


Objetivos: 
 
•  Criar uma imagem e uma identidade turística própria, forte e diferenciada. 
 

•  Ampliar a presença de mercado para os produtos turísticos piracicabanos. 
 

•  Captar novos mercados nacionais e internacionais, com ênfase nos maiores 
emissores do Brasil – Grande São Paulo; próprio Estado de São Paulo e estados 
vizinhos. 
 

•  Aumentar o volume total de turistas principalmente na baixa e médias temporadas. 
 

•  Reduzir os efeitos da sazonalidade através da captação de eventos e da 
diversificação da oferta turística para a atração de novos grupos de consumidores. 
 

•  Contribuir para o desenvolvimento sustentável do município, utilizando o turismo 
como instrumento para a preservação dos recursos naturais e do patrimônio cultural. 

 
 



COMUNICAÇÃO TURÍSTICA 



COMUNICAÇÃO TURÍSTICA 

As cores mais citadas nas pesquisas e reuniões realizadas – como o de maior 

percepção/representativo de Piracicaba - para o desenvolvimento deste plano de 

marketing, foram: 

 



Plano Operacional 

 



O Plano Operacional do Plano de Marketing Turístico da Cidade de 
Piracicaba – PIRACICABA - Um rio de surpresas - estabelece os 
programas e projetos necessários para a implantação da estratégia, 
definida na Fase II deste planejamento, onde indica o que deve ser feito 
e como fazer para que a visão de futuro, os objetivos e metas se 
concretizem, criando assim as condições necessárias para a consolidação 
da imagem e posicionamento desejados para Piracicaba como destino 
turístico.  
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PROGRAMA NOVA IDENTIDADE TURÍSTICA DE PIRACICABA 
 

Disponibiliza as ferramentas para a comunicação institucional e promocional com base na nova identidade 

turística de Piracicaba e necessárias para agir sobre a imagem e o posicionamento do destino turístico nos 

mercados; e define os mecanismos para o processo de consolidação da MARCA, que é o principal ativo da 

imagem turística. 
 

Objetivos: 

• Consolidar marca, imagem e posicionamento desejados 

• Dar suporte aos demais programas para permitir o alcance dos objetivos e metas estabelecidas. 
 

Projetos: 

 PNIT1 – Marca Turística 
PNIT5 – Ferramentas digitais 

e virtuais de comunicação 

PNIT9 – Materiais para a 

imprensa 

PNIT2 – Banco de Imagens PNIT6 – Audiovisuais 
PNIT10 – Materiais 

institucionais 

PNIT3 – Banco de textos e 

conteúdos 

PNIT7 – Materiais para o 

trade nos mercados 

PNIT11 – Materiais para o 

público interno 

PNIT4 – Pontos físicos de 

exposição da identidade 

turística 

PNIT8 – Materiais para o 

consumidor 
PNIT12 - Souvenirs 



PROGRAMA DE PROMOÇÃO 
 

Reúne as ferramentas necessárias para a apresentação dos produtos e do destino nos mercados e juntos 

aos seus diferentes públicos. 
 

Objetivos: 

• Apresentar os diferenciais da oferta turística de Piracicaba 

• Ampliar a quota de presença e participação nos mercados 

• Motivar o interesse dos diferentes públicos pelos produtos e ofertas de Piracicaba 
 

Projetos: 

 
PP1 – Feiras & Eventos de 

PIRACICABA - Um rio de 

surpresas 

PP3 - Merchandising 
PP5 – Prêmio 

PIRACICABA - Um rio de surpresas 

PP2 – Campanha de 

Publicidade 

PP4 – Inserção de Piracicaba nos mercados 

Priorizados; e se possível no cenário nacional 



 
ATRAÇÕES MOTIVADORAS 

 
ATRAÇÕES MOTIVADORA 

CULTURAL E GASTRONÔMICA ECOTURISMO 

Aquário Municipal “Ilda Borges Gonçalves” Horto Floresta Tupi 

Casa do Povoador Parque do Mirante 

Casarão do Turismo “Paulo Fioravante Sampaio” Tanquã 

Catedral de Santo Antônio Barca no Rio Piracicaba / Tanquã 

Centro Cultural Martha Watts Trilha no Vento Balonismo 

Elevador Turístico “Alto do Mirante” 

Engenho Central “Barão de Rezende” ATRAÇÕES MOTIVADORA 

ESALQ – Museu Luiz de Queiroz NEGÓCIOS & EVENTOS 

Estação da Paulista e Centro Cultural Amostra de Teatro 

Memorial do Empreendedorismo Campeonato de Balonismo 

Mercado Municipal Carnaval 

Museu da Água “Francisco Salgot Castillon” Coroação de N. Sra do Rosário 

Museu Hist. e Pedagógico “Prudente de Moraes” Feira de Artesanato de Piracicaba 

Observatório Astronômico Municipal Festa da Imigração – Santana 

Parque da Rua do Porto “João Hermann Neto” Festa da Mandioca 

Pinacoteca Mun. “Miguel Arcanjo B. A. Dutra” Festa da Polenta – Santa Olímpia 

Trenzinho Turístico Maria Fumaça Festa da Pamonha 

Zoológico Municipal Festa das Nações 

Festa de N. Sra. dos Prazeres 

ATRAÇÕES MOTIVADORA Festa de Santo Antonio 

CIRCUITOS RURAL / AGROTURISMO Festa de São Benedito 

Rota Tirolesa Festa de São João – Tupi 

Santana Festa do Divino 

Santa Olímpia Festa do Milho Verde - Tanquinho 

Monte Alegre Festa do Peão 

Ártemis Festa do Peixe e da Cachaça 

Fabrica de Pamonha Festa do Vinho - Santana 

Alambiques de produção de Cachaça Festas Natalinas – Casa de Noel 

Cooperativa de Vinhos e Parreiras Festas juninas 

Coidas Típicas & Café Típico Passeio Estadual de Caiaques 

Salão Internacional do Humor 

Semana Santa – Paixão de Cristo 



PROGRAMA DE APOIO A COMERCIALIZAÇÃO 
 

Facilitar a articulação entre os diferentes atores da cadeia produtiva do turismo piracicabano, dos canais de 

distribuição e de divulgação nos mercados 
 

Objetivos:  

• Melhorias a estrutura de comercialização dos produtos e serviços turísticos de Piracicaba 

• Incentivar a inserção de novos produtos turísticos piracicabanos nos mercados selecionados 
 

Projetos: 

 
PAC1 – Relacionamento com a 

imprensa 

PAC4 – Relacionamento 

institucional e com o público 

interno 

PAC7. Promotores de 

PIRACICABA nos mercados 

prioritários 

PAC2 – Relacionamento com o 

trade dos mercados 

PAC5 – Relacionamento 

institucional e a qualificação para 

o marketing turístico 

PAC8 – Captação de eventos 

PAC3 – Relacionamento com o 

turista 
PAC6 – Viagens de familiarização 

PAC9 – Oportunidades de 

mercado 



PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE DO TURISMO PIRACICABANO 
 

Define um conjunto de instrumentos de planejamento e monitoramento para a otimização dos recursos, 

através da qualificação e da inovação de produtos e serviços. 
 

Objetivos: 

• Garantir condições para que as ofertas turísticas de Piracicaba tenha competitividade de mercado  

• Utilizar o conhecimento como ferramenta para a inovação e o desenvolvimento da capacidade 

competitiva do turismo piracicabano 
 

 

Projetos: 

 
PCOMPT1 – Qualidade da oferta 

PCOMPT4 – Inteligência de 

mercado 

PCOMPT7 – Pesquisas 

especializadas 

PCOMPT2 – Monitoramento e 

análise da implantação de 

PIRACICABA – Um rio de 

surpresas 

PCOMPT5 – Pesquisas de 

demanda 

PCOMPT8 – Observatório do 

turismo piracicabano 

PCOMPT3 – Monitoramento da 

oferta turística 

PCOMPT6 – Pesquisas de 

mercado 


