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"A Iniciativa Sábados Azuis foi criada para apoiar destinos
turísticos, em especial municípios e pequenas regiões de todo o
Brasil, a solucionar demandas pontuais, por meio de mentorias
colaborativas realizadas por um grupo de voluntários"
"Sábados Azuis Initiative was created to support tourism destinations, especially
municipalities and small regions throughout Brazil, to solve specific demands, through
collaborative mentoring carried out by a group of volunteers"

Voluntariado
Volunteering

ODS 17
SDG 17

Apoio
Support
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No que acreditamos?
What do we believe?

Acreditamos
que
a
colaboração,
solidariedade
e
conhecimento técnico é uma combinação poderosa! Unindo
gestores e lideranças de destinos turísticos, especialistas de
mercado e estudantes buscamos cocriar soluções simples e
inovadoras para desafios apresentados por territórios
turísticos. Nesse processo, todos crescem e criamos um ciclo
virtuoso, na forma de um meio alternativo de fortalecimento
de políticas públicas de turismo.
We believe that collaboration, solidarity and technical knowledge is
a powerful combination! Bringing together managers and leaders of
tourism destinations, market experts and students, we seek to cocreate simple and innovative solutions to challenges presented by
tourist territories. In this process, everyone grows and we create a
virtuous cycle, in the form of an alternative means of strengthening
public tourism policies.
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O que fazemos?
What do we do?

Cocriamos soluções para aprimorar a gestão e desenvolvimento de
destinos turísticos, por meio da troca de experiências e
conhecimentos que unam lideranças locais, instituições de ensino
e profissionais do mercado, através de mentorias totalmente
online e gratuitas. Todos os resultados são compartilhados em
nosso blog, em formato de artigos e em eventos, com o objetivo de
expandir os conhecimentos e soluções geradas.
We co-create solutions to improve the management and development of tourism
destinations, by means of experiences and knowledge exchange that unite local
leaders, educational institutions and market professionals, through totally online and
free mentorships. All results are shared on our blog, in the form of articles and in
events, with the aim of expanding the knowledge and solutions generated.
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Voluntários
mercado e
academia

Apoiar destinos
support
destinations

Gratuito
Online

Free
online

Volunteers:
specialistis and
academia

Geração de
conhecimento
Rede
Sustentabilidade
Preparo mercado
Knowledge generation
Network
Sustainability
Market preparation

6

Como fazemos?
How we help?

MENTORIAS
ONLINE

INSCRIÇÃO DAS
DEMANDAS

Online mentorships

Subscription of
demands

FORMAÇÃO DA
EQUIPE

Team formation

COMPARTILHAMENTO
DE APRENDIZADOS
Learn sharing
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"Ao longo de minha experiência como
consultora, observei que, muitas
vezes, gestores e lideranças querem
desenvolver políticas de turismo e
executar projetos sustentáveis,
possuem força de vontade, mas não
sabem por onde começar. Também é
comum vermos alunos de graduação
que desconhecem a realidade da
gestão pública do turismo. Esse ciclo
precisa ser rompido."

"Throughout my experience as a
consultant, I observed that, many times,
managers and leaders want to develop
tourism policies and execute sustainable
projects, they have willpower, but they
don't know where to start. It is also
common to see undergraduate students
who are unaware of the reality of public
management of tourism. This cycle needs
to be broken."

LUCIANA SAGI

Líder da Iniciativa Sábados Azuis
Founder of Sábados Azuis Initiative
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Marcio Moreira Alves
Marcio Moreira Alves
Marcio Moreira Alves
Marcio Moreira Alves
Marcio Moreira Alves

Autor do livro Sábados Azuis, obra
que inspirou o nome da Iniciativa

Author of the book "Sábados Azuis" (Blue
Saturdays), that inspired the Initiative name

"Por pior que a semana tenha sido, tratarei de abrir
aqui uma janela de otimismo para nos lembrar que há
luzes no fim dos túneis e que, a longo prazo, o Brasil
pode ter jeito"
"As bad as the week has been, I will try to open a window of optimism
here to remind us that there are lights at the end of the tunnels and
that, in the long term, Brazil may have a way out"
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"Acreditamos que nossa proposta
digital pode contribuir para
aprimorar o fazer turístico nesse
momento tão fragilizado do turismo
no país"

"We believe that our digital proposal
can contribute to improving tourism in
this very fragile moment of tourism in
the country"

KARINA TOLEDO SOLHA

Coordenadora do CETES-USP e professora do curso de
Tursmo da ECA-USP
Coordinator of CETES-USP and professor of the Tourism course
at ECA-USP
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Nossos resultados / Our results
A Iniciativa Sábados Azuis foi lançada em agosto de 2021. Mesmo com
o curto tempo de existência, diversos objetivos já começaram a ser
alcançados e puderam ser mensurados.
Although the Sábados Azuis Initiative was recently launched, several goals have already
begun to be achieved and could be measured.
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Criação do website e vídeo
animado por meio do Edital
01/2020
de
Fomento
às
Iniciativas de Cultura e Extensão
da USP, ligadas aos ODS-ONU.
Creation of the website and
animated video through the
Public Notice 01/2020 USP, for
the Promotion of Culture and
Extension Initiatives linked to the
UN SDGs.
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1.Engajamento / 1. Engagement

32

territórios
turísticos
inscritos

52
voluntários
mobilizados

9
atendimentos
realizados

32 tourist territories enrolled
A total of 52 volunteers were mobilized
Assistances: 9 demands attended
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"Aproveitem essa oportunidade, ela é riquíssima para a alma e
para nos lembrar o poder da transformação que o
turismólogo pode auxiliar a fazer".
"Take advantage of this opportunity, it is very rich for the soul
and to remind us of the power of transformation that the
tourismologist can help to make".

Amanda Kitagawa
voluntária do atendimento de Nazaré/BA
volunteer in Nazaré/BA

"O olhar externo sempre nos ajuda a compreender os nossos
problemas de outra forma ao olhar sob outra perspectiva e foi o
que apoiou o grupo a encontrar a solução para seu problema".
"The external look always helps us to understand our problems in
another way by looking from another perspective. That is what
supported the group to find the best solution".
Solange Leite
voluntária do atendimento de Brotas/SP
volunteer in Brotas/SP

"Eu pude enxergar que a vontade de compartilhar
conhecimento e a vontade de mudar é sempre o melhor
caminho para, de fato, se desenvolver como destino turístico"
"I could see that the will to share knowledge and the will to
change is always the best way to a territory actually develop
as a tourism destination".

Daiane Faustino
voluntária do atendimento de Charqueada/SP
volunteer in Charqueada/SP

2. Com a palavra:
as voluntárias
2. Volunteers' statements
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3. Cocriações
Criação de canal e estratégias de
comunicação com a população
local sobre o turismo - Brotas/SP
Apoio à estruturação de Plano
de Ação de Turismo no âmbito
da cooperação do Instituto
Conservação Costeira,
Prefeitura e Governo do Estado
na gestão da APA Baleia Sahy São Sebastião/SP
Apoio à criação da Associação de
Turismo Rural - Natuba/PB

Fortalecimento da capacitação
profissional para o turismo, apoiando
a inserção definitiva de escritório do
Sebrae - Nazaré/BA
Apoio ao desenvolvimento de projeto
básico de Parque Municipal Charqueada/SP
Apoio ao fortalecimento do COMTUR,
mapeamento de atores chave e
demandas do trade turístico para
construção de um plano de ação
conjunto - Florânia/RN
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3. Cocreations
Creation of a channel and
communication strategies with the
local population about tourism Brotas/SP

Strengthening of professional training for
tourism, supporting the definitive insertion
of the Sebrae office - Nazaré/BA

Support for the structuring of the
Tourism Action Plan within the scope
of the cooperation of the Coastal
Conservation Institute, City Hall and
State Government in the
management of APA Baleia Sahy São Sebastião/SP

Support for the development of a basic
project for a Municipal Park Charqueada/SP
Support for the strengthening of COMTUR,
mapping of stakeholders and demands of
the tourist trade to build a joint action plan
- Florânia/RN

Support for the creation of the Rural
Tourism Association - Natuba/PB
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4. Destaques do ano
Fomos finalistas do
Desafio Turistech
Brasil

Entrada de 3
bolsistas

A Iniciativa Sábados Azuis recebeu
Menção Honrosa na categoria
Destinos, Academia e Empresas

Como parte do programa de
Extensão Universitária da USP, 3
graduandos integraram o Núcleo
Gestor

https://www.gov.br/turismo/ptbr/assuntos/noticias/vencedores-do-desafioturistech-brasil-serao-conhecidos-nesta-quintafeira

SET

MAR

Encerramento do 1º
ciclo de atendimentos
As mentorias dos 7 municípios
atendidos foram finalizadas
DEZ

NOV

OUT

Encerramento dos
atendimentos piloto

Início do 1º ciclo de
atendimentos

Os atendimentos piloto foram
encerrados: Brotas/SP e
Nazaré/BA

Lançamos a Iniciativa online, com a
presença do vice-reitor da USP e da
ECA, e do coordenador do CRP.
Realizamos a preparação entre os
municípios e as equipes voluntárias e
iniciamos os atendimentos
https://www.youtube.com/watch?
v=qs2uLId0JZE&t=1s

NOV

1º Congresso de
Cultura e Extensão
da USP
A Iniciativa foi apresentada no
canal do YouTube da PróReitoria de Cultura e Extensão da
USP
https://prceu.usp.br/congresso/

2021
DEZ

Evento InspirAÇÃO
Evento de compartilhamento de
experiências e aprendizados
entre os municípios e
voluntários(as) participantes
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4. Highlights of the year
We were finalists of
Turistech Brasil
Challenge

Entry of 3
scholarship
students

The Sábados Azuis Initiative received an
Honorable Mention in the Destinations,
Academy and Companies category

As part of the University
Extension program 3 students
integrated the Management
Team

https://www.gov.br/turismo/ptbr/assuntos/noticias/vencedores-do-desafioturistech-brasil-serao-conhecidos-nesta-quintafeira

SET

MAR

Pilot Mentorship
Closure
The pilot mentorships were closed:
Brotas/SP and Nazaré/BA

Closure
1st Mentorship
Cycle
The mentorships of the 7
municipalities were completed
DEZ

NOV

OUT

NOV

Start
1st Mentorship Cycle

1st USP Culture and
Extension Congress

We launched the Initiative online,
with the presence of USP and ECA
vice deans, and CRP coordinator.
Volunteer´s training were held and
the mentorship started

The Initiative was presented on
the YouTube channel of the ProRectory of Culture and U
Extension

https://www.youtube.com/watch?
v=qs2uLId0JZE&t=1s

2021
DEZ

InspirAÇÃO event
Collective event to share
experiences and learning
obtween participants

https://prceu.usp.br/congresso/
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5. InspirAÇÃO
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"It's an unique
learning experience to
put into practice, to
think and to organize
ideas"

"É um aprendizado
inigualável de colocar
mesmo em prática, de
pensar e de organizar
as ideias"

Angélica Bustamante
voluntária-especialista

Angélica Bustamante
voluntária-especialista

"Aprendemos muito
porque começamos a
entender melhor o
turismo regenerativo e
demos mais um passo
na Associação"

"Foi muito importante
para saber como
transformar o
ambiente em turístico"

"It was very important
to know how to
transform the
environment into
tourist"

Weeliter Adorno
Charqueada/SP

João Andrade
Natuba/PB

Depoimentos / Depoiments

Weeliter Adorno
Charqueada/SP

"We learned a lot
because we started to
understand regenerative
tourism better and we
took another step in the
Association"
João Andrade
Natuba/PB
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6. Clipping
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Encontro de Planejamento do
Núcleo Gestor - 2022

Management Team Planning Meeting - 2022
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Expectativas para 2022
Expectations for 2022

40

Demandas atendidas
ao redor de todo o país
40 demands attended

80

Voluntários(as)
engajados(as)
80 volunteers engaged
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Núcleo Gestor

LUCIANA SAGI
Consultora com ampla experiência
em Turismo e Áreas Protegidas.
Doutoranda em Ciências Sociais,
Mestre em Hospitalidade e
Bacharel em Turismo

KARINA SOLHA
Professora Associada da Escola
de Comunicações e Artes (USP).
Professora titular do
DIVERSITAS/FFLCH/USP e
Coordenadora do CETES

ANA ROSA PROENÇA
Doutoranda em Ciências Sociais,
Mestre e Bacharel em Turismo.
Professora universitária e
Consultora em turismo

JOÃO CARRILLO
Guia, consultor e facilitador
de atividades em turismo e
meio ambiente

JÉSSICA MIHO SAKAGUCHI
Mestranda em Ciências Sociais
e Bacharel em Turismo.
Monitora na graduação de
turismo da ECA/USP

DENISE DE ALMEIDA
Graduanda em Turismo e bacharel
em Comunicação Social, com
habilitação em jornalismo

MARIANA PEREIRA
Graduanda em Turismo e
estagiária em consultoria
turística
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Bolsistas

KATIA ANJOS
Graduanda em Turismo da ECA/USP (8º
período). Estagiária em Turismo e
sustentabilidade.

VITOR TORRES
Graduando em Turismo da
ECA/USP (2° período).

SAMIRA DELIS OLIVEIRA
Técnica em Eventos, graduanda em
Turismo na ECA/USP (2° período).
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Management Team

LUCIANA SAGI
Consultant with extensive
experience with Tourism and
Protected Areas. PhD student in
Social Sciences at USP, MSc in
Hospitality and BA in Tourism

KARINA SOLHA
Associate Professor at the
School of Communications and
Arts (USP). Professor at
DIVERSITAS/FFLCH/USP and
CETES Coordinator

ANA ROSA PROENÇA
PhD Student in Social Science,
MSc and BA in Tourism. Professor
in Undergraduate Tourism Courses
and Tourism Consultant

JOÃO CARRILLO
Guide, consultant and
facilitator of activities in
tourism and environment

JÉSSICA MIHO SAKAGUCHI
MSc student in Social Science,
BA in tourism at USP. Monitor at
Tourism Undergraduate
Course, USP

DENISE DE ALMEIDA
Graduate student in
Tourism and BA in Social
Communication, with
specialization in Journalism

MARIANA PEREIRA
Graduate student in Tourism
and intern in tourism
consultancy
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Scholarships

KATIA ANJOS
Graduate student in Tourism at ECA/USP
(9th period). Intern in Tourism and
sustainability.

VITOR TORRES
Graduating in Tourism at ECA/USP
(3rd period)

SAMIRA DELIS OLIVEIRA
Event Technician, graduate student in
Tourism at ECA/USP (3rd period).
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Conecte-se conosco
Connect with us

Clique nos ícones
click on icons

www.iniciativasabadosazuis.com.br

@iniciativasabadosazuis

sabadosazuis@usp.br

/iniciativasabadosazuis

Iniciativa Sábados Azuis

/iniciativasabadosazuis
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Uma iniciativa feita de pessoas para pessoas
An initiative made by people to people

