios vizinhos
devem ser vistos como parceiros para formatação de roteiros integrados e que enriqueçam a
experiência dos turistas, criando-se um calendário unificado entre eles e, dessa forma
fortalecendo o turismo regional.
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De toda forma, vale enfatizar a vocação que o município possui para se tornar um destino de
águas termais, devido aos lençóis existentes que expõe um potencial a ser explorado.
Atualmente, existe uma concorrência com outros destinos de águas termais exercida pelo Blue
Tree Park Lins. Para se tornar um destino termal, Lins necessita atrair investidores para a
instalação de novos empreendimentos, possibilitando maior acessibilidade ao público em
geral, se possível, viabilizando o tão sonhado balneário municipal que vive no imaginário de
sua população desde a ocasião da instalação do Resort, hoje o único detentor de água termal
no município. Avaliar essa viabilidade é o primeiro passo para se tornar um destino de água
termal, atraindo primeiramente investidores e posteriormente visitantes para uma oferta
potencial restrita a poucas regiões do país, elevando o nome de Lins no cenário turístico
paulista e nacional.
Atualmente, os principais concorrentes do Resort são: Olímpia que fica à 450km de São Paulo
capital, Águas de Lindóia - 170km, Águas de São Pedro - 180km e Monte Alegre do Sul - 130km,
além de destinos mais distantes e do mesmo segmento em Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Paraná, Goiás, Rio Grande do Norte, São Paulo e Uruguai.
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8. PERCEPÇÃO TURÍSTICA: LEITURA COMUNITÁRIA E DE ATORES SOCIAIS
Para maior compreensão do cenário turístico de Lins, foi realizada uma pesquisa de
abordagem direta com empreendedores, moradores e turistas, durante as visitas técnicas de
reconhecimento do território; com o intuito de avaliar as percepções sobre o turismo em Lins,
investigando se Lins é uma cidade turística, bem como identificar quais são, para os
entrevistados, os principais atrativos e quais são os pontos fortes e pontos fracos para o
desenvolvimento do turismo na cidade. Por fim, foi investigado se o turismo é realmente um
caminho para o desenvolvimento da cidade e como este precisa se desenvolver, com ações
prioritárias para que isto se concretize.
Definiu-se uma amostra mínima e os respectivos públicos que seriam consultados (poder
público, prestadores de serviço, terceiro setor, comunidade e turistas) para maior efetividade
desta pesquisa de percepção. A partir dos resultados obtidos e com a homogeneidade das
respostas obtidas com o questionário, não seria necessário ampliar o número de entrevistas,
adotando uma estratégia de investigação mais qualitativa, que deu origem a essa percepção
turística.
A seguir são apresentados os tópicos da pesquisa.



Lins é uma cidade turística

Os entrevistados acreditam que Lins é uma cidade turística, mas que seu potencial ainda não é
aproveitado como destino, pois grande parte de seus turistas desfrutam das águas termais do
Resort Blue Tree e poucos são os que têm a oportunidade de conhecer a cidade e seus demais
atrativos e equipamentos turísticos. No entanto, há quem considere a cidade um destino
turístico, devido ao fato de apresentar fontes de águas termais e um grande Resort com fluxo
turístico o ano todo, bem como por possuir bons eventos culturais ou não, além de sua
localização privilegiada. Uma pequena parte vê no Rio Dourado, um potencial a ser explorado
como estância balneária e de esportes aquáticos e pesca.
Sob outra perspectiva, há também aqueles que não consideram Lins uma cidade turística por
entenderem que o turismo não é o foco na cidade, os entrevistados alegam a existência do
mesmo, porém, a cidade não participa dele, por duas razões: pelo preço elevado dos pacotes
que são vendidos no Resort e pelo público que o frequenta; E consequentemente por não
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conseguir distribuir este fluxo recebido no Resort pela cidade de forma a gerar divisas
significativas e fomentar outros atrativos turísticos e eventos culturais.
Para além dessa visão de um turismo excludente o qual existe atualmente, ao serem
questionados se acreditam no seu desenvolvimento, muitos acreditam devido às
características que a cidade possui, com águas termais, água de qualidade em abundância,
bares e restaurantes de qualidade e uma cultura diferenciada pela presença de culturas
tradicionais, como a japonesa.
Já os empreendedores percebem a cidade, hoje, mais voltada ao turismo de negócios, em
função das grandes empresas e indústrias da região e reconhece a importância deste setor
para o desenvolvimento da cidade em função do trabalho e renda gerados, com maior
especialização da mão de obra.
Aqueles descrentes de seu desenvolvimento preferem que a cidade permaneça como está,
uma cidade tranquila para se morar, acreditando que o turismo trará mais impactos negativos
do que positivos para o município.



O que mais atrai visitantes para a cidade

Segundo os entrevistados, o que mais atrai visitantes para Lins é o Resort e suas águas termais.
Ademais, são as Igrejas, e também as visitas aos familiares residentes em Lins e na região, que
possui uma significativa colônia japonesa.
Muitos acreditam que o fato de ser uma cidade tranquila, com um clima mais agradável em
relação a grandes centros urbanos, faz de Lins, mesmo com seus mais de 75 mil habitantes, um
lugar atrativo para turistas de grandes cidades.
Quando questionados sobre o que consideram como atrativo turístico de Lins as opiniões
foram bem diversificadas, sendo apontados principalmente: as Igrejas e os Templos Budistas, o
Museu Histórico e Arqueológico, o Rio Dourado, bons restaurantes e a Sorveteria Fazendinha
Tropical, que atraem pessoas de outras cidades. Uma pequena parte ressalta a importância do
Museu Histórico e Arqueológico de Lins (Antiga Estação) e dos eventos culturais.
“Vejo o turismo como uma grande oportunidade econômica
para a cidade, mas as pessoas precisam acreditar mais”.
Camila – Pres. do COMTUR e proprietária da Sorveteria
Tropical
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Apesar de o Resort ser um grande gerador de fluxo turístico para o município, alguns
entrevistados questionam quais os benefícios que o Resort trás para a cidade, uma vez que
alguns prestadores de serviços acreditam que não trás nenhum, se sentido isolados do que o
empreendimento poderia gerar de visitantes para a cidade e que permanecem toda sua
estadia nas instalações do Resort.
Em geral, as pessoas pouco frequentam ou não conhecem a maioria dos atrativos, sendo
pouco citados os atrativos que constam no Inventário e nos sites oficiais do município, como o
Horto Florestal e o Museu Histórico e Arqueológico de Lins. Os espaços normalmente possuem
boa infraestrutura, boa conservação, mas são pouco utilizados e aparentemente não possuem
um calendário de atividades para atrair a população local. O Horto Florestal, por exemplo,
possui uma área de aproximadamente 90 mil m², tem em sua história o fato de já ter sido um
zoológico municipal e pode ter mais opções para as famílias e para os idosos como forma de
melhor aproveitar o espaço; Enquanto o Museu Histórico e Arqueológico possui um excelente
espaço externo, com estacionamento, além de enorme acervo, mas ainda aparenta necessitar
de mais eventos e parcerias para atrair maior público.



O que dificulta o desenvolvimento do turismo

O atendimento e os preços praticados são os principais dificultadores para o desenvolvimento
do turismo, segundo os entrevistados, esses citam que já foram oferecidos diversos cursos,
mas sem grande participação. O atendimento nas lojas é ainda mais preocupante. Falta
compreensão dos proprietários das lojas, falta qualificação empresarial antes de qualificação
profissional, pois não há apoio dos donos e gerentes para que todos se qualifiquem.
Outros acham que o empecilho para o turismo é a baixa oferta de atrativos, opções de
comércio e vida noturna, além de maior investimento na cidade.



O que é possível fazer para melhorar e avançar em relação ao turismo

A possibilidade de atração de investidores para criação de parques temáticos e aquáticos no
município é um fator colocado por aqueles que sabem que isto vem sendo articulado. Já
fizeram estudo de viabilidade com empreendedores do Wet’n Wild, os quais enxergaram
potencial, mas somente o projeto tem um custo muito alto para o município. Conversas com
hotéis como o Bourboun, para atração de investidores também foram mencionadas.
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Outra possibilidade é explorar melhor o potencial náutico, devido a o fato de ser um braço do
rio Tietê, vislumbrando juntar o potencial náutico com o potencial termal. O Rio Dourado no
município, afluente do Rio Tietê, é utilizado comercialmente apenas para aluguel de chácaras,
não sendo explorado turisticamente como balneário, prainha, passeios de barco, restaurantes,
esportes náuticos, e etc., até em razão das restrições legais já citadas.
Muitos pedem a ampliação das opções de serviços com uma melhora no atendimento, pois,
consideram ruins e com constante reclamação de hóspedes e turistas. O preço dos serviços de
alimentação na área central também é considerado alto, diante da qualidade oferecida.

9. CONSOLIDAÇÃO DO DIAGNÓSTICO – MATRIZ FOFA
Após etapa de levantamento técnico da Consultoria da atual situação da atividade turística,
que inclui reconhecimento do território, entrevistas com informante-chave e da análise de
dados secundários, realizou-se uma oficina técnica-participativa com lideranças do trade
turístico de Lins para confrontação de percepções e construção de um cenário real do turismo
local. Por meio da análise de diferentes variáveis relacionadas aos ambientes externo e interno
do município de Lins, de maneira a fundamentar o planejamento turístico, elaborou-se uma
matriz de avaliação estratégica.
A metodologia aplicada seguiu a perspectiva de Peter Drucker (1974) o qual define
planejamento estratégico como um processo contínuo e sistemático para a tomada de
decisões no plano presente, com o maior conhecimento possível do futuro, organizando
sistematicamente as atividades necessárias à execução das decisões. Essa perspectiva, leva em
conta as condições internas (forças e fraquezas) confrontadas com as oportunidades e as
ameaças do ambiente externo. Para tanto, são definidas premissas básicas que devem ser
seguidas com base em informações coletadas em atividades específicas.
A técnica adotada utilizou-se de uma das principais ferramentas para se proceder ao
planejamento estratégico, a análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats,
leia-se: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças), em que se identifica as potencialidades
e fragilidades relacionadas ao município de Lins, na perspectiva da atividade turística. Baseado
no cruzamento entre os pontos fracos e ameaças foram indicadas as forças restritivas, bem
como entre pontos fortes e oportunidades que apontaram as forças impulsoras, ambas,
presentes nos ambientes interno e externo e podendo impactar no processo de gestão para o
desenvolvimento do turismo local. Objetivando mitigar o que se coloca como risco, bem como
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aproveitar da melhor forma possível os fatores que estimulam o turismo do município, foram
elencadas premissas defensivas ou de recuperação e ofensivas ou de avanço.
Como forma de direcionar e ao mesmo tempo ampliar o espectro para a análise dos
representantes, foram apresentadas as principais variáveis de competitividade de um destino
para que estes pudessem realizar uma avaliação mais abrangente, como mostra a tabela a
seguir:

ANÁLISE INTERNA

ANÁLISE EXTERNA



Atrativos turísticos;



Cooperação regional;



Acesso aos atrativos;



Destinos concorrentes;



Sinalização turística;





Opções de roteiros, atividades e
diversão;

Tendências no comportamento do
consumidor;



Novos entrantes no mercado;



Marketing e promoção do destino;



Ameaça de produtos substitutos;



Informações turísticas;



Análise PEST:



Políticas públicas de turismo;

- Variáveis Políticas;



Equipamentos e Serviços turísticos
(hotéis,
restaurantes,
receptivo,
transporte turístico e etc);

- Variáveis Econômicas;



- Variáveis Sociais;
- Variáveis Tecnológicas.

Infraestrutura de apoio turístico
(rodovias de acesso, limpeza urbana,
segurança pública, manutenção de
espaços públicos e etc).

A partir dessa análise, os grupos foram construindo a Matriz FOFA18, que sintetiza a análise
SWOT19 realizada pela consultoria, a partir da visão geral do território e das contribuições
desta etapa participativa, como ilustrada abaixo:

18

Matriz que consolida a análise das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças que influem sobre o destino, ou
outra unidade de análise. É um importante instrumento de análise ambiental, muito utilizado para , uma vez que
avalia a interdependência e influência mútua de fatores importantes que caracterizam o ambiente interno (forças e
fraquezas) e o externo (oportunidades e ameaças).
19
SWOT é a sigla em inglês dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses
(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).
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MATRIZ
SWOT

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

FORÇAS

OPORTUNIDADES



Localização
estratégica 
(entroncamento entre duas boas e
importantes rodovias);

Criação de um comitê regional de
turismo, envolvendo municípios
vizinhos;



Presença
de
águas
exclusividade na região;



Presença de diversas instituições de
ensino técnico e superior (mão de
obra qualificada);


Existência de um Guia com
Calendário de Eventos Regional
digital
(Planejamento
em
conjunto);





PONTOS
POSITIVOS

Agência
(ADETEC)

de

Termais, 

Desenvolvimento


Eventos turísticos, como: Festa do
Peão, Expolins, Semana da Cultura
Japonesa, Expoagrícola, Festa do 
Padroeiro, Exposição Nacional de
Orquídeas, Festival Brasileiro Música
Sertaneja Raiz;



Segurança pública;

Oferta de atrações para o público
jovem flutuante (Universitários);
Aproveitar ações consolidadas
regionalmente
como
a
gastronomia;
Realização
de
setoriais
para
população na
turismo;

conferências
envolver
a
questão do





Proximidade e facilidade de acesso
aos atrativos;

Mudança de comportamento dos
turistas que estão optando pelo
turismo doméstico e de curtas
distâncias;



Disponibilidade de espaços para 
eventos de toda natureza;

Busca por destinos que inspiram
qualidade de vida;



Estacionamento para ônibus
turismo na área central;



Várias opções linhas rodoviárias;

Inclusão de Lins à Política
Estadual como município de
interesse turístico – captação de
recursos;



Saneamento e qualidade ambiental;



Boa oferta de Equipamentos e
serviços
turísticos
(hotéis
e 
restaurantes)
–
qualidade
e
acessibilidade;

Existência de dados e informações
turísticas;





Existência do PIT (Posto
Informações Turísticas).

de 



de 

Possibilidade de exploração de
outras fontes termais;
Criação de um balneário termal
público;
Circuito cultural com exploração
do rico patrimônio histórico e
cultural (gregos e japoneses);
Envelhecimento da população e
busca por viagens pela melhor
idade.
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MATRIZ
SWOT

PONTOS
NEGATIVOS

AMBIENTE INTERNO

AMBIENTE EXTERNO

FRAQUEZAS

AMEAÇAS



Qualidade
comércio;

do

atendimento

no



Falta de identidade regional
(Circuito Turístico Coração
Paulista);



Falta de programação e continuidade
de eventos de menor porte;



Falta diálogo intermunicipal
para
um
processo
de
autogestão;



Destinos
vizinhos
que
concorrem entre si, como no
caso de Penápolis-SP;



Crise
no
econômica;



Queda geral no
compra;



Concorrência no Estado ao
pleito de município de interesse
turístico;



Política agressiva de promoção
de outros destinos turísticos,
com uso tecnológico, como
aplicativos, vendas online e
promoções;



Restrições ambientais e legais
que inviabilizem a utilização de
recursos turísticos, como outras
fontes termais e atividades no
Rio Dourado.



Limpeza e conservação de espaços
públicos;



Divulgação interna e externa;



Falta de informação dos horários de
funcionamento dos atrativos;



Poucas opções de atrativos turísticos
e baixo nível de exploração dos
existentes;



Falta
de
investimentos
para
aproveitamento dos recursos naturais
existentes (termas, Rio Dourado,
Horto Florestal);



Falta de produtos artesanais locais e
apoio ao artesanato;



Sinalização turística (escassa e sem
manutenção);



Escassez de políticas públicas voltadas
ao turismo;



Falta de um receptivo turístico e
transporte como vans;



Marketing e promoção do destino
(Folder, mapa, guia, aplicativo etc);



Inexistência de um Fundo Municipal
de Turismo;



Baixo nível de organização social,
terceiro setor.

Brasil

políticopoder de

Após cruzamento entre as forças e as oportunidades apresentadas na Matriz SWOT,
considerou-se como diferencial competitivo do destino Lins, a presença das Águas Termais, e
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em segundo patamar o patrimônio cultural existente, especialmente, os expressos em templos
religiosos de influência da cultura grega e japonesa.
Em atividade específica definiu-se, assim, como segmento-âncora para o desenvolvimento
turístico em Lins, o Turismo Termal, ligado a Saúde e Bem estar, desde que se tenham estudos
conclusivos da viabilidade de exploração deste recurso para uso público, como a criação de um
Balneário, o que demanda um projeto à parte. E como oferta secundária, o Turismo Cultural,
com enfoque ao Turismo Étnico, hoje, praticamente inexplorado turisticamente e
desconhecido por boa parte da própria população linense.

10. MACROTENDÊNCIAS
10.1. Macrotendências do Turismo no Brasil
Nos últimos dez anos, o setor de turismo no Brasil, tem mantido uma tendência de
crescimento satisfatório e dá mostras que, mesmo com a crise internacional e a consequente
desaceleração do crescimento econômico no país, tem possibilidades de manter o seu vigor.
Devido a esta recente recessão econômica que o país vem enfrentando, o setor observou, a
partir de 2015, um recuo em suas atividades. Nesse mesmo ano, o setor movimentou um PIB
de aproximadamente 190 bilhões de reais, o que representa um recuo de 0,10% comparando
ao ano de 2014 (ano da Copa do Mundo). A retração cessou um crescimento ocorrido desde
2008. Para 2016 é projetada uma queda de aproximadamente 0,9%, o que significa um
movimento aproximado de R$ 188 bilhões para o setor, segundo o WTM (World Travel Market
Latin America), mesmo se considerando a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
Nesse período, de acordo com o Estudo da Demanda Turística Internacional (2013), o turismo
internacional no Brasil ganhou posições com a contribuição do segmento de negócios e
eventos, que esteve em alta. Outros segmentos também se destacaram com o crescimento do
turismo no Brasil, principalmente os segmentos de turismo cultural e de natureza que dão
conta de um ambiente de negócio propício à expansão de novos destinos e atividades
turísticas no país em seus diversos segmentos. Segundo dados do Ministério do Turismo,
somente no ano de 2012 o setor obteve uma expansão em termos mundiais, equivalente a seis
vezes o crescimento do PIB nacional.
O aumento do número de visitantes estrangeiros com a Copa do Mundo e a recente
Olimpíadas no Rio de Janeiro mostraram como os megaeventos esportivos são um grande
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negócio para o turismo, e ajudou o setor no País a enfrentar a crise econômica. O desafio para
o Brasil agora é garantir condições para o setor crescer de forma continuada, com reflexo em
todo o território nacional. Uma das estratégias estará em reforçar a promoção do País, junto
aos países vizinhos sul-americanos que têm crescido acima da média no número de
desembarques internacionais.
Nesse contexto, o setor de turismo foi responsável por 8,8 milhões de empregos diretos e
indiretos no ano da Copa do Mundo de 2014, valendo-se destacar como um ano atípico. A
entrada de turistas estrangeiros foi de 6,4 milhões, 10,5% superior ao ano anterior (2013),
quando o País recebeu 5,8 milhões de visitantes. Em 2015, o País sofreu uma retração em
comparação com 2014, atingindo 6,3 milhões de visitas estrangeiras. A chegada de turistas do
exterior teve bom crescimento desde 2006, alcançando uma margem de 25% de crescimento.
O aumento projetado até 2018 é de cerca de 6%, com a entrada de 6,7 milhões de turistas
estrangeiros.
No que diz respeito ao turismo interno, a quantidade de desembarques domésticos no ano de
2015 foi de 112 milhões, uma retração de -0,4% em comparação com 2014. Para 2016, estimase 120 milhões de desembarques domésticos, um aumento de aproximadamente 7%. Entre
2014 e o início de 2016, o real apresentou uma desvalorização de 46,7% frente ao dólar.
Mediante a isso, os destinos turísticos brasileiros ganharam em competitividade no preço e
tornaram-se mais atrativos, oferecendo oportunidades de viagens a custos mais reduzidos do
que para o exterior. No Brasil, com o dólar acima dos R$ 3,00, há uma tendência para que o
brasileiro viaje ainda mais dentro do próprio país, ou seja, de desenvolvimento no turismo
doméstico, que já responde por aproximadamente 85% da receita do setor no Brasil (Relatório
Inteligência SEBRAE/2016).
Porém, mesmo diante de um cenário nacional de incertezas políticas e econômicas, há uma
previsão de crescimento anual que deverá atingir uma taxa média de 2,9% nos próximos 10
anos (2016 – 2026), alcançando um montante de R$ 251,8 bilhões, ou 3,7% do PIB total do
país, apesar desse crescimento ser menor que o dos países latino-americanos vizinhos, como
Peru e Chile, que terão crescimento de 5,8% e 3,4%, respectivamente (Relatório Inteligência
SEBRAE/2016). Esse panorama de incertezas e essas previsões econômicas do turismo devem
ser considerados para o planejamento turístico de Lins, mesmo diante de previsões otimistas
para o turismo brasileiro.
Sob essa ótica, é importante para o município de Lins aproveitar a oportunidade de visibilidade
e crescimento do turismo, neste período, para realizar ações estratégicas que possam
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melhorar sua competitividade em relação a outros destinos. Essa melhoria se torna possível
quando se busca ainda compreender aspectos ligados às principais motivações e expectativas
dos turistas, como encontrar uma oferta de equipamentos, serviços e ambiente propício para
realização de atividades turísticas.
Segundo dados do Estudo Qualitativo do Turismo, realizado pelo Instituto Marca Brasil no ano
de 2009, as tendências em relação à motivação das viagens, expectativas e a busca de
experiências memoráveis dos turistas estão relacionadas a:
Motivações


Conhecer

lugares

Expectativas
=

Ampliar

universo / globalizar;






Naturalidade no atendimento;



Hospitalidade:

Conhecer e viver outras culturas =
Aprender, crescer;
(gastronomia)

Aguçar

sentidos,

os

=

novas

Adquirir

cultura

=

Erudição





(história, artes, teatro etc.);







não

Encantamento


com

Contemplação e Interação
com a natureza;

serem

Abstração = desligar-se de
tudo;

pequenos

agrados;



Consciência ecológica;

Calefação nos equipamentos de



Interação com a população

hospedagem;

local;

Aproveitar, mudar tudo = Inverter a



Gastronomia “diferente”;



Vivência da cultura;

estrutura – diversão;



Atividades para todas as idades;



Crescimento pessoal;



Informações sobre os atrativos



Sentidos e emoções;

locais;



Autoconhecimento.

Aproveitar

momentos

com

a

família, fazer amigos = Vínculos



Honestidade:

Pequenas experiências =
grandes momentos;

e

enganados;

sensações;


amparo



aconchego;


Experimentar

Experiências Memoráveis

sociais;



Segurança/limpeza urbana;

Deixar lembranças para os filhos =



Conforto e simplicidade;

Passar o legado;



Autenticidade da cultura.

Ter aventuras, praticar esportes =
Explorar;



Estar em contato com a natureza =
Consciência ecológica.

Fonte: Instituto Marca Brasil – 2009.

Outra forte tendência percebida, especialmente, acerca do turista brasileiro, é a busca nos
locais visitados, de algumas características comuns a diversos ambientes, mas com serviços
que proporcionem experiências de qualidade. Dentre as expectativas dos turistas podemos
citar20:

20

Fonte: IMB - Estudo Qualitativo com Operadoras – 2009.
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Natureza exuberante;



Equipamentos seguros;



Normas de segurança aplicadas na



Atendimento personalizado;

prática;



Bons locais para alimentação;



Informações precisas sobre o destino;



Várias opções de lazer;



Formas de pagamentos facilitados.



Feiras de artesanato.



Profissionais

competentes

e

qualificados;

Existem ainda alguns fatores de suma importância e que contribuem para percepção de
qualidade dos turistas em relação a um destino21:


O respeito com o meio ambiente;



Acesso à internet;



Adoção de preços justos;



Telefonia móvel;



Facilidades de acesso;



Diversificação



Boa qualidade de vida à comunidade



programação

noturna aos turistas;

local;



Associação de conforto;

Informações precisas e confiáveis dos



Charme de elementos naturais nas

destinos e atrativos;


na

instalações físicas e entorno.

Existência de agências bancárias ou
caixas eletrônicos.

O turismo é uma atividade social em sua essência, fruto da interação entre a comunidade
receptora e os turistas, por isso necessita de equilíbrio e compreensão de ambas as partes
sobre as particularidades de cada um nessa interação, principalmente, no que concerne ao
entendimento das motivações e expectativas dos turistas e o respeito por parte desses com os
costumes e tradições locais. Assim, se constrói um ambiente adequado para se desenvolver o
turismo. Em contrapartida, a conscientização da população local e a hospitalidade turística
também são cruciais para obter sucesso no desenvolvimento deste setor.
Além disso, um destino competitivo necessita direcionar esforços para se alcançar uma
sustentabilidade socioambiental, boa infraestrutura de receptivo, com uma oferta e serviços
especializados diversificados, atendimento personalizado, eficiente e atencioso com os

21

Fonte: IMB - Estudo Qualitativo com Operadoras – 2009.
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visitantes, proporcionando-os experiência singular e memorável, com uma imagem clara do
destino, sendo este vendido pelos próprios visitantes.

10.2 Macrotendências do Turismo no Estado e Região Sudeste
Se nos últimos anos o cenário do turismo no Brasil apresentou um importante crescimento,
impactado positivamente com a realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas do Rio de
Janeiro, com o fortalecimento do turismo doméstico e com o aumento das entradas de turistas
estrangeiros, o cenário econômico atual se apresenta mais preocupante e pode ter impactos
diretos nas decisões dos turistas. De acordo com dados da Fecomércio e da FIESP, os anos de
2014 e 2015, foram anos de retrações econômicas não apenas no Estado, mas em todo País.
Atualmente, a economia paulista em geral convive com mais duas grandes preocupações: a
escassez de água e a possível falta de energia elétrica. Tais fatores colocam as previsões para
os próximos anos ainda mais pessimistas em termos de crescimento, com Brasil próximo a
zero e aumento de quase 7% na inflação, que colaboram para um cenário desfavorável para o
turismo. A alteração na cobrança de Impostos sobre Operações Financeiras - IOF - passando de
1,5% para 3,0%, também influencia diretamente no consumo de viagens domésticas e
internacionais dos brasileiros, os quais realizam a maioria de suas compras com cartões de
crédito, influenciando assim nos gastos, permanência e até mesmo na decisão de realizar ou
não a viagem.
Apesar do cenário econômico desfavorável, o turismo no Estado de São Paulo, vem buscando
meios com o intuito de se distanciar da crise, valendo-se de seu potencial como maior centro
econômico da América Latina para alavancar a atividade. Cabe reforçar alguns números atuais
da representatividade do turismo paulista em relação ao restante do País, como: do
faturamento com turismo no Brasil, 43,8% desse total corresponde ao Estado, sendo o
principal emissor e receptor de turistas; e ainda, o Estado recebe 29% dos turistas domésticos
brasileiros e emite 41,3% dos turistas às demais unidades da federação.
Até o ano de 2006, o Estado de São Paulo respondia como o principal destino dos brasileiros,
com 29,40% de toda a demanda nacional, sendo que o Sudeste representava mais de 50% do
Turismo Doméstico no País. Da mesma forma, o papel da região Sudeste e do Estado de São
Paulo para o turismo emissivo doméstico, era ainda mais importante, representando
respectivamente 64,7% e 41,3% do fluxo de visitantes no Brasil.
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Participação do Sudeste no Turismo Emissivo Doméstico em % por Estado - 2006
1º

São Paulo

41,3%

2º

Minas Gerais

13,7%

3º

Rio de Janeiro

8,1%

10º

Espírito Santo

1,6%

SUDESTE

64,7%

Fonte: EMBRATUR/FIPE – Pesquisa de Caracterização e Dimensionamento do Turismo Doméstico no
Brasil – 2006.

No entanto, com a maior facilidade para aquisição de passagens aéreas e aumento da intenção
dos brasileiros de viajar pelo Brasil, aponta para um cenário de mudanças na preferência dos
turistas brasileiros. No boletim de intenção de viagens divulgado pelo Ministério do Turismo 22,
a região Sudeste figura em segundo lugar, atrás do Nordeste, com 29,5% das intenções de
viagens dos brasileiros.

Fonte: Sondagem do Consumidor – Intenção de Viagens, Mtur, FGV – 2016.

Apesar dessa nova tendência na intenção de viagens, esse mesmo estudo ressalta a
preferência dos turistas em realizar suas viagens em veículos próprios. Devido ao fato da
cidade de Lins contar com a proximidade a grandes centros emissores de turistas, com uma
população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas em um raio de 120 km, resulta em
menores deslocamentos e menores custos com transporte para os turistas, e ainda, com
rodovias em bom estado de conservação e bem sinalizadas, com atendimento por linhas de

22

Disponível em: <www.turismo.gov.br>. Acesso em 11/10/2016.
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ônibus regulares, é de suma importância, o incentivo ao turismo regional, haja vista também o
nível atual de atratividade da oferta turística local.
Contribui ainda para esse cenário, as políticas públicas que têm sido efetivadas como fomento
à atividade turística estadual. Um exemplo, diz respeito a uma das políticas estaduais se
basearem na disponibilização de recursos para o desenvolvimento do turismo de municípios
classificado como Estâncias (70), e mais recentemente outros (140) poderão ser considerados
Municípios de Interesse Turístico, na proporção 80/20 dos recursos disponibilizados pelo
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias – DADE. Órgão este criado em
1989, para efetuar a transferência de verbas para obras e projetos que melhorem a estrutura
local para receber o turista.
Cabe ao município determinar quais serão os objetos do convênio – onde a verba da DADE
será aplicada – e apresentar plano de trabalho, projeto detalhado, entre outros documentos.
Estes recursos são um diferencial para o desenvolvimento do turismo no estado, contando
ainda com a contribuição da Secretaria de Turismo para divulgar o turismo, manter uma
gestão regional e atrair grandes eventos objetivando fomentar os deslocamentos e a economia
do Estado.
Para melhor entendimento deste contexto, especialmente, atinente ao ambiente externo,
serão apresentadas a seguir algumas Macrotendências do Turismo no Sudeste brasileiro, suas
características e influências, sendo trazidas para o contexto do turismo em Lins. Utilizou-se
como referência o estudo realizado e apresentado na oficina de planejamento estratégico para
o Roteiro Integrado do Sudeste, realizado em Belo Horizonte em agosto de 2009, pelas
empresas Prisma Consultoria e Trends Brasil. O estudo apresentou o cenário do turismo no
Sudeste brasileiro com macrotendências importantes, adequadas para situar a região, e neste
caso o município de Lins no âmbito turístico, e refletir sobre as oportunidades e ameaças de
cada um dos aspectos apresentados.
Segundo o cenário apresentado pelo estudo, grandes temas podem influenciar diretamente o
desenvolvimento do turismo na região Sudeste, no estado de São Paulo, e mais
especificamente no município de Lins, sendo responsabilidade do destino se adequar e
aproveitar as oportunidades, podendo-se assumir os riscos de não estar preparado para se
defender das ameaças.

Os grandes temas apresentados foram: Globalização, Regionalização, Tecnologia em rede,
Aumento do poder do consumidor, Recessão mundial, Aventura da experiência,
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Consciência

socioecológica, Mudanças climáticas, Acesso à informação, Disponibilidade de recursos e
Falta de tempo. A seguir será apresentada a análise de cada tema e seu contexto no cenário
turístico de Lins.

Macrotendência: Globalização
Sudeste: Aumento da intensificação da competitividade nacional e internacional, devido à grande
diversidade de produtos e possibilidades de escolha. O Sudeste, nesse cenário possui uma diversidade de
atrativos e equipamentos de apoio em condições de competitividade tanto nacional quanto internacional,
mas que corre o risco de ter o foco em um turismo de massa, e, consequentemente com a perda da
identidade local, e com o risco de se vender roteiros a um público diversificado e massificado, sem
segmentação de mercado.
Lins: Ainda não possui um segmento principal, claramente definido pelo trade turístico da cidade, o que
dificulta compreender seu público alvo. Nesse sentido, precisa ter o cuidado para não perder sua
identidade se direcionando para um turismo cada vez mais generalizado.
Macrotendência: Regionalização
Sudeste: Nos dias atuais, há uma maior valorização dos aspectos regionais, com uma diversidade de
destinos com identidade própria, maior valorização de uma cultura regional e local sólida, com atrativos e
produção associada diferenciada, destacando o folclore e as tradições. Essa tendência contribui para
fortalecer o turismo identificado com sua região, com um patrimônio histórico e cultural preservado.
Lins: Cidade polo da microrregião com laços comerciais com demais municípios, entretanto, com ausência
de identidade regional, necessitando aproximação e maior articulação entre os gestores municipais para
fortalecimento da governança e da cultura regional, bem como produtos âncora.
Macrotendência: Tecnologia de Rede
Sudeste: Maior descentralização da gestão e maior senso cooperativo, gerando oportunidades para
participação em regiões totalmente integradas e com governança consolidada e forte cultura da
cooperação fortalecendo, assim, o destino na composição de roteiros mais elaborados. Risco de fazer
parte de uma região fragmentada com dificuldade de interação, com a não adesão de territórios
integrantes em Rede.
Lins: Faz parte da Região Turística Coração Paulista, composta por 34 municípios, porém sem articulação
entre os municípios. Estuda-se, a possibilidade de formação de um novo circuito entre 9 cidades com
maior afinidade e proximidade, de forma a permitir a criação de uma governança desejada, com maior
integração e cooperação territorial.
Macrotendência: Aumento do poder do consumidor
Sudeste: O aumento da diversidade de oferta aumenta o poder do consumidor em exigir melhor
qualidade dos serviços que lhes são prestados. O Sudeste conta com uma boa oferta de instituições de
formação da mão de obra em diversos segmentos, mas ao mesmo tempo há produtos e serviços
turísticos despreparados, sem condições de atender uma demanda mais qualificada. Esse processo é
dificultado por uma grande resistência dos empreendedores e funcionários em capacitações específicas
para melhor atendimento e prestação de serviços.
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Lins: Apesar da boa oferta de instituições de qualificação na cidade, como Universidades e Escolas
Técnicas, porém com baixo nível de qualidade dos serviços e atendimento aos turistas. Agrava a
resistência dos empreendedores não somente na participação, bem como na mobilização de seus
colaboradores em capacitações e/ou apoio nas ações de desenvolvimento turístico.
Macrotendência: Recessão Mundial
Sudeste: Com a queda no poder de compra dos consumidores aumenta a procura por produtos turísticos
nacionais com preços mais competitivos, podendo favorecer o Turismo Doméstico, sendo o Sudeste o
maior beneficiado por concentrar o maior fluxo emissivo de turistas do País. De outro modo, as oscilações
constantes de preços nas taxa de juros e câmbio, podem reduzir o nível de investimento interno gerando
uma queda na qualidade dos equipamentos e serviços oferecidos.
Lins: O preço é um diferencial para receber visitantes em tempos de crise. Os preços praticados em Lins
são considerados elevados na maioria dos equipamentos e serviços turísticos, o que inibe a demanda, e
consequentemente, a expansão da atividade, com menores investimentos da iniciativa privada e menor
inovação nos serviços oferecidos em hospedagem, alimentação e no lazer.
Macrotendência: Aventura da experiência
Sudeste: Estímulos através de “experiências turísticas” memoráveis e seguras com a combinação entre
conforto e aventura. A oferta é adequada para a opção por roteiros autoguiados, possibilitando ao turista
escolher seus destinos, onde possa obter experiências diferentes e únicas: gastronomia exótica, atrativos
naturais com interação com a natureza, produção associada diversificada com a interação dos visitantes e
etc.
Lins: Lins ainda não está em um estágio para atender a essa oportunidade, devendo-se avançar na
qualificação da oferta atual que hoje ainda é incipiente. Serviços com maior vivência e experiências
memoráveis necessitam de maior qualidade dos atrativos e integração de uma oferta segmentada no
desenvolvimento de uma cultura turística empreendedora voltada a potenciais visitantes.
Macrotendência: Autenticidade
Sudeste: Necessidade de conferir à oferta um caráter autêntico, uma vez que os consumidores cada vez
mais tomam decisões de compra com base no quão real ou falso consideram estas ofertas. No Sudeste há
uma infinidade de atrativos naturais e culturais preservados, contexto histórico rico de fatos e memória
preservada. Devido a essa diversidade, pode ocorrer o comprometimento da imagem da Região com
destinos que não representam este potencial ou que percam a originalidade com outras prioridades que
não a preservação de seu patrimônio histórico, cultural e ambiental.
Lins: A cidade possui um relativo patrimônio histórico e arquitetônico (Museu Histórico e Arqueológico,
Igrejas) cultural e artístico (Igreja dos Gregos, Templos Budistas) e ambiental (Fontes Termais e Rio
Dourado) que devem ser valorizados e preservados, com vistas a garantir sua autenticidade, importante
para manter sua competitividade turística e seu potencial para desenvolvimento do destino.
Macrotendência: Luxos acessíveis
Sudeste: Com o aumento do poder aquisitivo das famílias e dos novos ricos, há um aumento nos gastos
em viagens; os consumidores procuram formas de recompensar-se com luxos acessíveis, e pequenas
emoções. No Sudeste, há um grande número de atrativos de relevância e serviços turísticos de qualidade,
mas com alta relação custo-benefício. Cresce a oferta de lugares simples, mas charmosos com preços
acessíveis, possibilitando a realização de pequenas viagens com acomodações confortáveis e rústicas. Por
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outro lado, há a prática de preços abusivos com distorções entre baixa e alta temporada.
Lins: Os valores dos equipamentos e serviços oferecidos são considerados altos, mas sem grandes
distorções na época dos principais eventos, devido ao aumento da demanda. Os altos preços se
justificam pela circulação de riquezas no município, com elevado padrão de vida. Como a cidade conta
com oferta ampla de equipamentos e serviços tanto de padrão elevado como de padrão mais simples e
uma demanda estável durante a maior parte do ano, é possível encontrar uma boa relação custobenefício.
Macrotendência: Personalização
Sudeste: Atenção ao cliente com foco na individualidade e produtos customizados de forma diferenciada.
Possibilidade de se segmentar e desenvolver marketing de relacionamento, focando em um público
específico e clientes especiais. Desenvolvimento de produtos sobmedida e com a complementaridade da
oferta: atrativos, hospedagem, alimentação, e etc. Risco de não se dar continuidade ao programa de
relacionamento, com o aumento do número de turistas em alta temporada comprometendo os clientes
especiais.
Lins: A personalização é um sobreproduto ainda inexistente em Lins, com exceção ao Resort Blue Tree
Park Lins, que oferece por terceiros “citytour” personalizado pela cidade. Porém, alguns atrativos
apresentam potencialidade para essa diferenciação nos serviços como o artesanato e subprodutos na
Igreja dos Gregos, e no Templo Budista Taissenji, com tratamentos espirituais e sessões de meditação,
podendo separar dias de atendimento de acordo com o perfil do público (crianças/famílias, enfermos e
público em geral), a partir de agendamentos prévios.
Macrotendência: Volta ao passado
Sudeste: Retorno às raízes culturais e naturais. A Região Sudeste, conta com inúmeros destinos e
produtos com uma rica história e cultura (Turismo Cultural). Existência de atrativos naturais preservados
(Ecoturismo). Turismo Rural consolidado, com receptividade carinhosa. Necessidade de Receptivos e
condutores preparados para o acompanhamento dos visitantes, com um Plano Interpretativo de
Patrimônio, mas que na maioria dos destinos, são despreparados no recebimento e com atendimento
formatado, sem naturalidade.
Lins: Lins, apesar de ser uma cidade relativamente nova, com menos de um século, possui um relativo
patrimônio histórico, artístico e cultural. No entanto, esses atrativos, em sua maioria, não estão
preparados para receber potenciais visitantes. O atendimento é realizado, em sua maioria, por estagiários
da Prefeitura que estão preparados para receber turistas com este perfil. Não possuem Planos
Interpretativos, há pouco envolvimento da comunidade, e a oferta local necessita de qualificação.
Macrotendência: Consciência sócio-ecológica
Sudeste: Proteção dos ecossistemas e do Planeta. Visão de sustentabilidade, ética, respeito e consciência
social. A Região Sudeste possui diversos produtos turísticos sustentáveis, além de Parques Nacionais,
Estaduais e Municipais preservados. Praias e montanhas com a prática do Ecoturismo. Destinos com foco
em um público mais conscientizado (Classes A e B). Quando há excesso de pessoas há uma sobrecarga e
deficiência dos serviços públicos. Importância da conscientização dos moradores.
Lins: Se caracteriza como uma cidade referência em sustentabilidade, com o selo obtido pelo Estado de
município verde e azul. A cidade inspira qualidade de vida, com ruas arborizadas, limpeza urbana,
saneamento total. Para este cenário, tudo indica que há envolvimento total da população que apresenta
uma consciência sócio ecológica em suas ações. Nesse sentido, projetos turísticos devem direcionar para
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um turismo mais sustentável e consciente, voltados para o turismo de natureza e cultural.
Macrotendência: Mudanças Climáticas
Sudeste: A crise hídrica tem reflexos diretos na qualidade de vida e na economia do país. Locais com
abundância de água podem ser beneficiados com maior procura por um recurso cada vez mais escasso.
Atividades que dependem da água, como os ofurôs dos ”Spas”, correm o risco de serem suspensos ou
racionarem a oferta de serviços. Risco de afetar a produção nacional de energia, baseada
majoritariamente, em produção hidrelétrica afetando todos os setores e não apenas o turismo.
Lins: Apesar do cenário de escassez no Estado de SP de recursos essenciais ao desenvolvimento como
água e energia, Lins está em posição privilegiada acima do aquífero guarani, um dos maiores
reservatórios de água doce do mundo, com retirada de poços artesianos. Possui também, ampla
disponibilidade energética do conjunto de hidrelétricas próximas e biomassa da cana de açúcar e álcool
instalados no município e região.
Macrotendência: De Acesso à informação
Sudeste: A tecnologia da informação como fator determinante na escolha dos destinos. A Região Sudeste
é desenvolvida com possibilidade de acessos em vários locais, inclusive no interior. Existência de sites
completos de circuitos, regiões, municípios e empreendimentos. Foco no turista autoguiado que tem essa
ferramenta como suporte. Há algumas localidades sem conexão e com deficiências de transmissão. Por
outro lado, destinos que têm um número extenso de sites e informações geram confusão para o visitante.
Lins: Ainda não possui site oficial de turismo, seus atrativos são apresentados no site institucional da
Prefeitura Municipal, em um caminho difícil de encontrar as informações. Ainda não há uma estratégia de
marketing para posicionamento online e a cidade fica atrás de outros destinos que possuem ferramentas
mais atualizadas para o acesso à informação, como aplicativos e sites adequados para outras plataformas
Web.
Macrotendência: Disponibilidade de recursos e falta de tempo
Sudeste: Tendência que aponta para a realização de viagens mais curtas, a lugares próximos ou opção
para a redescoberta da própria localidade. Opção de visitação a produtos mais próximos ao local de
origem.
Lins: A cidade tende a se beneficiar com essa macrotendência por estar em uma localização privilegiada,
no entroncamento entre as Rodovias Marechal Rondon e Transbrasiliana, próxima e com fácil acesso para
um público de alto poder aquisitivo em cidades próximas. Por oferecer, ainda, tranquilidade, serviços
variados com qualidade e atrativos culturais. Destaca-se também pela proximidade a 5 importantes
aeroportos regionais e a possibilidade de estruturação futura de voos regionais no aeroporto local, que
em breve operará com transporte de cargas.
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11. PROGNÓSTICO TURÍSTICO DE LINS
O Prognóstico é uma ação, pautada em dados reais, que indica o que poderá acontecer. É uma
previsão para o desenvolvimento que está por vir. Nesse produto será descrita as previsões
quanto à evolução natural da atividade no município, tendo como base o cenário turístico
atual e potencial por segmento, considerando-se que não haja intervenção planejada e que o
mercado objetivo continue evoluindo.
Nas oficinas realizadas com o COMTUR e com o Trade Turístico de Lins para validação do
Diagnóstico, e posteriormente para a definição de Missão e Visão, foi identificada a base para
uma identidade turística do município, de modo a buscar meios para diferenciá-lo dos demais
destinos turísticos da região e estabelecer os caminhos a serem seguidos para o
desenvolvimento almejado.
Por meio das oficinas e de análise técnica da Consultoria, nas pesquisas de demanda turística
realizada, foi possível confirmar que Lins pode ser considerada uma Estância Termal, por ser
procurada pela maior parte dos turistas a lazer por suas Águas Termais. A cidade possui, ainda,
atrativos culturais ligados à marcante descendência japonesa e à colonização de gregos, cujos
traços estão expressos pela cidade, que podem ser mais um diferencial turístico para o
município.
Lins apresenta atrativos turísticos, capazes de atrair um relativo fluxo turístico. Os principais
atrativos frequentados por visitantes são culturais, com um fluxo considerado aquém do
esperado. Ressalta-se, a necessidade de ações que visem à valorização dos principais atrativos
turísticos de Lins, junto à população local, para melhor utilização e conservação dos mesmos.
De maneira geral, possuem acessos satisfatórios, entretanto, ainda demandam investimentos
em sinalização e melhores estruturas para atendimento e interpretação. No entanto, a
principal carência é a ausência de produtos e/ou roteiros turísticos que possam agregar valor e
integrar os atrativos existentes que se dispõem, hoje, de forma isolada, como forma de
estimular a visitação e facilitar a comercialização dos mesmos.
No município, existe apenas uma agência de receptivo com foco em turismo de aventura, que
pouco influencia na geração de demanda para a cidade, pois esta, atualmente, comercializa
apenas atrativos em outros municípios da região, visto a inexistência de atrativos nesse
segmento em Lins.
Apesar de Lins poder ser considerada um destino termal, há um grande potencial ainda a ser
explorado, nesse segmento de Saúde e Bem Estar, e ainda nos segmentos de Negócios e
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Eventos e Cultural, devido aos expressivos eventos e negócios realizados na cidade, e a oferta
de atrativos culturais singulares. Há, ainda, um potencial a ser explorado nos segmentos de
Estudos e Intercâmbio e Esportivo, segundo as características e algumas iniciativas já
desenvolvidas pelo município. Destacaremos a seguir os segmentos turísticos que podem ser
encontrados na cidade, que compõem seu mercado principal.
11.1 Segmentação Turística em Lins
A partir das análises do Inventário turístico, da realização das pesquisas de demanda e do
diagnóstico turístico recém-elaborado da cidade, com uma avaliação e hierarquização da
oferta turística atual e potencial, a consultoria constatou que o mercado objetivo de Lins em
relação às características de sua oferta turística está relacionado a determinados públicos
caracterizado por segmentos específicos, os quais são apresentados aqui em ordem de
hierarquização ou prioridade, que procuram por:


Turismo de Saúde e Bem Estar;



Turismo de Negócios e Eventos;



Turismo Cultural;



Turismo de Estudos e Intercâmbio;



Turismo de Esportes.

De acordo com a Demanda Nacional das maiores operadoras de turismo do Brasil, levantado
pelo Instituto Marca Brasil (2009), os segmentos que mais atraem visitantes e
consequentemente os mais operados no Brasil, são os segmentos de Sol e Praia (25%) e
Ecoturismo (23%), seguido pelo Turismo Cultural (19%) e Aventura e Esportes (14%), que
representam mais de 80% da demanda por destinos no país.
Ao se considerar essa participação dos segmentos do mercado objetivo de Lins, temos que
este mercado corresponde a aproximadamente 30% do total do mercado, levando-se em
conta um percentual do Turismo de Saúde e Bem Estar abaixo de 5%, não registrado no gráfico
a seguir.
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Demanda Nacional – Operadoras de Turismo

Fonte: IMB - Estudo Qualitativo com Operadoras - 2009

No entanto, estamos considerando por rigor conceitual, as Águas Termais existentes em Lins
como Turismo de Saúde e Bem Estar, como subsegmento associado ao Turismo Termal,
especificamente nas dependências do Resort Blue Tree Park Lins. Porém, as pesquisas de
demanda comprovam que os turistas que vêm em busca das águas termais associam suas
viagens à busca de lazer e à balneabilidade, pela presença conjunta de sol, água e calor;
Segmento, assim, mais caracterizado na prática com o Turismo Sol e Praia, e também dessa
forma é comercializado pelo Resort. O Mtur define este segmento como: “Turismo de Sol e
Praia constitui-se das atividades turísticas relacionadas à recreação, entretenimento ou
descanso em praias, em função da presença conjunta de água, sol e calor”.
Devido ao fato de Lins não apresentar em seu território praias marítimas, fluviais ou lacustres,
a simples motivação do turista ao visitar o Resort não caracteriza a inclusão nesse segmento,
que como podemos ver no gráfico corresponde ao segmento de maior procura junto às
operadoras de turismo. De qualquer forma, devemos levar em consideração a
representatividade deste público “Sol e Praia”, que busca o destino Lins, especialmente, o
Resort, pelas motivações supracitadas com as características naturais de suas águas, mas
também, outra fatia de mercado real e potencial, relacionadas à cultura, saúde, bem estar,
negócios e eventos.
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11.2 Mercado atual e potencial: desenvolvimento natural do turismo em Lins

Dado esse cenário ideal para uma destinação turística, cabe aqui apresentar os conceitos,
perfil e a oferta dos segmentos turísticos de Lins, em ordem de prioridade, para avaliarmos e
prever como se dará o processo natural de desenvolvimento turístico caso nenhuma ação de
intervenção seja realizada nos próximos anos e as oportunidades que os segmentos
apresentam para a cidade.

1. Turismo de Saúde e Bem Estar
“Turismo de Saúde constitui-se das atividades turísticas decorrentes
da utilização de meios e serviços para fins médicos, terapêuticos e
estéticos.” (MARCOS CONCEITUAIS – Mtur, 2006).
“O turismo de bem estar caracteriza-se pela oferta estruturada de
equipamentos que oferecem programas e atividades desenvolvidos
para aperfeiçoar ou equilibrar as condições físicas ou espirituais de
um indivíduo ou grupo de pessoas, caracterizado por tratamentos
médicos, estéticos e terapêuticos realizados em SPAs.”
(EMBRATUR, 2010).

Nesse contexto, o turismo de saúde se divide em duas partes menores, ou subsegmentos, e
apresenta as seguintes diferenças nas duas modalidades praticadas, a saber: o turismo
médico, que objetiva a cura e o turismo de bem estar, o qual explora o aspecto preventivo do
indivíduo. No Brasil, a produção de dados estatísticos e qualitativos sobre o turismo de bem
estar ainda é incipiente e mais restrito ao componente Turismo Médico. Contudo, algumas
afirmações presentes na sociedade contemporânea, como a vida urbana é estressante, a
natureza é regeneradora, o “autêntico” modo de vida deve ser resgatado, o lazer e o bem
estar são necessidades do indivíduo pós-moderno, favorecem a expansão e a valorização do
segmento de bem estar no país. É diante desse cenário que crescem empreendimentos
localizados em ambientes bucólicos, favorecendo, assim, a realização de tratamentos
relaxantes integrados aos espaços naturais.
É importante frisar que os termos: Turismo Hidrotermal, Turismo Hidromineral, Turismo
Hidroterápico, Turismo Termal, Termalismo, Turismo de Bem-estar, Turismo de Águas e vários
outros, podem ser compreendidos como Turismo de Saúde.
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Perfil
Segundo dados do SEBRAE (2010), os viajantes de Turismo de Saúde viajam sozinhos ou com
acompanhante em busca tratamento para a saúde física, mental ou espiritual. São moradores
de cidades próximas ao local de tratamento. Ficam hospedados em um mesmo local - hotel
spa ou pousada rústica - por períodos que podem completar uma semana. Os Estados que
mais emitem turistas de saúde e bem estar, são: São Paulo e Minas Gerais, com predomínio de
um público adulto, entre 30 e 60 anos de idade (60% feminino).
As atividades mais procuradas são: yoga, meditação, massagens, relaxamento, banhos,
tratamentos estéticos e de emagrecimento, alimentação saudável, atividades físicas e
caminhadas na natureza, acupuntura, tratamento anti-idade, e terapias holísticas (corpo,
mente e espírito).

Cenário Atual
Apesar da cidade de Lins ser reconhecida como um destino termal, como dito anteriormente, a
única opção de acesso a fontes termais é o Resort Blue Tree Park Lins, considerado o melhor
Resort da Rede Blue Tree no Brasil. Este se destaca como principal atrativo da cidade com fluxo
de visitantes que se deslocam com o objetivo principal de desfrutar de sua estrutura. Cercado
de muito verde, seu diferencial é o amplo parque aquático de águas termais naturais, em que
suas águas chegam a uma temperatura média de 38º C. Oferece ainda diversas opções de lazer
e um SPA para tratamentos estéticos e terapêuticos. Apesar de existir a opção de “day use” o
mesmo não é divulgado nos principais canais de comunicação da Rede e os preços praticados
não são convidativos para o lazer da população e do turista que não esteja hospedado na
Rede. O Resort tem atraído turistas de todo Brasil, especialmente, da Capital e do interior do
Estado de São Paulo.
Além disso, a cidade proporciona a seus visitantes um ambiente que inspira qualidade de vida,
com ruas arborizadas, limpas, um clima de tranquilidade e ar puro interiorano. Conta com
inúmeras clínicas de tratamentos estéticos, porém, todas voltadas ao atendimento da própria
população.

Cenário Potencial
O segmento de saúde e bem estar parece ser um potencial a se desenvolver na cidade, diante
do acesso e disponibilidade de suas águas ao público em geral, com propriedades físicoquímicas comprovadas em relatório do Ministério da Agricultura, o qual concluiu tratar-se de
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água mineral, isotermal, e alcalino-bicarbonatada, com “características excelentes para o
aproveitamento crenoteracis” (tratamento com águas minerais), associado ao potencial
empreendedor do setor de clínicas de tratamento estético e terapêuticos presentes na cidade.

A cidade por estar acima do Aquífero Guarani, um dos maiores reservatórios de água doce do
Mundo, com profundidade mínima, onde a cidade se situa, oferece condições de acesso a
outras fontes termais e a possível criação de um Balneário Público, que demanda estudos e
investimentos para sua viabilidade, mas configurando-se como uma grande oportunidade.
Ainda, apesar de Lins ser uma cidade de médio porte, preserva a tranquilidade e o sossego de
uma cidade pacata, longe dos grandes centros urbanos e com ambientes naturais preservados,
que os tornam um local ideal para instalação de empreendimentos e serviços ligados a essa
área.

Ademais, possui uma população com faixa etária bem distribuída, e com um dos maiores
índices de longevidade do País. Esse contexto gera a oportunidade de se desenvolver
estratégias com foco na melhoria da qualidade de vida e saúde da própria população; Além de
fortalecer eventos que podem gerar fluxos de visitantes do segmento de saúde, bem estar e 3ª
idade, aproveitando boa parcela do público já existente do Resort, que se enquadra nesta faixa
etária e programas da Secretaria de Estado do Turismo de São Paulo de incentivo ao turismo
interno, como o Programa Melhor Viagem.

Análise Geral do Mercado
Apesar da imagem do destino Lins não estar associado diretamente às Águas Termais, a
presença dessa nobre e rara fonte natural no Resort, como atrativo-âncora do município,
mesmo que de propriedade particular, se não permite ainda direcionar o desenvolvimento do
turismo na cidade, propicia reconhecer esse segmento como uma importante vocação local. O
turismo de saúde e bem estar, que está associado ao turismo de saúde, é uma dessas
possibilidades, mas ainda apresenta muitas restrições para ser norteador do desenvolvimento
turístico em Lins.

A cidade deve incentivar a instalação de equipamentos de saúde e bem estar: spas, clínicas
especializadas, investindo na infraestrutura necessária para manutenção das áreas de lazer,
acessibilidade e atendimento médico hospitalar. Itens esses, que impactam na imagem de uma
cidade que inspira qualidade de vida, necessária para quem pretende desenvolver o Turismo
de Saúde e Bem Estar.
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Para servir de exemplo, há vários anos os deslocamentos para tratamento em instâncias
hidrotermais, além da ideia de valorização de retorno à natureza, configurou caráter turístico
às viagens ocorridas em vários destinos do Brasil e do mundo; Como no caso da região da
Toscana, localizada na Itália, que busca associar o turismo de bem estar ao turismo de
natureza, sendo “o destino mais procurado da Europa - detinha já em 2004, 14,77% do
mercado europeu. Além das belezas naturais e do patrimônio cultural, a região investe
fortemente na profissionalização de sua mão de obra e infraestrutura”. (BENCHMARKING,
2010: 18).

Poços de Caldas/MG é o destino consolidado na área de bem estar, mais próximo,
apresentando características hidrotermais de destaque. No Estado de São Paulo, o turismo de
saúde, conta com dezenas de estâncias climáticas e hidrominerais, e com centros médicos de
excelência, não somente na capital, mas também em cidades como Campinas, São José do Rio
Preto, Ribeirão Preto, Barretos, etc, além de dezenas de spas de renome internacional. Dados
que podem dificultar – devido à concorrência - o fortalecimento desse segmento no município
que, até o momento, se posiciona apenas pela exploração das águas termais pelo Resort.

No tocante ao conhecimento do comportamento do público da 3ª idade de Lins e da região,
ainda não há contato com associações voltadas para o público da Melhor Idade, o qual
permitiria apontar seu nível de satisfação com a cidade ou mesmo identificar oportunidades
de desenvolvimento de negócios para este público.

A demanda principal para o segmento está nos grandes centros urbanos (capitais),
principalmente da região sudeste, onde maior parte das pessoas demonstra a necessidade de
fuga do estresse cotidiano e de relaxamento. Contudo, é necessário criar e diversificar o mix de
serviços de saúde e bem estar, além de oferecer produtos de forma integrada e conjunta,
como praticado em alguns Resorts da Bahia, numa dimensão ampliada de saúde e qualidade
de vida, acoplada a uma percepção holística de bem estar (corpo, mente, espírito e meio
ambiente).

Caso Lins pretenda explorar este mercado, temos alguns desafios nesse segmento, tais como:
falta de referências de destinos especializados no segmento; Estrutura avançada de receptivo
turístico; Política de preços e tarifário das empresas fornecedoras de serviços; e ainda um
processo de certificação de empresas e profissionais. Outro ponto agravante diz respeito à
política de comercialização do Resort que está voltada ao lazer de seus hóspedes, não se
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evidenciando os atributos físicos e químicos de suas águas termais para fins médicos,
terapêuticos ou estéticos, considerando-se que isso poderia gerar uma imagem negativa ao
Resort.

2. Turismo de Negócios e Eventos
“Turismo de Negócios & Eventos compreende o conjunto de atividades
turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo,
institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social.”
(MARCOS CONCEITUAIS – Mtur, 2006)
O Brasil vem se posicionando tanto como um destino para a efetivação de negócios como para
a realização de eventos. No mundo dos negócios, destacam-se as áreas de telecomunicações,
biotecnologia, finanças, moda, entre outras. No que se refere à área de eventos, a
profissionalização e as estruturas do setor são alguns dos fatores para o crescimento do
segmento. Aliam-se a esses fatores as opções de lazer relacionadas à diversidade dos recursos
naturais e culturais. Tal movimentação inclui atividades como visitas técnicas, reuniões,
exposições comerciais, compra e venda de produtos e serviços e também os encontros
programados e organizados como congressos, convenções, simpósios, mostras, exposições e
feiras. Este segmento é hoje uma realidade em Lins e sendo responsável pela parte da
ocupação hoteleira da cidade.

Perfil
Pelas suas próprias características, de modo geral, apresenta um público bastante exigente, o
que torna imperioso conhecer detalhadamente suas necessidades, comportamento e
expectativas. Mesmo participando de encontros com diferentes objetivos, esse turista
doméstico e internacional possui algumas características comuns:
• Escolaridade superior;
• Poder aquisitivo elevado;
• Exige praticidade, comodidades, atendimento e equipamentos de qualidade;
• Representa organizações e empresas;
• Realiza gastos elevados em relação a outros segmentos;
• Permanência média de quatro dias (doméstico) e de oito dias (internacional).
No caso específico de Lins, segundo entrevistas qualitativas com lideranças empresariais, esse
perfil de turista se associa mais ao turista que vem para participação em Eventos na cidade,
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como Feiras e Exposições. Os turistas que vêm a Negócios são, em sua maioria, vendedores e
representantes comerciais com menor poder aquisitivo e perfil de gasto, além de terem mais
baixo grau de escolaridade, conforme sinaliza os dados coletados na Pesquisa de Demanda
Real, realizada na cidade, em 2015.

Cenário Atual
Por ser uma cidade polo de uma microrregião e uma cidade que atrai muitos visitantes a
negócios e eventos, a população de Lins praticamente dobra ao se considerar a população
flutuante de municípios vizinhos com um fluxo de pessoas que demandam diversos serviços da
cidade, especialmente nos dias úteis.
Destinos de negócios costumam ter uma sazonalidade menor, mantendo um padrão de
ocupação da rede hoteleira elevado durante todo o ano, especialmente em dias úteis da
semana, aspecto similar ao encontrado em Lins, o qual além de possuir uma extensa rede
hoteleira, tem registrado uma taxa de ocupação de aproximadamente 60% das unidades
habitacionais disponíveis no município.
Vale frisar aqui, o impacto positivo dos feriados na economia da cidade, devido aos principais
eventos ocorrerem nesses períodos, que em muitas ocasiões coincidem com os períodos de
maior demanda de visitantes no Resort Blue Tree Park Lins. Segundo dados da ADETEC23, os
Feriados Nacionais, Estaduais ou Municipais afetam o cotidiano da cidade de Lins, impactando
principalmente as atividades de lazer, os hábitos de consumo dos linenses e de uma zona de
influência formada por municípios localizados em um raio de até 120 quilômetros.
São vários os eventos relacionados às datas em que ocorrem os feriados, sejam eles fixos ou
flutuantes, os quais contribuem para o deslocamento de pessoas regionalmente para a cidade,
e em um âmbito maior, estadual e interestadual, para os turistas que aproveitam estas datas
para adquirir pacotes de hospedagem no Resort Blue Tree Park Hotel Lins.
O turismo em Lins depende em grande parte desse segmento, pois a ocorrência do Turismo de
Negócios em dias úteis serve para equilibrar a sazonalidade do Turismo de Eventos, em
contrapartida, reforça o setor de comércio e serviços da cidade nos períodos de feriados
prolongados e finais de semana. Esse gera ainda uma sinergia entre os públicos que
aproveitam em alguns casos os demais atrativos turísticos de Lins para ampliar sua experiência
na cidade.

23

Agência de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico – Lins.
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Dentre os principais eventos da cidade geradores de negócios, temos:

● EXPOLINS – Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Lins e região. Evento
tradicional da cidade, que busca fomentar a economia local por meio da exposição de
produtos e serviços de todos os setores, produzidos e oferecidos em Lins e região. Acontece
em Outubro e a programação é composta por leilões e exposições de animais, de produtos e
empresas, com Workshop empresarial, palestras técnicas, feiras tecnológicas e comerciais, e
shows de artistas com nomes nacionais e regionais. A festa traz ganhos para todos os setores
da sociedade, sendo uma oportunidade para mostrar a força econômica de Lins. Evento com o
maior público da cidade, com aproximadamente 55.000 pessoas nos últimos anos, sendo parte
destes turistas da região.
● EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ORQUÍDEAS – Realizada em Maio, a Exposição inclui grande
variedade de orquídeas com a participação de mais de 40 expositores de vários municípios da
região. Faz parte da programação a competição para escolha das melhores plantas, venda de
orquídeas e produtos para o cultivo, exposição e venda de artesanatos, exposição de artistas
plásticos e praça de alimentação. Realizada na Casa de Cultura, próximo ao Terminal
Rodoviário, tem atraído um público de cerca de 6.000 visitantes, parte destes turistas da
região.
● EXPOAGRÍCOLA - EXPOSIÇÃO AGRÍCOLA DE LINS E REGIÃO – Evento tradicional realizado em
Julho, há cerca de 60 anos pela Associação Beneficente e Esportiva de Lins – ABCEL. Participam
do evento cerca de 190 expositores de toda a região com a finalidade de divulgar e
comercializar produtos hortifrutigranjeiros. Ao final da exposição, os produtos expostos são
doados a entidades locais de utilidade pública. Baixo apelo turístico.

Dentre os principais espaços para a realização de eventos na cidade, destacamos:

Quadro 3: Principais Espaços de Eventos
Espaço

Capacidade

Formato

Centro do Professorado Paulista - CPP

300

Auditório

Salão Nobre Instituto Americano de Lins - IAL

300

Auditório

400

Auditório

80.000

Feiras e Exposições

Associação Beneficente Cultural e Esportiva
de Lins - ABCEL
Recinto de Exposições José Maurício
Junqueira Andrade – Sindicato Rural de Lins
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Arena do Blue Tree Park Lins

1.200

Auditório

Centro de Convenções do Blue Tree Park Lins

650

Auditório

Salão Social Lins Country Club

550

Auditório

Cenário Potencial
A inter-relação do Turismo de Negócios & Eventos com esses e com os demais segmentos –
isto é, sua característica de transversalidade – deve ser especialmente trabalhada para fins de
planejamento, gestão e, principalmente, de promoção e comercialização. Essa característica
permite sua utilização como uma alternativa para a promoção de outros segmentos e
minimização dos efeitos da sazonalidade. Outro fator a destacar refere-se a sua capacidade de
ocorrer independentemente da existência de atrativos naturais e culturais exuberantes.
Outros aspectos do Turismo de Negócios & Eventos merecem ser enfatizados, especialmente
ao que se refere ao destino Lins:
• Os eventos e atividades de negócio funcionam como ferramenta de marketing para o
destino, expondo-o significativamente na mídia e estimulando que o turista volte para fins de
lazer e divulgue-o a outras pessoas;
• As atividades de outros segmentos turísticos são incrementadas com as visitas realizadas por
esses turistas em seus horários livres, em períodos pré ou pós-eventos, e em retornos futuros
com familiares e amigos;
• Possibilidade de interiorização, pois podem ser realizados em cidades menores, desde que
apresentem as condições e estruturas necessárias para a realização de eventos e visitas de
negócio;
• A demanda não reduz significativamente em momentos de crise econômica;
•Aumento da arrecadação de impostos – normalmente, o turista de negócios e eventos
necessita da emissão de notas fiscais para comprovação de despesas à empresa a qual
pertence;
• Contribuição para o crescimento dos negócios locais por conta do intercâmbio comercial e
empresarial realizado durante as feiras, onde se estabelecem contatos diretos entre
fabricantes e consumidores;
• Desenvolvimento científico e tecnológico devido à participação de profissionais
especializados e equipamentos de última geração;
• Dinamismo e praticidade – os serviços utilizados pelo turista devem ser ágeis e eficazes;
• Profissionalismo – requer capacitação específica e não aceita improvisações;
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• Diversidade – pela variedade de eventos oferecidos no mercado;
• Motivação – ocasionada pelo interesse no evento, e não pela atratividade do destino.
Fonte: Cadernos de Segmentação – Turismo de Negócios e Eventos, Mtur, 2008.
O Turismo de Negócios & Eventos acontece em Lins pelas características econômicas próprias
da cidade, mas sem nenhuma articulação intersetorial com fins de planejamento e promoção
desse segmento, que provavelmente seja o que traz maior divisa ao município. Dentre os itens
citados acima, precisa-se trabalhar na cidade em caráter de urgência o marketing de destino a
partir dos atuais e potenciais eventos, um calendário anual de eventos municipal e regional e a
profissionalização do setor.
Outro aspecto importante para desenvolvimento do Turismo de Negócios & Eventos em Lins
será a criação de uma rede de relacionamentos institucionais e operacionais que o viabilizam,
constituída de vários agentes, como: Promotores de eventos, Governos e Setor privado. Este
último, responsável pela organização e movimentação deste mercado, tendo como principais
agentes:
• Convention & Visitors Bureaux (CVB): Organizações não-governamentais, mantidas e
integradas por representantes das várias atividades que compõem a cadeia do segmento
(organizadoras de congressos, promotoras de feiras, hotéis, companhias aéreas, centros de
eventos, agências de turismo e outros), tendo como objetivo principal promover o aumento
dos fluxos turísticos pela captação de negócios e eventos.
• Empresas de serviços especializados: Responsáveis pela prestação remunerada de serviços
que, por sua natureza e especialização técnica, destinam-se exclusivamente ou
predominantemente à realização de eventos.
• Centros de Eventos: Dedicam-se à oferta de espaços para a realização de eventos de
qualquer natureza, estabelecendo uma relação comercial ou de cessão com o locador para um
período determinado. Têm função importante no crescimento do Turismo de Negócios &
Eventos, não somente pela implantação de novos equipamentos e modernização dos
existentes, mas pelas parcerias na geração e atração de novos eventos, facilitando a sua
realização e viabilização financeira.
O setor de turismo utiliza estratégias de promoção do destino com o intuito de aumentar o
tempo de permanência do turista na região, oferecendo o maior número possível de serviços
turísticos. Nos principais destinos desse segmento, o denominado “trade turístico”, investe
fortemente em melhorias de infraestrutura e serviços, buscando gerar maior atratividade e
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destaque no mercado. Nesses locais, os promotores, auxiliados pelos Convention Bureaux,
governos e empresas turísticas protagonistas na captação, apresentam projetos de
candidaturas confiáveis e convincentes, mudando o cenário da informalidade inicialmente
atuante nesse processo. Ultimamente, essa atuação integrada e cooperada é indispensável
para o sucesso de um projeto de candidatura de evento, parceria que ocorre em uma relação
de interdependência. Daí a importância dessa articulação para a potencialização deste
segmento e atração de novos eventos e oportunidades de negócios.

Análise Geral do Mercado
Em função das particularidades deste segmento, que tem como base a realização de encontros
temporários, a sua viabilidade pressupõe levantamentos e análises diferenciados dos demais
tipos de turismo. Embora, a linha que separa as atividades de negócios e as de eventos seja
tênue, devem-se visualizar as práticas e ocorrências específicas em cada um desses encontros
para, posteriormente, analisar o segmento como um todo.
Em resumo, para o desenvolvimento do segmento, de maneira geral, é necessário:
• Movimentação turística para a efetivação de negócios;
• Áreas de referência técnica, científica, industrial e outras;
• Destaque no setor de comércio, principalmente para a realização de feiras;
• Associações locais fortes e articuladas, dispostas a propor candidaturas de eventos;
• Estruturas e serviços especializados para realização de encontros com ótima qualidade;
• Acesso e logística de deslocamento interno;
• Rede e serviços de comunicações;
• Condições de segurança;
• Forte cooperação do poder público e setor privado.
Fonte: Cadernos de Segmentação – Turismo de Negócios e Eventos, Mtur, 2008.

A estruturação do segmento está relacionada à oferta de infraestrutura e serviços de
qualidade, dependendo da conjugação de estruturas físicas adequadas para o acolhimento de
turistas – equipamentos e serviços que atendam às suas necessidades e superem as
expectativas, ofertando-lhes opções de entretenimento, atividades culturais e outras.
Relativo aos aspectos de infraestrutura, estruturas físicas e serviços básicos, Lins está bem
servida, com diversos espaços de eventos, comportando até 3.000 pessoas em auditório. A
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cidade é referência em setores agrícolas, comerciais e industriais e possui ótima logística,
segurança e rede de comunicação. Os pontos a serem trabalhados estão relacionados ao
capital humano e social, como maior cooperação e fortalecimento institucional e capacitação
para melhoria de atrativos e serviços.

3. Turismo Cultural e “Religioso”

“Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio
histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e
promovendo os bens materiais e imateriais da cultura”.
(TURISMO CULTURAL: ORIENTAÇÕES BÁSICAS – Mtur, 2010).
“O Turismo Religioso configura-se pelas atividades turísticas
decorrentes da busca espiritual e da prática religiosa em espaços e
eventos
relacionados
às
religiões
institucionalizadas,
independentemente da origem étnica ou do credo.”... “dentre elas as
de origem oriental, afro-brasileiras, espíritas, católica... compostas de
doutrinas, hierarquias, estruturas, templos, rituais e sacerdócio”.
(MARCOS CONCEITUAIS – Mtur, 2006).
A grande maioria dos atrativos atuais de Lins está relacionada ao segmento cultural, conforme
definição acima do Mtur. No entanto, convém ressaltar, que os deslocamentos motivados por
interesses religiosos, místicos, esotéricos, cívicos e étnicos são aqui entendidos como recortes
no âmbito do Turismo Cultural e podem constituir outros segmentos para fins específicos:
Turismo Cívico, Turismo Religioso, Turismo Místico e Esotérico e Turismo Étnico. O Turismo
Gastronômico, entre outros, pode também instituir-se no âmbito do Turismo Cultural, desde
que preservados os princípios da tipicidade e identidade.

Perfil
Segundo o Ministério do Turismo, não existem pesquisas específicas, com séries históricas
sobre o turismo cultural, que possibilite identificar com maior exatidão sobre os hábitos de
viagem e preferências desse turista. De acordo com os Manuais de Segmentação da oferta, são
turistas mais exigentes que buscam originalidade e autenticidade, gostam de interagir
diretamente com as manifestações populares, sendo a maioria de procedência europeia ou
pessoas que vivem em grandes cidades.
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Cenário Atual
Temos assim, nos principais atrativos da oferta turística de Lins, dois principais segmentos: o
Turismo Religioso e o Turismo Étnico. Quanto ao Turismo Religioso, como os atrativos são
motivados pelo interesse cultural ou pela apreciação estética do fenômeno ou do espaço
religioso serão, para efeitos deste documento, consideradas simplesmente como Turismo
Cultural, por não ter uma finalidade religiosa propriamente dita, exceto a visitação a
edificações e festas religiosas, que aqui serão abordadas. Há destaque aqui ao subsegmento
religioso, devido à crença de boa parte da população e de alguns representantes do “trade”
turístico, deste ser um segmento a ser explorado, assim como o Turismo Gastronômico, outro
subsegmento em que se acredita no potencial e será tratado nesta ocasião. Portanto, dentre
os principais atrativos culturais da oferta turística atual, destacamos:

● “Igreja dos Gregos”: Tombada pelo município em junho de 2007, o grande valor desta Igreja
está nas características arquitetônicas típicas de estilo bizantino. No entanto, são os ícones e
pinturas em seu interior, o que há de mais típico da cultura bizantina e sua principal atração.
Destaca-se que no estilo próprio desta Igreja originário da Ilha de Rhodes na Grécia, existem
apenas outras três em todo mundo. Alta relevância, porém, atualmente, está em reforma e
precisa de melhorias para se efetivar como atrativo turístico.
● Templo Budista Taissenji / Museu Nissui Ibaragui: Primeiro Templo do Budismo Primordial
no Brasil, fundado em 1936 pelo monge budista Ibaragui Nissui Shounin, é caracterizado em
estilo arquitetônico da cultura oriental e espaços e de ambientes apropriados aos cultos e
atividades de meditação. O Templo Taissenji, também abriga o Museu Ibaragui Nissui, com
diversos exemplares que retratam a cultura japonesa e dos fiéis. Faltam divulgação e
conhecimento de moradores e visitantes, para expandir a visitação, a qual hoje se apresenta
muito reduzida.
● Museu Histórico e Arqueológico de Lins: Museu inaugurado em 2012 encontra-se no prédio
que abrigou a Estação Ferroviária de Lins, onde a cidade se originou. Apresenta uma exposição
externa que conta a história do prédio e dos primeiros moradores: indígenas e trabalhadores
rurais e abriga ainda o Centro de Memória Histórica de Lins, que possui o mais rico acervo
sobre a história e cultura da cidade. Também carece de maior divulgação.
● Catedral de Santo Antônio: A Matriz de Lins é um símbolo da arte gótica em toda região.
Destaca-se a localização da Matriz situada na bem cuidada Praça Coronel Piza, em seu entorno
avistam-se alguns outros pontos de relativo interesse turístico, como o Prédio da Biblioteca
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Municipal (antiga sede do Banco do Brasil), Mausoléu dos ex-combatentes linenses da
Revolução de 1932, o Monumento Arquitetônico ao Cinquentenário da Imigração Japonesa e o
Centenário da Imigração Japonesa em Lins. Possibilidade de se operacionalizar um roteiro pela
Praça, diante dos inúmeros atrativos que remetem à história da cidade.
● Cidade Miniatura do Seo Mario: Começou na forma de um presépio e ganhou ares de uma
cidade grande em movimento, ocupando dois salões, com avenidas, ferrovias, prédios e
parques, e alguns pontos representam peculiaridades e atrativos da cidade de Lins, como a
Rotunda, a Estação, prédios antigos, entre outros. Potencial de atração, mas que tem se
resumido ao Turismo Pedagógico.
● Santuário Nossa Senhora de Fá ma: O principal valor turístico do santuário é de caráter
religioso voltado a fé de devotos de Nossa Sra. de Fátima, sendo esta a principal motivação dos
visitantes. Acontece de guias de turismo agendar visita ao Santuário para hóspedes do Blue
Tree, especialmente público de terceira idade.
● Portal Tori e Rua Japonesa: Portal e rua japonesa construídos para homenagear o
Centenário da Imigração Japonesa no Brasil. O local busca valorizar alguns feitos da
colonização japonesa na cidade, como: a instalação na região da primeira colônia japonesa no
Brasil, a colônia Hirano, a presença do primeiro Templo Budista do Brasil, Templo Taissenji de
Lins, e a atividade cultural. Outro ponto possível de visitação pelo roteiro da área central.

Nesse sentido, seguindo a metodologia do próprio Mtur em relação à análise e hierarquização
dos atrativos, a oferta atual de atrativos culturais em Lins, apesar de representar a maioria de
seus atrativos possuem um nível de hierarquização 2 em média, isto é, são capazes de
estimular fluxos regionais ou locais, atuais ou potenciais e de interessar a visitantes nacionais
ou internacionais que vierem a cidade por outras motivações turísticas.

Existem ainda atrações pontuais como os grandes eventos anuais, em sua maioria, culturais
que se realizam na cidade e que atraem um público regional expressivo. Dentre estes podemos
destacar: Festa do Peão, Expolins, Semana da Cultura Japonesa, Expoagrícola, Festa do
Padroeiro, Exposição Nacional de Orquídeas, Festival Brasileiro de Música Sertaneja Raiz;
eventos estes que movimentam economicamente a cidade e são vistos com muito orgulho
pelos linenses. Apesar disso, não existe um calendário de eventos municipal e nenhuma
articulação regional para melhor distribuição de datas ao longo do ano.
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Destaca-se aqui alguns eventos culturais com forte potencial de atração se melhor planejados,
que hoje atraem uma pequena demanda regional:

● FESTA DO PEÃO DO BOM VIVER – Festival que ocorre desde 1997, no mês de junho, com
peões amadores. Grandes nomes consagrados do Rodeio Brasileiro já estiveram presentes no
evento. A festa já assumiu proporções profissionais e exige um grande esforço de uma
comissão de 11 pessoas, para sua organização. Segundo registros, a festa conta com um
público de aproximadamente 35.00 pessoas nos últimos anos. A festa possui, ainda, vínculo
com a cultura interiorana e sertaneja da cidade.

●SEMANA DA CULTURA JAPONESA – Evento cultural com o objetivo de divulgar a cultura e
tradições dos japoneses. Várias são as atrações desta Semana, como jantares temáticos,
workshop de etiqueta japonesa, oficinas de origami, artes marciais, radio taisso, show de
mágica, shows artísticos, entre outros. O Evento apesar de atrair pequeno público
(aproximadamente 2.500 pessoas) tornou-se uma referência regional com relativo número de
turistas, muitos deles hospedados no Resort, que é um dos patrocinadores do Evento. No
entanto, necessita de maior apoio na promoção do evento para outras cidades, com vistas a
fortalecer esta identidade e não perder sua essência, por meio de ações e estímulos à
valorização da cultura japonesa, como a utilização de trajes típicos pelos frequentadores, e na
tematização da cidade durante o evento.
● FESTA E ROMARIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – Festa de cunho religioso que tem forte
poder de atração de romeiros e peregrinos que buscam a cidade pela fé em Nossa Senhora de
Fátima. Acontece todo mês de maio e vem se renovando com decoração e culinária
relacionadas às tradições portuguesas. Não há estimativa do número de visitantes atraídos
pela Festa.

Cenário Potencial
Da mesma forma que a maior parte dos atrativos turísticos disponíveis em Lins se enquadram
no segmento cultural, há certa potencialidade, e até mesmo viabilidade, para que outros
recursos culturais existentes venham a se transformar em atrativos turísticos, de forma a
dispor maior variedade de pontos de interesse turístico e agregar mais valor cultural ao
destino. Considera-se ainda, a necessidade de se trabalhar o artesanato local para fins
turísticos, como forma do visitante ter a oportunidade de levar uma lembrança ou “souvenir”
de artigos produzidos localmente, como utensílios, peças decorativas, doces, dentre outros,
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que venham a enriquecer a experiência turística, e por outro lado, agregar valor aos produtos
atuais que não possuem identidade local, nem apelo turístico.
Dentre os principais atrativos e possibilidades para fomento ao Turismo Cultural, destacamos:
● Casa do Artesão: Instalado no Terminal Rodoviário de Lins, local de amplo fluxo de
visitantes, o espaço foi idealizado para reunir os trabalhos realizados por artesãos locais. O
principal produto encontrado hoje são os tecidos diversos, trabalhados em sua maioria na
técnica do bordado. Em menor escala encontram-se trabalhos em madeira e com materiais
recicláveis e reutilizáveis. Apesar da existência do espaço mantido pela Prefeitura, não há um
grupo organizado de artesãos com identidade própria do seu artesanato e com baixo valor
turístico. Torna-se essencial um trabalho de coesão grupal, identidade de produto e técnicas
de comercialização para que este se torne um produto turístico e o turista possa levar uma
lembrança pra casa.
● Clube Atlé co Linense: O clube é uma paixão dos linenses e um patrimônio de seu povo, que
leva o nome da cidade para todo País, tendo se mantido há 5 anos na elite do futebol paulista.
Apesar disso, o clube e a cidade tem explorado pouco esse potencial, pois não permite visita
ao Estádio Municipal “Gilbertão”, mesmo este sendo da Prefeitura, e tem apenas uma loja
oficial para venda de artigos esportivos do clube, mas muito pouco divulgado.
● Casa dos Ferroviários: Após a inauguração do Museu Histórico e Arqueológico de Lins na
antiga estação, considera-se que estas casas do início do século passado, fazem parte desse
patrimônio histórico e cultural e poderiam ser integradas ao Conjunto histórico e
arquitetônico. Grande parte delas mantêm suas características originais e estão bem
preservadas, por estarem em sua maioria ocupadas por moradores. Um projeto de
desocupação e revitalização desses espaços para fins turísticos, como a criação de um circuito
gastronômico, com bares e restaurantes nesses espaços, assim como o conceito de shopping a
céu aberto, como um centro de lojas e comércio de artigos regionais, seriam possibilidades de
uso turístico economicamente viável.
● Rotunda: Rotundas são depósitos de locomotivas de forma circular ou semicircular. A
rotunda de Lins foi inaugurada em 1908, mas com a substituição do pátio antigo pelo novo, em
1962, ela foi desativada. Diante do rico valor histórico e cultural, mesmo com o avançado
estado de deterioração do prédio; Há na Prefeitura um processo de licitação em andamento
para revitalização do espaço, com grupo de investidores interessados, na transformação do
espaço em um centro cultural e comercial, funcionando como uma espécie de “Shopping
Center”, tão desejado por turistas e moradores.
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Análise Geral do Mercado
Lins apresenta um considerável acervo cultural, com grandes possibilidades de desenvolver
seu potencial para o turismo. Apesar disso, boa parte de seus moradores não reconhecem
essas riquezas, e a cidade pouco explora esse potencial. Para isso, os responsáveis envolvidos
com o setor precisam agir de forma mais empreendedora para fazer dessas riquezas culturais
uma fonte de recursos.
O Plano Diretor da cidade tem como diretrizes, incentivar e apoiar a produção cultural no
Município, adquirir e manter os mais diversos e variados equipamentos culturais e incentivar a
criação artesanal e a preservação da arte e do folclore. Isso representa boa intenção do
município com algumas ações a serem priorizadas. No entanto, não há citação para festas e
eventos culturais que podem apoiar na promoção do resgate cultural, fortalecimento da
identidade, e aumento do fluxo de visitação no município.
Mediante a isso, apenas o regimento do COMTUR, possui orientações para “estimular a
regularidade dos eventos e festividades municipais”, demonstrando a importância que os
eventos têm para o município. Porém, segundo relatos dos próprios Conselheiros, apesar de
muitos eventos atraírem público regional, necessitam ainda de maior planejamento, inovação
e promoção interna e externa para maior poder de atração.

Por outro lado, os atrativos culturais não têm recebido aportes para torná-los mais atraentes
para um público que tem como característica ser mais exigente. Não existe na cidade um
roteiro que interligue os atrativos culturais, não há um levantamento/inventário dos bens
culturais materiais e imateriais do município, assim como não existe Lei e/ou Programa de
Proteção do Patrimônio Cultural do município, condições que deixam o turismo cultural na
cidade dependente apenas dos eventos, sem a garantia de que o patrimônio histórico e
cultural seja preservado.

Segundo dados do Programa Volunteers da OMT, Estratégia de Desenvolvimento Turístico,
para um destino de turismo cultural: “consideram-se patrimônio histórico e cultural os bens de
natureza material e imaterial que expressam ou revelam a memória e a identidade das
populações e comunidades. São bens culturais de valor histórico, artístico, científico,
simbólico, passíveis de se tornarem atrações turísticas: arquivos, edificações, conjuntos
urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços destinados à apresentação
ou contemplação de bens materiais e imateriais, manifestações como música, gastronomia,
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artes visuais e cênicas, festas e celebrações. Os eventos culturais englobam as manifestações
temporárias, enquadradas ou não na definição de patrimônio, incluindo-se nessa categoria os
eventos gastronômicos, religiosos, musicais, de dança, de teatro, de cinema, exposições de
arte, de artesanato e outros. O Turismo Cultural gera amplas oportunidades para desenvolver
roteiros adaptados a diversos gostos e necessidades, tanto do turista nacional quanto do
estrangeiro”.

Em Lins, esses bens materiais e imateriais existem, mas sofrem com a falta de
reconhecimento, com riscos de que se percam com o tempo e com o esquecimento. Este
acervo histórico ainda preservado que passa por antigos ofícios, pela musicalidade, por
tradições de culturas de imigrantes, patrimônio edificado, culinária, dentre outros, necessitam
ser preservados e apresentados para os turistas com motivações culturais, representando um
forte apelo para estruturação e investimentos no turismo cultural da cidade.

4. Turismo de Estudos e Intercâmbio
“Turismo de Estudos e Intercâmbio constitui-se da movimentação turística gerada por
atividades e programas de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, ampliação de
conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional.”
(MARCOS CONCEITUAIS – Mtur, 2006).
As viagens de cunho educativo, por sua amplitude e grande número de atividades englobadas,
possuem diversas denominações. Segundo levantamentos preliminares, existem no Brasil mais
de 150 instituições públicas e privadas que trabalham com esse tipo de turismo, tanto na
recepção, como no envio de turistas de estudos e intercâmbio. São elas: agências de
intercâmbio, escolas de idiomas, instituições de Ensino Médio e Superior.

Perfil
Por englobar diversas atividades, o perfil do turista de estudos e intercâmbio é diferenciado de
acordo com cada modalidade desenvolvida. Na maioria das vezes, os turistas de estudos e
intercâmbio possuem dinheiro suficiente para viajar pelo país durante a estadia e privilegiam a
busca pelo conhecimento de outros lugares acima do luxo. Assim, buscam alternativas baratas
de hospedagem (casas de famílias, albergues e residências estudantis), uma vez que gastam
mais com os deslocamentos dentro do país, a gastronomia e os aspectos culturais.
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Como privilegiam a qualidade do curso ofertado, buscam sempre um intermediário (agências
de intercâmbio e de turismo) no país de destino ou de origem e que conheça e ofereça
diferentes opções de escolas, e geralmente, e somente a escolhe, depois de pesquisar sobre o
reconhecimento internacional do curso e o trâmite de validação de diploma, quando isso se
aplicar.
No intercâmbio colegial, o turista tem entre 15 e 18 anos, possui conhecimento básico do
idioma estrangeiro e, comumente, permanece por um período entre seis meses e um ano no
país de destino. Já nos intercâmbios de graduação e de pós-graduação, assim como no
intercâmbio universitário e nos cursos técnicos e estágios profissionalizantes, a faixa etária é
mais elevada, variando entre 20 e 25 para estudantes de graduação e entre 28 e 35 para
aqueles já graduados. Como é necessária a comprovação de conhecimento do idioma,
geralmente, possuem proficiência na língua estrangeira.
O intercâmbio esportivo é aquele que engloba os turistas mais jovens já que, principalmente
no Brasil, o intercambista busca aprender e se aperfeiçoar em um esporte para que, mais
tarde, possa se tornar profissional. Assim, a faixa etária varia entre 9 e 15 anos para iniciantes
e entre 13 e 19 para atletas profissionais.

Cenário Atual
O Turismo de Estudos e Intercâmbio, no Brasil, encontra-se em sua fase inicial de
desenvolvimento. Esforços combinados da iniciativa privada e do governo federal tentam fazer
com que o segmento se consolide e o País, torne-se opção de destino para os estudantes e
profissionais internacionais. O Brasil já conta com fatores positivos, como o fato de ser
referência em algumas áreas do conhecimento, tais como: Engenharia, Farmácia e Belas-Artes
na graduação e na pós-graduação apresentar forte potencial nas áreas de Ecologia e Meio
Ambiente, Ciências Humanas e de Tecnologia; além de outros destaques nacionais, como:
confecção de jóias, arquitetura e algumas modalidades esportivas como futebol, vôlei e
natação.
A cultura e a receptividade brasileira são fatores determinantes para a escolha do país como
destino, mesmo para aqueles cuja motivação seja a educação formal. Dessa forma, integrá-lo
por meio do aprendizado do idioma e das tradições, o fará identificar-se mais rapidamente e
criar vínculos com o País.
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Deve-se, portanto, explorar esse potencial de atratividade, incentivando acordos entre
empresas para estágios e trabalho e firmando acordos e convênios com escolas e
universidades, tanto em cursos de longa, quanto de curta duração, na tentativa de conjugá-los
com outras atividades, tais como: cursos de português, cultura brasileira, dança, esporte,
culinária e etc. Assim, o turista se identificará mais facilmente com o País, a cultura e povo.
Apesar deste potencial, poucas são as cidades brasileiras que tem explorado esse segmento.
Lins é uma cidade que tem se destacado por meio de termos de cooperação assinados com os
governos de Angola e de Arequipa, no Peru, considerada esta última “cidade-irmã”. Este
intercâmbio visa receber alunos da graduação e pós-graduação desses países e tem trazido
divisas consideráveis para a cidade, com o aquecimento do setor imobiliário, de comércio e
serviços, apesar de não se ter quantificado o tamanho desse impacto na economia, mas sendo
sentido social e culturalmente pela troca de experiências.

A maioria dos turistas de estudos e intercâmbio faz o primeiro contato com um intermediário
e só então se decide pelo destino dentro do país. Deste modo, a capacitação e o papel do
intermediário são de total importância para um maior aproveitamento do potencial do lugar e,
assim, para o desenvolvimento do segmento. A Unilins, uma universidade local administrada
por professores, é quem tem atuado como intermediária nesse processo .

Cenário Potencial
Entretanto, existem algumas considerações para o desenvolvimento do segmento e entre
estas estão principalmente, a carência de regulamentação da hospedagem domiciliar e, no
caso de estudantes estrangeiros, a dificuldade de reconhecimento de créditos e validação de
diplomas no País. Ainda considerando o caso de estudantes estrangeiros, apesar de o idioma
ser considerado como uma barreira inicial, a falta de conhecimento por parte deles, em
relação ao Brasil, pode ser encarada como um dos principais fatores para a não escolha do País
enquanto destino de estudos e intercâmbio.
Assim, recomenda-se que as informações possam ser acessadas de forma fácil, com
disponibilização de dados e fotos sobre o destino, influenciando positivamente na escolha do
Brasil enquanto segmento de Turismo de Estudos e Intercâmbio. Como o principal público
desse segmento é o estudante, sugere-se também a construção de sites informativos e de
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comercialização que permitam o acesso às informações sobre o segmento, inclusive dados
estatísticos, e de programas educacionais do destino.
Em recente pesquisa realizada pelo Mtur (2011), para descobrir o propósito de viagem do
turista juvenil internacional, os dados mostraram:
34% - Explorar outros países e culturas;
28% - Descanso e diversão;
17% - Visita a parentes e amigos;
9% - Estudar fora;
7% - Trabalhar fora;
3% - Voluntariado;
2% - Curso de línguas.
Ainda com base na mesma pesquisa, quando perguntado aos entrevistados sobre os fatores
mais relevantes no planejamento da última viagem, dado o modesto rendimento e orçamento
de muitos jovens viajantes, não é de se estranhar que 80% procuram viajar da forma mais
barata possível. Entretanto, a habilidade para explorar o destino foi considerada quase tão
importante quanto o referido item. Sentir-se seguro no destino também obteve resultado
significativo, mesmo que os riscos reais ou imaginários são menos susceptíveis de dissuadir os
jovens viajantes do que a maioria dos outros turistas. De igual modo, a capacidade de
experiência e fazer algo diferente, ou seja, atividades “não turísticas,” foram altamente
consideradas pela maioria dos jovens viajantes.

No que se referem às informações usadas pelos jovens para planejar a viagem, verificou-se
que os jovens estudantes tendem a fazer consultas de forma intensa, utilizando-se de um
amplo leque de fontes de informação antes da partida. Desse modo, a internet tende a ser a
principal forma de pré-viagem, com 80% das respostas, seguida pelas dicas da família e amigos
(70%). O predomínio da internet constatou também que cada vez mais os viajantes estão
procurando um maior número de diferentes tipos de sites para encontrar as informações de
que precisam. A utilização de agências de viagens e turismo, escritório de informações
também aumentou em 2007 em comparação à pesquisa realizada em 2002, o que pode indicar
que essas empresas estão se adaptando a novas condições de mercado, inclusive, fornecendo
mais informações por meio da internet.
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Como podemos notar, este segmento é uma realidade e grande oportunidade em diversos
países do Mundo, apesar do Brasil estar ainda em seus passos iniciais. Porém cabe destacar
que, se Lins pretende explorar mais intensamente este segmento, torna-se fundamental
conhecer melhor o mercado potencial de outros países, e, sobretudo, a criação de um portal
turístico com informações bilíngues, além de dados sobre a oferta educacional, turística e de
serviços, haja vista a precariedade como o município se posiciona online, como detectado no
diagnóstico turístico.

Análise Geral do Mercado
A educação em Lins se mistura à sua raiz e identidade que sempre foi reconhecida como
“Cidade das Escolas”. A cidade já formou lideranças políticas, religiosas e sociais, e ainda hoje,
possui inúmeras instituições de ensino que são referência no Estado e no País. Este polo
educacional pode ser visto até mesmo como um atrativo turístico, por meio dos cursos, e a
necessidade de serviços a serem comercializados relacionados a estes cursos, como
hospedagem, alimentação e transporte.
A partir das atuais iniciativas com governos angolanos e peruanos e dessa tradição
educacional, a cidade pode direcionar esforços para ampliação de convênios de cooperação
internacional para fomentar o Turismo de Estudos e Intercâmbio, tendo em vista a qualidade
de vida oferecida a seus moradores que oferece condições e interesse de estrangeiros, mas
também investindo na promoção e facilidades para atração de novos estudantes.
No entanto, por ser um mercado relativamente novo no Brasil, sem muitas referências em
“benchmarking”, é necessária muita cautela para se adentrar e investir neste mercado ainda
pouco conhecido, uma vez que traz consigo inúmeras oportunidades, como também pode
trazer riscos, caso não haja planejamento e envolvimento de diversos setores da cidade. Por
se tratar de um perfil de público diverso formado por estudantes de outras nacionalidades,
estes novos turistas e moradores temporários podem provocar um “choque” cultural e social,
sem as devidas recompensas no aspecto econômico, caso não seja bem fundamentadas estas
políticas de seleção e cooperação internacional.
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5. Turismo de Esportes
“Turismo de Esportes compreende as atividades turísticas
decorrentes da prática, envolvimento ou observação de modalidades
esportivas”.
(MARCOS CONCEITUAIS – Mtur, 2006).
O turismo esportivo consolida-se, geralmente, como uma atividade realizada em locais onde
predomina o contato com a natureza, flora, fauna e ecossistemas da localidade realçam o
atrativo, o que estimula as pessoas à prática do esporte aliada à contemplação do local.

Perfil
Não há estudos oficiais sobre o perfil deste público, mas acredita-se que seja muito similar ao
perfil dos ecoturistas e adeptos do turismo de aventura, caracterizados por pessoas com idade
entre 18 e 40 anos, com poder aquisitivo médio, normalmente estudante de nível superior
com hábito de viajar em grupos. Respeitam o ambiente natural e social e exigem qualidade,
segurança, acessibilidade e informação. Entretanto, no caso do turismo de eventos esportivos,
junto ao público de atletas e participantes das competições, temos as torcidas que possuem
um perfil diferente, mas que contribuem com o aumento do fluxo durante os eventos, não
havendo um perfil definido para este público.

Cenário Atual
A realização de Jogos Universitários em Lins atrai para a cidade grande contingente de atletas
amadores, além da torcida que acompanha as instituições. Os eventos movimentam o
comércio e a cidade de forma geral. Segundo dados do município a INTERMED – jogos entre
faculdades paulistas de Medicina -, o qual é o principal evento esportivo organizado na cidade,
atrai aproximadamente 5 mil pessoas durante uma semana e gera receitas da ordem de 1
milhão de reais, beneficiando, assim, os meios de hospedagem, os restaurantes e o comércio
de forma geral, alterando o ritmo da cidade. Segundo os comerciantes é a melhor época do
ano para vendas.

Se por um lado os Jogos Universitários garantem a alegria dos comerciantes, por outro a
comunidade aponta uma série de problemas relacionados a estes eventos, principalmente aos
excessos cometidos por torcidas das instituições que não tem compromisso com os jogos e
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excedem no consumo de bebidas alcoólicas, havendo relatos de falta de respeito e
depredação do patrimônio público.

Outros Eventos Esportivos já foram organizados na cidade, mas a maioria deles não teve
continuidade, o que compromete até mesmo a credibilidade de novas iniciativas. Apesar de
haver enorme campo para realização de eventos esportivos, visto que são grandes
incentivadores da prática de esportes no município e ajudam para divulgar a região de forma
positiva.

A estrutura de Esportes e Lazer oferecida pelo Município como, Estádio “Gilbertão”, Ginásios
Poliesportivos, Horto Municipal e Praças de Lazer, são equipamentos de suma importância que
dão suporte na realização dos eventos, mas que ainda não são utilizados em todo seu
potencial. Mediante a isso, alguns espaços subutilizados perdem, com o tempo, a qualidade de
seus equipamentos. Assim sendo, é necessária a criação de programas que estimulem uma
utilização mais intensa dos espaços, sobretudo, voltados para os jovens, adultos e pessoas da
3ª idade, visando a potencialização do uso e consequentemente maior valorização e
conservação destes espaços.

Cenário Potencial
Aproveitando o relevo relativamente plano da cidade e a paisagem rural próxima à área
urbana, especialmente no caminho do Roteiro Rural do Campestre, esta Rota, já constituída
pode se tornar uma oportunidade para sinalização de Circuitos de Mountain Bike e Trekking
(Permanente) no meio rural, aproveitando a realização de eventos esportivos nesses locais
para consolidar a prática de esportes de aventura na cidade, e de certa maneira fomentar o
turismo rural.

Uma forma de aproveitar a população adulta e de 3ª idade da cidade é por meio da realização
e do incentivo a participação dos munícipes em Campeonatos de Bocha, Volei, Natação e etc,
consolidando a prática e melhor aproveitamento de espaços públicos para realização de
eventos.

Por outro lado, a visitação e atividades ligadas ao Estádio e Centro de Treinamento do Clube
Atlético Linense, podem valorizar e incentivar a exploração comercial de produtos e eventos
ligados ao clube que é um símbolo da cidade. Divulgação e promoção de ingressos para
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moradores e turistas para assistirem aos jogos do time na Série A do Campeonato Paulista
podem ser experiências singulares.

Análise Geral do Mercado
O turismo de esporte ou de eventos esportivos é incipiente no município de Lins. Porém, a
cidade possui espaços apropriados, profissionais envolvidos, além de um histórico na
realização de eventos, principalmente de Jogos Universitários, havendo ainda muito a se fazer
para consolidar o município nesse segmento.

A existência de um Departamento de Esportes e Lazer é um ponto positivo para se conseguir
estruturar melhor os espaços onde são realizados os eventos, buscando soluções para evitar
que as escolas sirvam de alojamento para participantes, além de ampliar a programação para
públicos de todas as idades.

Outra questão importante diz respeito ao cumprimento das regras/normas para a realização
dos Jogos Universitários no município, buscando melhor orientação aos participantes dos
eventos, e assim mantendo a boa convivência juntamente com a população local, medidas
fundamentais para o sucesso e continuidade desses eventos em Lins.

E por fim, as oportunidades que se tem nesse segmento que demandam criatividade e
participação de envolvidos com o setor e segmento para que se crie eventos diferenciados que
possam atender não somente a população local, mas também atrair esportistas de outras
regiões, fomentando a economia linense.

12. RUMOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM LINS
Através do que foi explicitado nos tópicos anteriores, estamos passando por um momento de
crise econômica e política que aflige o país. Com isso, os investimentos em novos
empreendimentos, mercados e o consumo doméstico tendem a reduzir. Apesar disso, a
atividade turística se apresenta como uma alternativa para geração de emprego e renda, já
que a base de sua economia se fundamenta na prestação de serviços e em investimentos
privados considerados de baixo custo.
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Além disso, nesse quadro de recessão, o turismo doméstico – responsável por 85% da receita
do setor no Brasil – tende a crescer devido ao aumento do valor da moeda estrangeira –
reduzindo o número de viagens para o exterior - e pela tendência da realização de viagens
para locais mais próximos das residências dos turistas e com duração mais curta. Este cenário,
também favorece o uso de transporte próprio ou rodoviário para os deslocamentos entre as
cidades.

Pode-se dizer que essa situação é favorável a Lins, como destino turístico, pois a cidade se
encontra localizada próximo a polos econômicos importantes do Estado de São Paulo, como:
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Marília e Bauru, e também grandes mercados emissores
de turistas para a região. Concomitante a isso, a facilidade de acesso ao município – às
margens da Rodovia Marechal Rondon, com boa oferta de linhas de transporte intermunicipal
- contribui positivamente para o desenvolvimento do turismo em Lins. Os municípios vizinhos
também se apresentam como um mercado promissor a ser trabalhado, com propostas de
ações de promoção voltadas especificamente para este público regional – o qual já costuma
visitar o município em busca do comércio e serviços, e participando dos principais eventos –
visando o aumento do fluxo de turistas.

O turismo em Lins, ainda é realizado de forma incipiente, sem destaque para o
desenvolvimento de um segmento turístico específico ou em evidência, nem trabalhado de
forma organizada ou planejada. Pode-se dizer que as atividades são realizadas de forma
“espontânea”, sem direcionamento a um público específico e que atualmente representam
um fluxo de turista pouco expressivo, com exceção aos turistas que buscam o Resort a lazer
em temporadas e os turistas que vêm a negócios.

Para que Lins se destaque no mercado regional e nacional ainda é preciso investir na
requalificação de seus atrativos, além disso, é necessário que o município se posicione como
deseja ser visto, a partir de uma vocação definida. Constatou-se um potencial para
investimentos voltados para o mercado do Turismo de Saúde e Bem Estar, ainda pouco
explorado no município e com pouca oferta na região, Turismo Cultural e Turismo de Negócios
e Eventos como segmentos principais. De maneira mais incipiente, ou frágil o Turismo
Esportivo e o de Estudos e Intercâmbio também se apresentaram como opções de
segmentação.
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No entanto, aspectos de Governança e da gestão compartilhada, ligados ao capital social, são
imprescindíveis para se desenvolver a atividade de maneira sustentável, como envolver a
população, sobretudo os representantes dos diversos segmentos sociais, juntamente a
iniciativa privada para o desenvolvimento da atividade turística, coordenados pela gestão
pública municipal, via COMTUR ou outra Instância. Dentre essas ações, também pode ser
destacada a necessidade da qualificação da gestão municipal do turismo e de suas políticas
públicas, assim como o fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo como uma estância
de governança atuante e participativa, com o intuito de promover o turismo em Lins de forma
qualificada e sustentável. Também é fundamental estreitar as relações entre os municípios
vizinhos com o objetivo de impulsionar o mercado turístico regional através do
desenvolvimento de ações conjuntas e oferta compartilhada/integrada.

Referente à oferta turística, Lins é bem servida de equipamentos de hospedagem e
alimentação, apesar de não explorar turisticamente a gastronomia, sem a existência de pratos
típicos ou festivais gastronômicos que venham a reforçar tal identidade (como a cultura
japonesa e a grega, por exemplo). Em se tratando disso, a cidade está lançando seu 1º Festival
Gastronômico, mas não se sabe ainda até que ponto será explorado as raízes gastronômicas da
cidade e região entre os participantes e concorrentes.

Torna-se ainda imprescindível, o estímulo à elaboração de produtos/roteiros turísticos –
cultural, religioso, de bem estar, entre outros – para organização e comercialização da oferta
turística, e não menos importante, requalificar os principais eventos, especialmente os
culturais e esportivos, visando torná-los referência na região e fomentando a economia local.
Quanto à infraestrutura turística, é recomendável uma renovação e ampliação da sinalização
turística existente, revitalização do PIT e a dinamização do aeroporto municipal.

Como já destacado, Lins caracteriza-se como uma cidade de serviços que preserva uma rotina
tranquila, segura, em um ambiente arborizado, limpo e aconchegante, que inspira qualidade
de vida. Características estas que são favoráveis para o turista vivenciar a cultural local e
interagir com os moradores, considerados hospitaleiros e acolhedores. Essas particularidades
também podem favorecer o desenvolvimento do turismo de saúde e bem estar, já que o perfil
de público deste segmento busca tranquilidade e relaxamento, abrindo-se oportunidades para
novos investimentos.
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Além disso, Lins pode se ancorar em sua força econômica regional e a tradição de seus
Eventos, hoje representada pelo existente Turismo de Negócio e Eventos, que podem alicerçar
o desenvolvimento de outros Segmentos potenciais. Dentre estes, podemos destacar o
potencial da cidade como polo educacional e as modalidades e eventos esportivos, por
disponibilizar uma significativa estrutura esportiva para receber esse público. No que diz
respeito aos jogos universitários, para a continuidade e aprimoramento na realização destes
eventos, ainda são necessários alguns ajustes quanto ao cumprimento de normas/regras de
comportamento e ao envolvimento do comércio e população local durante os eventos.

Para que essas intervenções sejam realizadas em cada um dos segmentos atuais e/ou
potenciais apresentados, necessita-se traçar grandes linhas de ação, chamadas de
Macroestratégias, as quais irão direcionar as ações do Plano Municipal de Turismo de Lins,
cujo objetivo visa elevar o índice de competitividade do município no mercado regional e
nacional. Porém, para que as Macroestratégias sejam traçadas é preciso antes definir a Visão e
a Missão do turismo em Lins como norteadores do caminho a ser seguido. Essas temáticas
serão abordadas nos capítulos a seguir.

13. PLANO DIRETOR DE TURISMO: DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO

O Plano Diretor de Turismo de Lins é o instrumento de planejamento elaborado juntamente
com o COMTUR para tangibilizar o elo entre a política estabelecida (aqui entendida como
estratégia) e a ação de fato, considerando o turismo enquanto fenômeno social, com relação
entre pessoas, produtos, serviços e territórios.

De maneira geral, apresenta a visão sobre as possibilidades, oportunidades e limitações do
município no tocante à atividade turística e reconhece o estágio incipiente de Lins enquanto
um destino turístico. Lins apresenta uma gama de opções, tais como: um rico calendário de
eventos, águas termais e a estrutura de lazer e bem estar do Resort Blue Tree Park Lins, bem
como a polarização econômica regional, que por sua vez atrai um fluxo e mobiliza
investimentos em serviços e empreendimentos da cadeia produtiva do turismo. Entretanto, é
imprescindível frisar a necessidade de descobrir e explorar o potencial turístico de Lins em sua
plenitude.
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Nesse sentido, a estratégia preconizada neste plano é o desenvolvimento e objetiva estruturar
e formatar Lins enquanto destino, pois, de fato, ainda não ocorre, pelo menos não de forma
deliberada.

Em primeira instância, é preciso transformar recursos em produtos turísticos (ao constatar a
“relativa” baixa participação do destino no mercado turístico nacional) e, a partir daí,
posteriormente, transformar produtos em ofertas competitivas.

Salienta-se, a necessidade desse processo se dar e valer-se do mercado já conquistado,
reorganizando e incrementando a oferta atual, além de otimizar o uso dos recursos existentes
e extraindo desse remanejamento o máximo de retorno possível. Assim, de forma simplória,
têm-se dois momentos: o primeiro diz repeito ao aproveitamento e aprimoramento, bem
como a promoção do que já possui - no atual estágio de desenvolvimento -, preparando e
viabilizando o destino. Mediante a isso, em segundo lugar, mais maduro e pronto, investir na
focalização de um mercado objetivo e na seleção de um ou mais públicos alvo; Momento este
fruto de um trabalho mais maduro de segmentação turística, devido ao fato de incidir na
direção de um posicionamento estratégico decorrente de uma resposta clara do mercado
sobre qual o melhor posicionamento para Lins (hoje apresenta potencial para pelo menos 5
segmentos turísticos como demonstrado no Prognóstico).

Neste caminho, o foco central da atenção e dos investimentos e ações deve ser dar em
primeiro plano nos segmentos de Turismo de Saúde e Bem Estar e no de Negócios e Eventos.
Atualmente, esses dois segmentos juntos, atraem fluxo e sustentam a economia turística da
cidade.

Assim sendo, investimentos como: um centro de eventos multiuso mais adequado em
capacidade e qualidade, a criação de um Convention and Visitor & Bureau e uma melhor
estrutura de promoção e divulgação do destino, por exemplo, podem representar um
incremento significativo na ampliação e na consolidação deste segmento. Em contrapartida,
aproveitar as águas termais subexploradas e em abundância existentes no município, por meio
do investimento em estruturação e abertura de novas fontes e balneários. E concomitante a
isso, reposicionar parte da cadeia de serviços médicos do município para a oferta de bem estar
e estética, pois, da mesma forma, apresenta-se como uma considerável oportunidade de
mercado. Logo, investir na elaboração de legislação de estímulo ao empreendedorismo nestes
dois segmentos provavelmente resultarão em mais desenvolvimento para Lins.
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Já em relação ao aspecto da vocação cultural, fruto da diversidade existente no município em
razão da religiosidade, história, arquitetura e os eventos culturais; O Turismo Cultural (e seus
sub segmentos Religioso, Gastronômico e Histórico) afigura-se potencialmente como um
segmento complementar, porém, importante para agregar valor aos dois anteriores e
complementar a oferta integrada. De maneira similar, o Turismo de Estudos e Intercâmbio e o
Turismo de Esportes podem ser potencializados em razão da forte vocação educacional de
Lins.
Graficamente, a figura seguinte ilustra a hierarquização de segmentos proposta na estratégia:
Figura 29: Hierarquização estratégica dos segmentos potenciais

Fonte: Oficinas de planejamento participativo, 2016.
Elaboração: Esfera Consultoria.

Sob outra perspectiva, a sustentação dessa hierarquização e a consequente consolidação dos
segmentos prioritários se dão por meio da escolha de dois princípios básicos: preparação e
promoção, uma vez que, manifestam a seleção de duas áreas temáticas ou duas funções
organizacionais para receber atenção e foco da municipalidade na implementação da
estratégia: gestão e promoção.
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Isso significa priorizar a estruturação do Sistema Municipal de Turismo, a consolidação de
políticas públicas e o fortalecimento da governança (estrutura administrativa e orçamentária,
legislação relacionada, inteligência, capital humano, dentre outros) para sustentar o processo
de crescimento que se pretende estimular ao destinar recursos e investimentos no marketing
do destino. Dito isso, promover, divulgar e valorizar os atributos turísticos de Lins e o lugar que
já ocupa no mercado turístico, é fundamental para criar a percepção e o reconhecimento de
Lins como destino.

A partir do investimento massivo nessas duas áreas, pois, sustentam e potencializa o negócio,
o caminho é incrementar a atratividade do destino, por meio da formatação de um atrativo
âncora e a criação de novos atrativos, serviços e produtos, da qualificação da mão de obra e
dos empreendimentos da cadeia produtiva e na ampliação e adequação pontual da favorável
infraestrutura turística existente.

Por fim, perseguir fortemente a inclusão de Lins na política estadual de turismo e o título de
Município de Interesse Turístico, por um lado, oportuniza o município a acessar recursos
financeiros, técnicos, institucionais e econômicos importantes e, por outro, lhe confere uma
distinção que do ponto de vista mercadológico referenda sua identidade turística.
A figura 30 representa graficamente o desenho da estratégia.

Figura 30: Arquitetura Estratégica

Fonte: Oficinas de planejamento participativo, 2016.
Elaboração: Esfera Consultoria.
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Postura Estratégica

A postura estratégica proposta neste plano (produto 3), apresenta-se como o norte que indica
a direção planejada para que o desenvolvimento pretendido para o turismo em Lins se realize
de forma sistêmica (na perspectiva dos diversos elementos, atores e interveniências que
compõe a integralidade do destino) e sustentada (no horizonte de tempo estabelecido). Por
assim ser, preconiza e estabelece a forma de atuação a ser encampada pelos diversos atores
do destino, o que garantirá a convergência e o foco para que Lins se consolide como um
destino turístico competitivo. Resultado oriundo da análise ambiental que identificou
oportunidades e ameaças para o turismo no município, o conjunto de atributos peculiares
disponíveis, bem como as competências principais e as limitações apresentadas como destino
turístico, identificados na fase de diagnóstico (produto 1).
Esse exercício, validado e complementado nas oficinas participativas e registrados no
prognóstico (produto 2), resultou na definição de uma postura estratégica, composta pelos
seguintes elementos: 1) A missão a ser encampada pela governança local; 2) Um conjunto de
valores que representa a cultura que se deseja estabelecer no fazer turístico da coletividade;
3) A visão de futuro a qual orientará o direcionamento de mercado para a consolidação do
destino nos próximos anos e o desafio a ser coletivamente compartilhado; 4) Um slogan que
funcionará como uma ideia força para marcar o início do trabalho de formação de uma
identidade turística de Lins e, consequentemente da sua comunicação.
Por fim, os objetivos, deverão orientar o processo de planejamento e gestão do destino e a
consequente priorização do turismo como política pública de desenvolvimento local, assim
como os eixos de desenvolvimento que sustentam a estratégia de investimento no
desenvolvimento turístico municipal e o orçamento necessário para a execução desta decisão
estratégica.

Missão
A missão define um propósito de ser do destino e uma razão central para sua existência. Dessa
forma, pode-se compreendê-la como uma proposta de valor para o negócio turismo em Lins,
ou seja, aquilo que objetiva “entregar” aos diversos interessados (turistas, empreendedores,
governo, trabalhadores, sociedade, dentre outros) como resultado de um processo sistêmico
de planejamento e desenvolvimento. Nessa perspectiva, a missão orienta a ação dos diversos
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atores do destino para que, por intermédio de uma atuação convergente, possam realizar o
seu propósito e entregar o benefício tencionado, visto que o turismo é um empreendimento
coletivo.

Missão
Desenvolver o turismo municipal, de forma a proporcionar atratividade
econômica para os investidores, qualidade de vida para a população e a
melhor experiência em cultura, lazer, eventos e bem estar para os
visitantes.

Valores
Os valores configuram-se naqueles princípios que balizam as decisões futuras, inspiram um
jeito de se fazer as coisas no dia a dia e consubstanciam a formação de uma cultura.
Representa, nesse sentido, a ética do grupo, da coletividade, e devem, portanto, ser aceitos,
legitimados e referendados por todo o destino na prática cotidiana.

Valores
 Força de vontade, pensamento positivo e atitude
empreendedora;
 Senso de responsabilidade, engajamento coletivo e participação;
 União, cooperação e parceria;
 Respeito à natureza, ao patrimônio e à diversidade cultural.

Visão de Futuro
Enquanto a missão estabelece o que o destino deve ser e os valores como os envolvidos nesse
processo (principalmente empreendedores, COMTUR e Prefeitura) devem se comportar para
cumprir o propósito de ser um empreendimento coletivo sustentável, a visão de futuro
estabelece aonde Lins quer chegar, o que deseja se tornar e como deseja ser percebida como
um destino turístico consolidado e competitivo no horizonte de tempo estabelecido para este
plano.
Visão é a intenção que norteia o resultado projetado para a gestão do destino e a ação de
empreendedores envolvidos nesse processo. É deste modo, uma orientação sobre quais ações
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devem ser adotadas hoje para que o desejado ocorra. Assim sendo, diz respeito à forma como
estabelecer a direção do desenvolvimento turístico ante as realidades do mercado e do
ambiente competitivo, a fim de dar significado para que ela seja compartilhada por todos os
atores envolvidos com a atividade turística.
Logo, é criar determinado elemento na intenção, que ainda não existe, embora, represente o
sonho compartilhado por todos os atores do destino e por sua vez direcionarão as ações
individuais e coletivas para a concretização deste sonho até 2025. Trata-se, portanto, de um
desafio autoimposto. Um desafio o qual traz alta carga de relevância e sentido e um grau de
dificuldade para se concretizar no tempo estabelecido o qual exigirá um esforço compartilhado
e compatível, imputando ao destino senso de urgência e convergência.

Visão:
Ser reconhecida como a melhor Estância Turística do Coração Paulista.
A visão de futuro para o turismo de Lins ao se posicionar como o grande desafio de
desenvolvimento indica claramente a direção a ser seguida e o conjunto de decisões e medidas
necessárias ou decorrentes. Por exemplo, estabelece a medida da reputação desejada: ser a
melhor indica a necessidade de aprimoramento e refinamento da sua oferta; o que de fato
deseja ser: uma Estância Turística, conclama ao aproveitamento e investimento contundente
em seu grande potencial – as águas termais; o ambiente competitivo e a referência de
concorrência: a região do Coração Paulista, composta por 34 municípios sobre os quais se
pretende destacar.

Essa visão indica, ainda, um grande esforço a ser empreendido para que o município se insira
na política estadual de turismo e seja incluído como município de interesse turístico (desafio
intermediário), ao cumprir todos os requisitos da legislação específica e das políticas vigentes
nos planos estadual e federal.

No entanto, figurar na política estadual como município de interesse turístico e no mapa do
turismo brasileiro do Ministério do Turismo, embora seja um desafio inicial relevante, não se
faz suficiente para o futuro projetado.

É importante o destino obter o alcance do patamar de Estância Turística. Para tanto, os seus
atributos (sobretudo as fontes termais, a infraestrutura urbana e os equipamentos turísticos
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de qualidade) associados a um forte trabalho do poder público municipal de preparação
interna e articulação político-institucional, no âmbito do governo do estado indica viabilidade
e sentido para tal propósito.

Ao tornar-se uma Estância Turística do Coração Paulista, é crucial se fazer reconhecer pela
mídia especializada, destinos concorrentes, entidades do setor e turistas, como a melhor
opção desta região. Mediante a isso, estimular a iniciativa privada e os gestores de atrativos,
por exemplo, a investirem fortemente na qualidade, na diferenciação dos serviços e produtos
e no atendimento, pois assim, a população de forma geral receberá cada vez melhor os
turistas e visitantes.

A figura a seguir, sintetiza a complementação e reforço da visão de futuro com a missão e os
valores propostos, bem como o sentido estrutural que essa relação entrega a arquitetura
estratégica do Plano Diretor de Turismo de Lins.

Figura 31: Postura Estratégica Integrada
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Desenvolver o turismo
municipal, de forma a
proporcionar atratividade
econômica para os
investidores, qualidade de
vida para a população e a
melhor experiência em
cultura, lazer, eventos e bem
estar para os visitantes.

Ser reconhecida
como a melhor
Estância Turística
do Coração
Paulista.

Força de vontade, pensamento
positivo e atitude empreendedora;
Senso de responsabilidade,
engajamento coletivo e participação;
União, cooperação e parceria;
Respeito à natureza, ao patrimônio e
à diversidade cultural.

Fonte: Oficinas de planejamento participativo, 2016.
Elaboração: Esfera Consultoria.

Objetivos Estratégicos

Uma vez compreendida a inter-relação e a força dos intentos estratégicos, é importante o
Plano Diretor de Turismo voltar-se para um objetivo geral, com vistas a esclarecer o alcance e
a finalidade das ações, projetos e programas que serão propostos como detalhamento desta
postura estratégica.

É ele que tangibiliza a diretriz para a Gerência de Negócios do Turismo e a Secretaria de
Desenvolvimento Sustentado como órgão municipal de Turismo na composição da estrutura
administrativa da prefeitura e na interação funcional com as políticas setoriais e, portanto,
justifica a construção orçamentária a qual sustentará as ações e os projetos de
desenvolvimento.
Assim, temos como objetivo geral do planejamento estratégico de Lins:

Objetivo Geral:
Posicionar o turismo como política de dinamização econômica,
consolidando-o como vetor estratégico de desenvolvimento local
sustentável.
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Este objetivo geral refere-se diretamente ao “lugar” ou posição que o Turismo pretende
assumir na estratégia de gestão do desenvolvimento municipal. Firmando-se, assim, como
uma política pública setorial robusta, representativa no contexto político-institucional e
reconhecida socialmente como um caminho para a melhoria da qualidade de vida na cidade
pelo custo X benefício que entrega no conjunto das políticas de investimento.
E como detalhamento operacional deste objetivo maior, segue-se uma relação de 7 objetivos
específicos, os quais pormenorizam em resultados parciais a composição e o alcance do
objetivo geral proposto, estabelecendo, dessa forma, uma espécie de passo a passo para
alcançar o objetivo geral.

Objetivos Específicos:

1) Melhorar a infraestrutura turística;
2) Fortalecer a governança e estruturar o Sistema Municipal de
Turismo;

3) Sensibilizar a comunidade sobre a importância e as oportunidades
do Turismo em Lins;

4) Qualificar a rede de serviços;
5) Incrementar a atratividade turística municipal, estimulando a
adequação, a ampliação e a diversificação da cadeia produtiva;

6) Apoiar a oferta de produtos e roteiros competitivos para inserção
no mercado;

7) Posicionar o destino no mercado turístico regional.

Os objetivos específicos existem para que todo o destino possa compreender com mais clareza
de que forma os seus esforços deverão ser empreendidos em torno de questões concretas e
áreas fins. Desta maneira, os objetivos indicam quais as prioridades, os projetos e as ações
decorrentes que deverão ser – de fato – encampados pela coletividade para o alcance do
resultado pretendido.
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Nessa perspectiva, atuam como um filtro que permite ao destino selecionar as áreas
prioritárias, com maior potencial de impacto sobre o desenvolvimento do destino e,
consequentemente, otimizar recursos. Assim sendo, decorrem da análise estratégica do
destino e representam a primeira fonte de seleções estratégicas originando os eixos de
desenvolvimento.

Figura 32: Objetivos Estratégicos

Fonte: Oficinas de planejamento participativo, 2016.
Elaboração: Esfera Consultoria.

Eixos de Desenvolvimento ou Macroestratégias

Os eixos de desenvolvimento presentes neste plano pretendem apresentar um
direcionamento temático aos investimentos e as ações decorrentes da postura estratégica
assumida na seção anterior. Representam desta maneira, o foco da política de
desenvolvimento turístico e a priorização temática de áreas ou setores mais significativos para
entregar à coletividade o resultado projetado no direcionamento estratégico sugerido no
plano em questão. Ao estabelecer eixos de desenvolvimento, selecionam-se áreas temáticas
sobre as quais deverão ser canalizados os recursos orçamentários e das quais serão propostos
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projetos de ação. Assim, cria-se um caminho estratégico para concretização de objetivos e
resultados indicados no plano, delineando as estratégias de desenvolvimento.
Os eixos de desenvolvimento definidos neste plano tiveram sua origem a partir do cruzamento
dos 8 eixos integrantes do Programa de Regionalização do Turismo, sugeridos pelo Ministério
do Turismo, com os dados da matriz FOFA (elaborada para análise estratégica do destino Lins e
constantes do produto 1). Diante disso, traduzem uma tentativa de responder aos anseios e
necessidades do Conselho Municipal de Turismo e da Prefeitura no que se refere ao
desenvolvimento da atividade turística no município de Lins, sobretudo, frente ao cenário
projetado e aos atributos territoriais identificados, figurando como o conjunto de macro
estratégias propostas neste plano para cumprimento da missão e alcance da visão de futuro.

Para tanto, cada um desses eixos foi construído com base na seleção de iniciativas estratégicas
que pudessem preencher os requisitos e responder aos seguintes objetivos estabelecidos:
Solidificar

os

pontos

fortes

mais

Anular

as

possíveis

ameaças

mais

eminentes;

significativas;

Resolver os pontos fracos mais relevantes;

Cumprir os desafios estratégicos mais

Aproveitar

importantes.

as

oportunidades

mais

rentáveis;

A figura seguinte apresenta as 5 Macro Estratégias de desenvolvimento a partir dos quais
deverão ser desenvolvidas as principais ações, em torno dos eixos temáticos selecionados:

Figura 33: Eixos de Desenvolvimento ou Macroestratégias

1. Governança
Turística e
Políticas
Integradas

2. Marketing do
Destino

3. Incremento da
Oferta e da
Atratividade Turística

4. Qualificação da
Rede de Serviços e
Sensibilização
Comunitária

5. Infraestrutura
Turística

Fonte: Oficinas de planejamento participativo, 2016.
Elaboração: Esfera Consultoria.

Os eixos de desenvolvimento ou macroestratégias tratam-se, portanto, de um conjunto o qual
reúne sob uma delimitação temática as linhas de ações que deverão balizar a direção da
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atuação das empresas, entidades do trade e gestão municipal durante a vigência deste
planejamento, delineadas à luz dos objetivos estratégicos.

Quadro 4: Macro Estratégias e Diretrizes
Macroestratégias

Diretrizes Estratégias

1. Governança
Turística e Políticas
Integradas

Neste eixo procura-se efetivar programas e projetos que viabilizem a
consolidação da gestão compartilhada e descentralizada do destino, a
formação de redes de cooperação e a integração de políticas setoriais,
de forma a fortalecer a participação social, a cidadania, o
associativismo, a coerência, a modernização e o alinhamento de
políticas públicas, priorizando a formação de alianças estratégicas
internas e externas resultando em: fortalecimento da política de
turismo, captação de recursos, otimização do orçamento municipal,
organização e fortalecimento das instâncias de governança,
sensibilização e mobilização comunitária, fortalecimento dos arranjos
institucionais e intersetoriais, dentre outros processos que redundem
na formação de uma cultura de gestão turística compartilhada,
integrada e moderna.

2. Marketing
Destino

de

Este eixo tem por objetivo o planejamento e o desenvolvimento de
uma estratégia de mercado para os produtos turísticos, com a criação
de uma identidade turística para o destino, a partir de elementos
observados na oferta e na demanda, utilizando a segmentação
turística ou procurando compreendê-la para o posicionamento do
destino no mercado turístico. Procura também articular a cadeia
produtiva de forma a se obter produtos estruturados e segmentados,
adequar a promoção e o apoio à comercialização, sendo definidas as
principais estratégias, e os meios e canais para se promover o destino
nos mercados priorizados.

3. Incremento
Oferta
e
Atratividade
Turística

da
da

Este eixo tem como intuito potencializar o empreendedorismo em
busca de dinamização da economia local por meio do estímulo, apoio
e orientação para o adensamento e a diversificação da cadeia
produtiva do turismo, estimulando a cultura empreendedora interna,
prospectando novos investidores e subsidiando o setor com
incentivos, identificação de oportunidades com riscos controlados e
negociações políticas que facilitem e ampliem os meios técnicos,
financeiros, fiscais e jurídicos para se obter os melhores resultados
econômicos com o turismo no município, bem como a consolidação
de produtos, roteiros e eventos privados, além da revitalização,
adequação e incremento de atrativos públicos e da formação de
parcerias público-privadas com o objetivo de aumentar a atratividade
e a excepcionalidade da oferta turística municipal.

4. Qualificação
da
Rede de Serviços e
Sensibilização
Comunitária

Hospitalidade,
sustentabilidade,
inovação,
aumento
da
competitividade, atendimento e excelência dos serviços e produtos e
modelagem de negócios turísticos são as palavras de ordem neste
eixo. Assim, objetiva a composição de uma cadeia produtiva
formalizada, integrada, qualificada, diversificada e criativa, pronta a
oferecer produtos, serviços e experiências de qualidade para os
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consumidores, agregando valor nos processos de produção,
comercialização e operação, de forma a dinamizar a economia e as
atividades desenvolvidas no município, por meio de programas de
qualificação e orientação para adequação às normas, legislações e
parâmetros de qualidade exigidos para essa cadeia, bem como a
mobilização e sensibilização da comunidade e das organizações para a
importância do turismo como instrumento de desenvolvimento e
oportunidade de empreendedorismo e trabalho, dentre outros
processos comunitários que redundem na formação de uma cultura
turística.
5. Infraestrutura
Turística

Neste eixo busca-se incrementar a infraestrutura e incorporar valor
agregado ao ambiente urbano, criando condições favoráveis para o
desenvolvimento do turismo em todo o território municipal. É
caracterizado por um conjunto de ações e projetos formado por
obras, instalações, revitalizações de edificações de uso público,
acesso, infraestrutura e equipamentos urbanos, restaurações, dentre
outras ações essenciais e indispensáveis para o turismo ou em função
dele. Objetiva dotar as vias, equipamentos e espaços públicos de
melhores condições estruturais, de trafegabilidade, de segurança e de
aproveitamento da paisagem, organizando e estimulando o
empreendedorismo.

14. INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
As iniciativas estratégicas são linhas de atuação que indicam ações claras e definidas,
organizadas tematicamente em forma de projeto, abrigados em cada eixo estratégico
respectivo, nos quais serão alocados os mais diversos recursos do destino. Com efeito, tornar
possível o acompanhamento sistemático dos trabalhos desenvolvidos e o gerenciamento dos
objetivos inicialmente propostos a partir de um portfólio de projetos. Segue abaixo a relação
de projetos prioritários para cada eixo estratégico de desenvolvimento:
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14.1. Projetos: Eixo Governança Turística e Políticas Integradas

Governança Turística e Políticas
Integradas

Projetos Estratégicos

Sistema Municipal de
Informações Turísticas

Elaboração de
Projetos e Captação
de Recursos

Regionalização
Turística

Convention and
Visitors Bureau

Criação e
Fortalecimento
COMTUR/FUMTUR

Alinhamento às
políticas setoriais,
Estadual e Federal

Política Municipal de
Turismo

14.1.1.Plano de Ações do Eixo Governança Turística e Políticas Integradas
Projeto

Síntese

Parceiros

Ações Estruturantes

Execução

Potenciais
Sistema Municipal
de Informações
Turísticas

Regionalização
Turística

O Observatório do Turismo funciona para
fins de planejamento, monitoramento e
comercialização. Um observatório cria
pesquisas, analisa dados primários e
secundários e oportuniza ao destino uma
gestão mais eficiente, pois, gera
inteligência de mercado e capacidade de
interpretação de cenários, impactos da
atividade no desenvolvimento local e
avaliação da performance do setor e do
Plano Diretor. As demais ações são
fundamentais para o sucesso deste
Observatório.



Criação de um Observatório do 
Turismo;



Estabelecer a arranjo institucional de
entidades parceiras para montagem 
do modelo de Observatório;

Criação de um Comitê de Metas para
o PDT;





Criar Painel de Indicadores
Gestão Turística;



Atualização do INVTUR e Pesquisa de
Demanda Bienal.

Liderar a criação de uma associação de 
municípios turísticos, com proximidade
geográfica e identidade turística comum 
para fins de complementação da oferta
regional e criação de roteiros integrados


de

Retomar o convênio intermunicipal;
Criação de uma Instância
Governança Regional;
Criação

de



de 

Universidad
es (Unilins e
FATEC);
ADETEC;

 Órgão Municipal
de Turismo;

 ADETEC.

Assessor
Público
(empresa
que fornece
os sistemas
da
Prefeitura).

MTUR;
Secretaria
de Estado de
Turismo;

produtos
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como preconiza a política do MTUR.

Criação e
fortalecimento do
COMTUR/FUMTUR

Elaboração de
Projetos e Captação
de Recursos

regionais/roteiros integrados.

Fortalecimento do Conselho via criação 
do Fundo Municipal de Turismo como
forma
de
empoderamento
dos 
Conselheiros, por meio da captação de
recursos e gestão de orçamento para o
setor e realização de projetos e ações de 
interesse do segmento.

Organização
Intersetorial
para 
identificação, elaboração e captação de
recursos provindos de projetos de toda
natureza, ligados as necessidade 
apontadas no Plano Diretor de Turismo.


Convention and
Visitors Bureau –
C&VB

Criação do C&VB para fins de 
organização da iniciativa privada, ação
em rede e promoção, divulgação do

destino e captação de eventos.

Criação da Lei do FUMTUR;
Capacitação e assessoria
membros do COMTUR;
Gestão
descentralizada
orçamento em turismo.



Prefeituras;



Gabinete do
prefeito.



Órgão

Municipal de

Turismo;

aos


AMITUR
(Ass.
Municípios
de Interesse
Turístico);



Hotéis.

do

Estruturação de um escritório de 
elaboração de projetos;
Monitoramento de editais públicos e 
privados;
Criação de um Banco de projetos
turísticos.



Sensibilização de empresários sobre 
C&VB;

Órgão Mun.
de Turismo;

Articulação
e
parceria
com 
Federação de Conventions e C&VBSP.


Empresas do
setor;


Política Municipal
de Turismo

Alinhamento às
políticas setoriais,
Estadual e Federal

Órgão

Municipal de

Turismo;
Câmara de
Vereadores;
SERIP.

COMTUR;
AMITUR.

COMTUR;
SERIP.

 COMTUR.

Associação
Comercial;
C&VB-SP.

Criação da Política Municipal de Turismo 
de forma a estabelecer, como
instrumento legal e obrigatório, as
principais diretrizes do desenvolvimento 
do turismo em Lins, e ainda de garantir
dotação orçamentaria anualmente ao
setor.

Criação da Lei da Política Municipal 
de Turismo;

Gabinete do 
prefeito;

Inserção de dotação orçamentária 
do turismo no PPA, LDO e LOA.

Câmara dos
Vereadores; 

Acompanhar, interpretar e adaptar as 
políticas públicas setoriais do município e
sua realidade local às políticas estadual e
federal, como forma de alinhamento 
estratégico e aproveitamento de
oportunidades.

Acompanhamento de Portarias, 
Decretos e Leis voltadas ao setor;

Evento anual (Fórum) de integração.
das políticas setoriais do município.

MTUR;



SERIP.
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Órgão
Municipal de
Turismo;
COMTUR.

Setor
Jurídico.



Secretaria

de Estado de
Turismo;

LINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA

COMTUR;
Órgão
Municipal de
Turismo.

PLANO DIRETOR DE TURISMO – LINS/SP 2025

135

14.2. Projetos: Eixo Marketing do Destino

Marketing do Destino

Projetos Estratégicos

Identidade Turística

Plano de Mídia e
Assessoria de imprensa

Participação em Feiras
e Eventos Estratégicos

Posicionamento OnLine
e Mídias Sociais

FAMTOUR e
FAMPRESS

Pesquisa de mercado
para segmentos
prioritários
100 anos em 1:
comemoração do
Centenário de Lins

14.2.1 Plano de Ações do Eixo Marketing do Destino

Projeto

Síntese

Ações estruturantes

Parceiros

Execução

Potenciais
Identidade Turística

Utilização de uma marca turística
que identifique a cidade, a partir
de um Plano de marketing, de
maneira a reorientar a percepção
de junto ao mercado turístico e a
seus moradores posicionando o
destino de forma competitiva.

 Plano de Marketing Turístico e
posicionamento de mercado;
 Criação da Marca Turística de Lins
e atualização do slogan.

 CODEC;
 Unilins
(Curso de
Marketing).

 COMTUR;

 Órgão Mun.
de Turismo;

 Empresa
especializada.

Participação em
Feiras e Eventos
Estratégicos

Identificação e seleção de eventos
estratégicos para promoção do
destino Lins, organização e criação
de estrutura orçamentária e
técnica de participação regular da
cidade nesses eventos.

 Seleção de eventos estratégicos
relacionados
a
segmento
priorizados no PDT;
 Produção
de
material
promocional (vídeos, folders e
souvenirs) para agentes e

 CODEC;

 COMTUR;

 Secretaria
de Estado
de Turismo;

 Órgão
Municipal de
Turismo.

 Blue

Tree
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operadores;
 Participação
selecionados.

FAMTOUR e
FAMPRESS

Plano de Mídia e
Assessoria de
imprensa para
divulgação do
destino

Posicionamento
OnLine e Mídias
Sociais

Pesquisa de
mercado para
segmentos
prioritários

100 anos em 1:
comemoração do
Centenário de Lins

136

Park Lins.
nos

eventos

Veiculação do nome de Lins nos
principais meios de comunicação
dos mercados prioritários a partir
do convite e atendimento a grupos
regulares de agentes, operadores e
jornalistas do ramo.

 Apresentação e teste de possíveis
produtos/roteiros turísticos;

Desenvolvimento e veiculação de
site, App e guia turístico online
para apoiar o processo de
divulgação
do
destino
e
atendimento aos turistas, com
informações turísticas atualizadas e
veiculadas nos principais meios de
divulgação disponíveis, a partir de
um plano de mídia elaborado e do
trabalho permanente de assessoria
de imprensa.

 Criação de Site e Portal eletrônico
de Lins;

Investir
na
comunicação
institucional e em sites de busca
para inserção do destino na mídia
regional e no controle de buscas
por interesse e ampliar a presença
online do destino por meio de
criação de perfis oficiais nas
principais
redes
sociais
e
publicação de conteúdo atualizado.

 Revisão e atualização das
informações em sites oficiais;

Proporcionar
conhecimento
detalhado
dos
públicos
do
mercado atual e potencial de Lins
para melhor direcionamento de
investimentos
em
segmentos
turísticos
prioritários,
apresentados nos estudos.

 Realização de um estudo de
mercado turístico;

Programação comemorativa com
várias ações e micro eventos ao
longo de 2020 com grande evento
no dia do Centenário da cidade,
visto como ótima oportunidade de
se demonstrar Lins como destino
turístico a seus moradores, com
rica programação cultural e
recreativa.

 Criação de uma marca dos 100
anos (associada à colonização
grega e japonesa);

 Escolas;

 Promoção de “city tour” gratuito
à população e escolas;

 Empresas;

 Secretaria de
Cultura;

 Prefeitura.

 COMTUR.

 Divulgação do calendário turístico
e de eventos junto ao trade;

 CODEC;
 Agências e
Operadoras.

 Órgão
Municipal de
Turismo;
 Empresa
especializada.

 Rodada de Negócios com
empresários do trade linense.

 FATEC;

 Órgão
Municipal de
Turismo;

 Criação de um Guia virtual e app
de orientação dos atrativos e
serviços para visitantes online;

 Unilins
(MKT);

 Empresa
especializada.

 Divulgação interna e externa em
meios de comunicação.

 Assessoria
Comunicação
Prefeitura;

 CODEC;

 Imprensa
local.

 Identificação do perfil de busca
do destino e informações
disponíveis;

 CODEC;

 COMTUR;

 Provedores
de internet.

 Órgão Mun.
de Turismo
(estagiários).

 Sebrae;

 Órgão Mun.
de Turismo;

 Disseminação de informações do
destino em redes sociais e criação
de perfis oficiais.

 UNILINS;
 Previsão
de
investimentos
necessários
para
marketing
diretivo.

 ADETEC.
 ADETEC;
 ETEC.
 Órgão Mun.
de Turismo;

 Unilins;

 Concurso fotográfico;
 Inserção da programação de
eventos tradicionais da cidade.
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14.3. Projetos: Eixo Incremento da Oferta e da Atratividade Turística

Incremento da Oferta e da
Atratividade Turística

Projetos Estratégicos

Revitalização e restauração
de patrimônio de interesse
turístico

Calendário turístico e
requalificação de eventos
prioritários

Revitalização e
requalificação de
parques e praças
municipais

Exploração comercial
das Águas Termais

Incentivos fiscais e
estímulos ao
empreendedorismo

Complexo cultural, de
compras e serviços da
Rotunda

Roteirização turística

14.3.1 Plano de Ações do Eixo Incremento da Oferta e da Atratividade Turística

Projeto

Síntese

Ações estruturantes

Parceiros

Execução

Potenciais
Revitalização e
restauração de
patrimônio de interesse
turístico

Revitalização e
requalificação de
parques e praças
municipais

Identificação,
seleção
e
estabelecimento de parceria para
adequação funcional e estilística de
imóveis e conjuntos patrimoniais
com objetivo de requalificar para
uso turístico esse patrimônio,
adequando às necessidades de
prestação
de
serviços,
acessibilidade,
proteção
e
interpretação patrimonial.

 Conclusão da reforma e restauro
da “Igreja dos Gregos”;

Adequação turística de parques e
praças municipais com implantação
de
infraestrutura
apropriada,
equipamentos de fruição, sistema
de segurança e prestação de

 Transformação
do
Horto
Municipal em Parque Estadual
com infraestrutura e serviços
turísticos;

 Minc;

 Infraestrutura para visitação no
Estádio “Gilbertão”;

 Secretaria
de Estado
da Cultura;

 Sinalização
interpretativa
“padrão” nos principais atrativos;

 Secretarias
Municipais;

 Tombamento
de
Patrimônio
Arquitetônico de valor turístico.

 Conselho
Municipal
de
Patrimônio
Histórico.

 Ministério
Meio
Ambiente;

 Diretoria de
Cultura;
 SERIP.

 Secretaria
de
Urbanismo
e Obras.
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serviços diversos, assim como de
outras áreas públicas de interesse
turístico.

 Revitalização da Praça Dom Bosco;
 Adoção de praças públicas pela
iniciativa privada.
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 Secretaria
de Estado
de
Meio
Ambiente;
 COMTUR;
 SAMAS.

Incentivos fiscais e
estímulos ao
empreendedorismo

Criação de mecanismos de apoio,
possíveis isenções fiscais e estímulo
ao empreendedorismo em áreas de
negócios estratégicas para a
ampliação e qualificação da cadeia
produtiva do turismo.

 Implementação efetiva da Lei
Geral das Micro e Pequenas
Empresas (LC 123/06);
 Ampliação dos benefícios da lei de
isenção de ISS para segmentos
priorizados;
 Lei
de
incentivo
para
investimentos
turísticos
prioritários.

 Secretaria
de
Negócios
Jurídicos;

 SEDESU;
 ADETEC.

 Secretaria
de
Planejamen
to
e
Finanças;
 ADETEC.

Calendário turístico e
requalificação de
eventos prioritários

Requalificação
estratégica
do
calendário de eventos de interesse
turístico e remodelagem desses
eventos com melhor produção,
tematização e programação anual.

 Criação de um Calendário de
Eventos
Municipal
e
compatibilização com eventos
regionais (calendário regional);

 CODEC;

 Concessão para a organização e
promoção privada dos eventos;

 COMTUR;

 ADETEC.

 Diversificação dos eventos e maior
investimento na produção e
promoção dos prioritários.

Exploração comercial
das Águas Termais

Complexo cultural, de
compras e serviços da
Rotunda

Roteirização turística

Estudo de mercado e formalização
de convênio de PPP para
implantação e gestão comercial das
fontes de Águas Termais existentes
no município para atividades de
lazer, saúde e bem estar.

 Estudo de viabilidade econômica
para uso turístico de outras fontes
termais;

Projeto em processo licitatório de
implantação do centro cultural e
comercial, dentro do modelo de
PPP, para servir como um Centro de
Compras tão desejado por turistas
e moradores.

Criação de roteiros autoguiados,
por segmento prioritário e roteiros
integrados
com
municípios
vizinhos.

 Diretoria de
Cultura;

 Órgão
Municipal
de Turismo;

 ABCEL;
 Catedral de
Santo
Antônio.

 Secretaria
de Obras;

 SEDESU;

 Gabinete
Prefeito.

 Empresa
especializada.

 Acompanhar processo licitatório e
termos de concessão da área;

 Secretaria
Obras;

 Empresa
vencedora
licitação.

 Auxílio e apoio na seleção dos
serviços e comércios a serem
oferecidos para maior atratividade
turística.

 SERIP.

 Levantamento da oferta de
atrativos de municípios vizinhos;

 Secretaria
de Estado
de Turismo;

 Órgão
Municipal
de Turismo;

 Mtur;

 Empresa

 Termo de concessão para
exploração comercial privada das
áreas e das águas para potencial
criação de complexos de lazer,
saúde e bem estar.

 Formatação de roteiros genéricos
e tematizados por segmento locais e regionais;

especializada.

 Sebrae;
 Apresentação e estímulo para
agências locais operem como
receptivo.

 SENAC;
 COMTUR.

LINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA

PLANO DIRETOR DE TURISMO – LINS/SP 2025

139

14.4. Projetos: Eixo Qualificação da Rede de Serviços e Sensibilização Comunitária

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Projetos Estratégicos

Sensibilização e
qualificação dos Gestores
de Atrativos

Capacitação profissional
da cadeia produtiva do
turismo

Sensibilização e qualificação
empresarial e de
empreendedores do Turismo

Qualificação da Produção
Associada ao Turismo

Educação Turística e
Empreendedora nas Escolas

Campanha de
Endomarketing: Lins
Turística, eu acredito!

Selo de Qualidade
Turística para
empreendimentos e
atrativos

14.4.1 Plano de Ações do Eixo Qualificação da Rede de Serviços e Sensibilização Comunitária

Projeto

Síntese

Ações estruturantes

Parceiros

Execução

Potenciais
Sensibilização e
qualificação dos
Gestores de Atrativos

Estimular melhorias internas nos
atrativos,
especialmente
relacionadas ao atendimento de
qualidade, perfil de visitantes,
interpretação
patrimonial,
hospitalidade, e ainda, promover
o fluxo de informações entre os
atrativos, de forma que um
possa indicar e vender o outro
como meio de diversificação da
oferta e maior qualidade da
experiência turística.

 Trabalhar o conceito de produto
turístico aos atrativos, com
melhorias na apresentação e
informações;
 Visita
técnica
de
reconhecimento
de
outros
atrativos entre Gestores;

Reunião

com

gestores

dos

 Órgão Municipal
de Turismo;

 SENAC;
 ADETEC.
 ACELINS;
 ADETEC.

 Estímulo à Rede de Informações
turísticas entre os Gestores (um
indica e vende o outro);
 Benchmarking
referência.

Sensibilização e

 Sebrae;

a

destinos

 Promover reuniões rápidas entre

 Sebrae;

 Órgão
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qualificação
empresarial e de
empreendedores do
Turismo

principais
atrativos
e
empreendimentos da cidade para
melhor
compreensão
do
negócio/mercado
turístico
e
consequente modelagem dos
negócios ao padrão de usufruto
turístico
em temas como:
hospitalidade,
inovação,
sustentabilidade, tendências de
mercado,
novas
tecnologias,
governança, certificação, etc.

o “trade” para levantamento de
gargalos na cadeia produtiva;

 Qualificação
inovação;

Capacitação
profissional de
trabalhadores da
cadeia produtiva do
turismo

Qualificação da
Produção Associada
ao Turismo

 ADETEC.

em

gestão

 ACELINS.

e

 Estímulo para a criação de uma
governança empresarial para
maior apoio e representação do
setor;
 Benchmarking
referência.

Educação Turística e
Empreendedora nas
Escolas

de Turismo;

 SENAC;
 ADETEC;

 Sensibilização para importância
da capacitação profissional de
seus funcionários;
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a

destinos

Desenvolvimento e Implantação
de programa de sensibilização e
qualificação
da
comunidade
escolar
para
inclusão
da
abordagem
de
educação
empreendedora e turística no
conteúdo
programático
das
escolas.

 Implantação
do
Programa
Cultura Empreendedora nas
Escolas;

Realizar calendário de qualificação
regular dos trabalhadores e
atendentes
para
melhor
compreensão
do
negócio/mercado
turístico
e
consequente modelagem dos
atrativos ao padrão de usufruto
turístico
em temas como:
atendimento
de
qualidade,
segmentos turísticos e perfil de
visitantes, hospitalidade, vendas,
etc.

 Levantamento de demandas e
programação da grade de
cursos;

 Sebrae;

 Reuniões para negociar com
cada setor de atendimento as
necessidades para adequação de
conteúdo e carga-horária;

 ADETEC;

Identificação e seleção de
artesãos,
produtores
rurais,
artistas locais, etc. para realizar
calendário de qualificação regular
para melhor compreensão do
negócio mercado turístico e
consequente inserção competitiva
no mesmo em temas como:
economia criativa, design de
produtos, etc.

 Levantamento de demandas e
programação da grade de
cursos;

 Órgão Municipal
de Turismo;

 Sebrae;
 Secretaria
Educação;

de
 ADETEC.

 Turismo como tema transversal;
 APRECESP;
 “Tour
Escolar”
–
reconhecimentos de atrativos e
patrimônio.

 Diretoria
Ensino.

de

 Órgão Municipal
de Turismo;

 SENAC;
 ADETEC.
 SECHORBS;
 SINCOMÉRCIO.

 Promover cursos de curta
duração específicos para setores
de
atendimento,
como:
recepcionistas
de
hotéis,
garçons, taxistas, etc.

 Articulação com APOL para
identificação de produtores e
produtos de valor turístico;

 Órgão Municipal
de Turismo;

 Sebrae;
 Diretoria
Cultura;

de
 Casa do Artesão;

 Fundo Social.

 Fundo Social.

 Criação de um Vídeo turístico;

 CODEC;

 COMTUR;

 Distribuição de adesivos e venda
de camisetas com a Marca da
Campanha;

 ACELINS;

 Órgão Municipal
de Turismo.

 Veiculação na Mídia local e
regional;

 Unilins (MKT).

 Estímulo às Feiras de Artesanato;
 Revitalização e mudança
ponto da Casa do Artesão;

de

 Criação de “souvenirs” de Lins.

Campanha de
Endomarketing: “Lins
Turística, eu
acredito!”

Campanha
interna
de
sensibilização em massa voltada
para os moradores sobre a
identidade turística de Lins e as
oportunidades deste negócio com
objetivo de criar disponibilidade
na população para formação de
cultura turística

 ADETEC;

 Criação de concurso Lins
turística: eu acredito, eu
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participo.

Selo de Qualidade
Turística para
empreendimentos e
atrativos

Implantação de Selo de Qualidade
para
empreendimentos
e
atrativos para estimular e
monitorar
a
qualidade
da
estrutura, do atendimento e dos
serviços prestados.

 Finalização dos projetos de
sensibilização e qualificação;

 COMTUR;

 COMTUR.

 Tatuí/SP;
 Definição dos critérios
certificação para o Selo;

de
 C&VBSP.

 Apresentação de benefícios
tangíveis para os participantes
certificados.

14.5. Projetos: Eixo Infraestrutura Turística

Infraestrutura Turística

Projetos Estratégicos

Dinamização e
requalificação do
aeroporto municipal

Criação de um
Teatro Municipal

Estruturação da Marina
e Orla do Rio Dourado

Criação ou adequação
de um centro de
eventos multiuso

Requalificação do PIT

Sinalização turística
rodoviária e urbana

Requalificação
urbanística de vias e
logradouros em áreas
de interesse turístico
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14.5.1 Plano de Ações do Eixo Infraestrutura Turística
Projeto

Síntese

Ações Estruturantes

Parceiros

Execução

potenciais
Dinamização e
requalificação do
aeroporto
municipal

Adequação funcional e estrutural do
aeroporto para voos comerciais regulares e
fretados

 Estudo de viabilidade;

 ANAC;

 Plano de Negócios e projeto executivo;

 Secretaria
de Aviação
Civil;

 Captação de recursos.

 Governo do
Estado;

 Secretaria
de
Desenvolvi
mento
Sustentado;
 Secretaria de
Relações
Institucionais

 Brascoota.

Estruturação da
Marina e Orla do
Rio Dourado

Estruturação paisagística da orla do Rio e
construção de infraestrutura para atividades
de lazer, esportivas e náuticas.

 Estudo de viabilidade;

 Condomínio;

 Termo de concessão para exploração
comercial privada das áreas e recursos
naturais para potencial criação de um
Balneário para lazer, esportes e bem estar;

 Órgão

 Criação de uma praia fluvial com completa
infraestrutura e atividades esportivas e de
lazer às margens do Rio Dourado.

Requalificação do
PIT

Revitalização e reestruturação do PIT com
criação de serviços e estruturas mais
adequadas às necessidades do turista e do
sistema de informações turísticas.

 Alteração do local atual do PIT;
 Treinamento e visita técnica aos atrativos
com os estagiários;

 Secretaria de
Urbanismo e
Obras.

Municipal
de Turismo;
 Unilins

(Arquitetura
e
Urbanismo)
 Órgão
Municipal
de Turismo;

 Secretaria de
Urbanismo e
Obras.

 CODEC;
 Informatização do sistema de informações
e acesso para turistas que buscarem
atendimento;

 SABESP.

 Infraestrutura
de
estacionamento,
banheiro, descanso e atendimento.

Criação de um
Teatro Municipal

Criação ou
adequação de um
Centro de
Convenções,
feiras e eventos
multiuso

Disponibilização de um espaço de
apresentação teatral inexistente na cidade e
de grande importância, em vista da
produção cultural local.

Avaliação do aproveitamento de espaços
existentes na Cidade para instalação em
parceria com a iniciativa privada de um
centro de Eventos e Convenções multiuso.

 Estudo de viabilidade;

 MinC;

 Elaborar Projeto Executivo;

 Sec.
de
Estado
Cultura;

 Captação de recursos;
 Execução da obra.

 Conselho do
Patrimônio.

 Estudo de adequação funcional e estrutural
da Casa de Cultura como Centro de
Convenções;

 Órgão
Municipal
de Turismo;

 Estudar a oferta de espaços para mais de
3.000 pessoas em auditório, como
demanda de Congressos;

 Unilins
(ADM);

 Reforma da Casa da Cultura e adequação
multiuso.

Sinalização
turística e
Interpretativa

Substituição e/ou implantação de placas de
orientação, indicação e interpretação de
atrativos,
equipamentos
e
serviços
turísticos, na área urbana e nas principais
estradas de acesso à cidade.

 Identificação dos pontos de instalação das
placas;
 Estruturação do modelo padrão das placas
turísticas;

 Sec.
de
Cultura;
 Empresa
Especializada.

 Secretaria de
Urbanismo e
Obras.

 Unisalesiano
(ADM).

 Órgão
Municipal
de Turismo;
 Diretoria
Trânsito;

 Instalação de placas de Sinalização turística
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rodoviária;

143

 DNIT.

 Renovação das placas de sinalização
turística urbana, indicativa de atrativos e
equipamentos turísticos;
 Instalação de pórticos com mensagem
turística nos principais acessos da cidade.

Requalificação
urbanística de
vias e
logradouros em
áreas de
interesse turístico

Seleção de áreas de especial interesse
turístico para aplicação de melhorias em
aspectos de circulação, na qualidade visual e
funcionalidade de trechos de ruas que hoje
se encontram deteriorados, apesar do valor
patrimonial e turístico que possuem.

 Revitalização dos calçadões, em especial
nas áreas de interesse turístico, conforme
Macrozoneamento do Plano Diretor;

 Órgão
Municipal
de Turismo;

 Revitalização da Casa Zardos (Casa do
Artesão);

 Unilins
(Arquitetura).

 Intervenções estruturais e urbanísticas
para aplicação do conceito de “Shopping a
Céu Aberto” na Rua Japonesa e na Rua
Ceará (Casa dos Ferroviários).

15. IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE LINS

O planejamento é um processo complexo que envolve várias etapas e não se encerra na
finalização do Plano Diretor de Turismo. É um estágio crucial que antecede a execução das
ações programadas para cumprir os objetivos e alcançar os resultados definidos. Contudo, a
implantação do plano, bem como o monitoramento e avaliação se fazem extremamente
importantes para o sucesso tanto do plano quanto do destino.

A implementação da atividade turística pode ser executada de diversos modos, entretanto, a
partir de um processo de planejamento estratégico e gestão participativos (como foi o caso do
Plano Diretor de Turismo de Lins/SP 2025) esse resultado pode se dar de forma mais
consistente e duradoura.

Todavia, deve estar amparada não apenas no plano, mas também em uma Política Municipal
de Turismo, na qual por força de lei, expressa a vontade do município e seus munícipes em
relação ao turismo, garantindo-lhe as feições desejadas. Diante desse cenário, trata-se de uma
recomendação emergente e uma diretriz explícita deste plano para a municipalidade. Elaborar
uma lei que institua a Política Municipal de Turismo, refletindo acerca das diretrizes principais
deste plano, como por exemplo: as vocações municipais observadas, a visão global da
atividade como um vetor de desenvolvimento sustentável, o conjunto de estímulos
necessários ao setor privado e o alinhamento imprescindível a Lei Orgânica e ao Plano Diretor
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do Município faz-se preponderante como primeira medida de implementação do plano em
questão.

Como segunda medida, a inserção das ações e projetos no PPA, por meio da elaboração de
projetos executivos e planos táticos, garantindo orçamento para os investimentos necessários
para o setor, bem como a capacidade do município de captar de recursos externos e formalizar
convênios de parcerias público-privadas com investidores privados é fator também
determinante. Neste caso, Lins deve se atentar para a articulação e negociação políticoinstitucional junto ao Poder Executivo e Legislativo para que um orçamento mínimo seja
disponibilizado para viabilizar a estratégia aqui delineada. O turismo é um negócio (da
coletividade, da municipalidade, não apenas do setor privado), e como qualquer negócio
somente gera resultados (ou lucro) a partir de um investimento aportado.

A partir daí, o monitoramento deve ser instalado na rotina do COMTUR e da Gerência de
Negócios do Turismo, de forma a oportunizar o acompanhamento contínuo e permanente das
ações e etapas do plano; Além de estabelecer mecanismos de correção de rumos quando
necessário, equalizando resultados aferidos e objetivos elencados.

Para isso, ressalta-se a importância da existência de um Sistema Municipal de Informação
Turística (que contemple não unicamente a informação para o turista, mas também a de
gestão do plano e de desempenho do setor) com equipe qualificada para gerar de forma
contínua as informações sobre a competência, o grau de execução, os impactos e os benefícios
resultantes das estratégias, projetos e ações realizadas.

Nesse sentido, outro aspecto da implementação e do monitoramento do Plano Diretor de
Turismo de Lins deve ser observado: a profícua aproximação e alinhamento às políticas
estadual e federal para o setor. Neste caso, a legislação paulista, que estabelece os critérios
para certificação dos municípios como Estância Turística (meta maior deste plano) ou como de
Interesse Turístico (meta intermediária deste) determina um processo de revisão trienal do
Plano Diretor de Turismo. Com efeito, para fins de cumprimento deste requisito, o ciclo de
planejamento: definição de estratégia, implantação, monitoramento, avaliação e revisão das
ações, deverá cobrir também este universo temporal de 3 anos.

Dentre as possibilidades de instrumentos de monitoramento a serem utilizados pela
governança do turismo em Lins, destaca-se com grande relevância o cronograma físicoLINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA
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financeiro, devido ao fato de indicar a relação entre o que deve ser feito, quando deverá ser
feito e quanto será necessário para fazer.

15.1. Fatores Críticos de Sucesso

O sucesso de um Plano Diretor de Turismo depende muito da capacidade de mobilizar a
governança e os principais atores turísticos a desempenharem de forma eficaz um conjunto de
atividades, procedimento e decisões. Tais requisitos são aqueles denominados Fatores Críticos
de Sucesso. Basicamente, são condições, fatores determinantes ou competências
fundamentais nas quais um resultado satisfatório irá assegurar o sucesso do planejamento
estratégico do destino. Assim, por essa razão, merecem o acompanhamento gerencial e
requerem esforços e recursos da governança, bem como o engajamento à estratégia e a
orientação para o plano de ações. Sob este contexto a adoção da postura estratégica
construída no processo de planejamento, somente se dará de fato mediante a observação e a
consecução desses fatores.

No processo de reflexão e construção participativa do Plano Diretor de Lins os Fatores Críticos
de Sucesso definidos foram os seguintes:

Fatores Críticos de Sucesso:






15.2.

Senso de direção, organização e planejamento de longo prazo;
Engajamento e investimento privado;
Parcerias inter e intra setoriais;
Envolvimento da comunidade;
Promoção do patrimônio.

Mapa Estratégico

O mapa estratégico é um diagrama síntese, o qual expressa de maneira panorâmica a visão
sistêmica do processo de implementação e gestão estratégica de um Plano Diretor de Turismo.
Diante disso, requer para o efetivo cumprimento do seu propósito maior: o desenvolvimento
sustentável do turismo em Lins.
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A partir dele a relação de prioridades e as bases da estratégia para o desenvolvimento
pretendido ficam claras. Nesse sentido, representa um modelo de gestão que auxilia traduzir a
estratégia em objetivos, ações e resultados, orientando o processo decisório e vinculando-o
constantemente à postura estratégica planejada.

Figura 34: Mapa Estratégico

Fonte: Oficinas de planejamento participativo, 2016.
Elaboração: Esfera Consultoria.

15.3.Cronograma Físico-financeiro
O cronograma físico-financeiro é o planejamento executivo propriamente dito, uma vez que
relaciona de forma interdependente o conjunto de ações numa perspectiva temporal e
orçamentária. Assim sendo, apresenta o resultado da equação: o que será feito, quando será
feito e por quanto será feito.

LINS: SABORES E SABERES DO CORAÇÃO PAULISTA

146

PLANO DIRETOR DE TURISMO – LINS/SP 2025
O cronograma físico-financeiro resulta da metodologia de priorização aplicada no processo
participativo e reflete a percepção de relevância, urgência e complexidade na visão dos atores
que participaram deste processo para cada um dos projetos que compõem o PDT Lins. O
quadro a seguir apresenta a priorização deliberada.

Ordem

PROJETO

MACROESTRATÉGIA

PRIORIDADE

Governança Turística e Políticas Integradas

Máxima
Prioridade

1

Fortalecimento do COMTUR/FUMTUR

2

Identidade Turística

3

Sistema Municipal de Informações e
Observatório do Turismo

Governança Turística e Políticas Integradas

Máxima
Prioridade

4

Elaboração de Projetos e Captação de
Recursos

Governança Turística e Políticas Integradas

Máxima
Prioridade

5

Pesquisa de mercado para segmentos
prioritários

Marketing do destino

Máxima
Prioridade

6

Sensibilização e qualificação dos Gestores
de Atrativos

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Máxima
Prioridade

7

Sensibilização e qualificação Empresarial e
de empreendedores do Turismo

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Máxima
Prioridade

8

Campanha de Endomarketing: Lins
Turística, eu acredito!

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Máxima
Prioridade

9

Calendário turístico e requalificação de
eventos prioritários

Incremento da Oferta e Atratividade
Turística

Máxima
Prioridade

10

Roteirização turística

Incremento da Oferta e Atratividade
Turística

Máxima
Prioridade

11

Regionalização Turística

Governança Turística e Políticas Integradas

Alta
Prioridade

12

Alinhamento às políticas setoriais,
Estadual e Federal

Governança Turística e Políticas Integradas

Alta
Prioridade

13

FAMTOUR/FAMPRESS

Marketing do destino

Alta
Prioridade

Marketing do destino

Alta
Prioridade

14

Posicionamento Online e Mídias Sociais

Marketing do destino

Máxima
Prioridade

15

Plano de Mídia e Assessoria de imprensa
para divulgação do destino

Marketing do destino

Alta
Prioridade

16

Capacitação profissional de trabalhadores
da cadeia produtiva

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Alta
Prioridade

17

Qualificação da Produção Associada ao
Turismo

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Alta
Prioridade
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19

Sinalização Turística e Interpretativa

20

Criação da Política Municipal de Turismo

21

Participação em Feiras e Eventos
Estratégicos

22

Infraestrutura Turística

Alta
Prioridade

Governança Turística e Políticas Integradas

Alta
Prioridade

Marketing do destino

Alta
Prioridade

Revitalização e restauração de patrimônio
de interesse turístico

Incremento da Oferta e Atratividade
Turística

Alta
Prioridade

23

Exploração comercial das Águas Termais

Incremento da Oferta e Atratividade
Turística

Alta
Prioridade

24

Criação ou adequação de um Centro de
Convenções, Feiras e Eventos multiuso

Infraestrutura Turística

Alta
Prioridade

25

Revitalização e requalificação de parques
e praças municipais

Incremento da Oferta e Atratividade
Turística

Média
Prioridade

26

Incentivos fiscais e estímulos ao
empreendedorismo

Incremento da Oferta e Atratividade
Turística

Média
Prioridade

27

100 anos em 1: comemoração do
Centenário de Lins

Marketing do destino

Média
Prioridade

28

Educação Turística e Empreendedora nas
Escolas

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Média
Prioridade

29

Complexo cultural, de compras e serviços
da Rotunda

Incremento da Oferta e Atratividade
Turística

Média
Prioridade

30

Requalificação urbana de vias e
logradouros em áreas de interesse
turístico

Infraestrutura Turística

Média
Prioridade

31

Criação de um Teatro Municipal

Infraestrutura Turística

Média
Prioridade

32

Estruturação da marina e orla do Rio
Dourado

Infraestrutura Turística

Média
Prioridade

33

Selo de Qualidade Turística para
empreendimentos e atrativos

Qualificação da Rede de Serviços e
Sensibilização Comunitária

Baixa
Prioridade

34

Convention and Visitors Bureau

Governança Turística e Políticas Integradas

Baixa
Prioridade

35

Dinamização e requalificação do
aeroporto municipal

Infraestrutura Turística

Baixa
Prioridade

Associada ao encadeamento das ações que a priorização estipula, o cronograma físicofinanceiro propõe também uma estimativa mínima de orçamento para execução dos projetos,
orientadas para o menor custo e para a otimização de estruturas existentes, especialmente,
em projetos possíveis de reestruturação e adequação de espaços. Entretanto, alguns dos
projetos podem ser passíveis de construção e implantação de infraestruturas mais onerosas,
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podendo extrapolar as previsões orçamentárias do momento da sua elaboração, sobretudo
em razão de fatores ambientais, como por exemplo, os macroeconômicos.

Nº

1

PROJETO
Fortalecimento do
COMTUR/FUMTUR

ESTIMATIVA DE
CUSTO

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

R$ 17.000,00

Identidade Turística
2

R$ 120.000.00

3

Sistema Municipal de
Informações e
Observatório do Turismo

R$ 20.000.00

4

Elaboração de Projetos e
Captação de Recursos

R$ 3.000.00

5

Pesquisa de mercado
para segmentos
prioritários

R$ 50.000.00

6

Qualificação dos
Gestores de Atrativos

R$ 60.000,00

7

Qualificação de
Empreendedores
Turísticos

R$ 120.000,00

8

Campanha de
Endomarketing: Lins
Turística, eu acredito!

R$ 20.000,00

9

Calendário turístico e
requalificação de
eventos prioritários

R$ 100.000,00

Roteirização turística
10

R$ 30.000,00
Regionalização Turística

11

12

R$ 108.000,00
Alinhamento às políticas
setoriais, Estadual e
Federal

R$ 9.000,00

FAMTOUR/FAMPRESS
13

14

R$ 42.000,00
Posicionamento Online e
Mídias Sociais
R$ 5.000,00

15

Plano de Mídia e
Assessoria de imprensa
para divulgação do
destino

R$ 20.000,00
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Nº

PROJETO

16

Capacitação profissional
de trabalhadores da
cadeia produtiva

17

18

Qualificação da Produção
Associada ao Turismo

Requalificação do PIT

ESTIMATIVA DE
CUSTO

Política Municipal de
Turismo

21

Participação em Feiras e
Eventos Estratégicos

R$ 120.000,00

22

Revitalização e
restauração de
patrimônio de interesse
turístico

R$ 190.000,00

23

Exploração comercial das
Águas Termais

R$ 400.000,00

24

Centro de Convenções,
Feiras e Eventos multiuso

R$ 300.000,00

27

28

29

Complexo cultural, de
compras e serviços da
Rotunda

2020

2021

2022

2023

2024

R$ 25.000,00

20

26

2019

R$ 70.000,00

Sinalização Turística
urbana e rodoviária

Revitalização e
requalificação de
parques e praças
municipais
Incentivos fiscais e
estímulos ao
empreendedorismo
100 anos em 1:
comemoração do
Centenário de Lins
Educação Turística e
Empreendedora nas
Escolas

2018

R$ 70.000,00

19

25

2017

R$ 150.000,00

---

R$ 200.000,00

R$ ----

R$ 200.000,00

R$ 180.000,00

R$ ----

30

Requalificação urbana de
vias e logradouros em
áreas de interesse
turístico

R$ 350.000,00

31

Teatro Municipal

R$ 500.000,00

32

Estruturação da marina e
orla do Rio Dourado

R$ 1.000.000,00

33

Selo de Qualidade
Turística para
empreendimentos e
atrativos

R$ 40.000,00
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Nº

PROJETO

ESTIMATIVA DE
CUSTO

34

Convention and Visitors
Bureau

R$ 30.000,00

35

Dinamização e
requalificação do
aeroporto municipal

R$ 1.500.000,00

PERÍODO

2017

2018

2018

2017

SUBTOTAL

TOTAL GLOBAL

R$
377.000,00

2019

2020

2021

2019 – 2021

R$
R$ 2.410.000,00
1.182.000,0

2022

2023
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2024

2022 – 2025

R$ 1.710.000,00

R$ 5.679.000,00

16. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O amplo processo de planejamento estratégico participativo do turismo em Lins que o Plano
Diretor de Turismo de Lins/SP 2025 entrega à sociedade linense, representa um marco para o
desenvolvimento municipal, visto que por seu ineditismo no plano local principia a formulação
e a implantação de uma política pública de fato para um setor que impacta significativa e
positivamente na economia da cidade, mas que ainda não se mostrou integralmente para a
municipalidade.

Tal processo oportunizou reconhecer não unicamente o indiscutível potencial turístico da
cidade em razão, por exemplo, do seu diversificado calendário de eventos, da presença
marcante da cultura japonesa e grega nas edificações e costumes locais, da pujança do Blue
Tree Park Resort e de sua estrutura de lazer e bem estar em torno das águas termais, mas,
sobretudo, a existência de um negócio em pleno crescimento e de um mercado já
conquistado. Muitos munícipes investem e sobrevivem do turismo em Lins. Nesse contexto, é
fundamental um trabalho articulado, no sentido de otimizar o potencial e alavancar esses
empreendimentos rumo ao aproveitamento de uma janela de oportunidade aberta para o
município pelas “chaves do turismo”.
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O turismo enquanto um fenômeno social importante e uma atividade econômica, inclusiva e
repleta de dinamismo, já faz parte da estratégia de desenvolvimento dos mais prósperos
países e regiões.

A oportunidade que se abre para Lins, em grande parte representada pela Lei Complementar
1.261/2015, a qual estabelece novos critérios para a classificação de Estâncias Turísticas e
Municípios de Interesse Turístico. Traz, também, perspectivas reais de promoção e acesso a
recursos capazes de reposicionar a cidade no mercado turístico nacional, especialmente,
quando se considera a infraestrutura, a organização urbana e institucional e os recursos
naturais e culturais existentes no município, com destaque às fontes de águas termais
subutilizadas, o potencial turístico do Rio Dourado, e ainda os traços das colonizações gregas e
japonesas expressas em seu rico patrimônio histórico e artístico.

Portanto, as estratégias descritas nesse planejamento orientam o caminho a ser empreendido
por todo o destino nesta direção. No entanto, apresenta-se como uma trilha e não como um
trilho. Isso significa dizer que a realidade, sempre maior e mais complexa do que qualquer
esforço de planejamento, deve ser o parâmetro para a utilização deste plano. Logo, a
flexibilidade e a criatividade da governança turística de Lins na execução das ações e projetos
propostos no PDT, é o recurso mais valioso, capaz de lhe tornar cada dia mais viável.
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