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Angra dos Reis, Ilha Grande e Paraty



Fonte: Viagem e Turismo | Site oficial Prefeitura Municipal de Angra dos Reis

198.571 habitantes

Mais de 365 ilhas de mar verde-água, areia branquinha e vegetação 

de Mata Atlântica 

Vida desapegada, em que as ilhas são uma espécie de extensão dos bairros: 

a Gipoia é boa para badalação durante o dia, Itanhangá durante a noite

Vale conhecer a pracinha do Mercado do Peixe e o Museu de Arte Sacra





Fonte: Férias Brasil | Ilha Grande.Org

Maior ilha da baía de Angra dos Reis, Ilha Grande reúne mais de cem

praias e aproximadamente 7.000 habitantes

Rica vida marinha; as trilhas em meio à mata Atlântica descortinam rios e 

cachoeiras

Não circulam carros ou motos - para chegar, só de barco, partindo de 

Angra ou Mangaratiba, em viagem de cerca de uma hora e meia

Astral de aldeia de pescadores, embora nos feriados e na alta temporada

o movimento seja intenso.

As atividades econômicas giram em torno da pesca e, principalmente,

do turismo





Fonte: Viagem e Turismo | Site oficial Prefeitura Municipal de Paraty

41.364 habitantes

Fundada em 1667, teve grande importância econômica devido aos engenhos de 

cana-de-açúcar, sendo considerada sinônimo de boa aguardente

No século XVIII, destacou-se como importante porto por onde se escoava o ouro

e as pedras preciosas que embarcavam para Portugal. Porém, com a construção de

um novo caminho da estrada real, desembocando diretamente no Rio de Janeiro,

levou a cidade a um grande isolamento econômico

Após a abertura da estrada Paraty-cunha, e principalmente, após a construção da

rodovia rio-santos, Paraty torna-se pólo de turismo nacional e internacional

Em sua área encontram-se o parque nacional da serra da bocaina, a área de

proteção ambiental do Cairuçú, a reserva da Joatinga, e ainda, faz limite com o

parque estadual da serra do mar





Patrimônio Mundial



Um patrimônio mundial é um local considerado valioso para todo o mundo, independentemente de
onde está localizado. Quem credita este título é a Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura). O patrimônio é classificado em cultural, natural ou misto. A lista é elaborada de
acordo com dez principais critérios e os pontos são julgados por especialistas na área.

O Brasil ocupa a segunda posição do ranking dos países que mais apresentam bens na América Latina com
22 sítios, sendo 14 deles culturais, 7 naturais e 1 misto – Paraty e Ilha Grande, o último incluído na lista.

Fonte: UNESCO | G1 Sul do Rio e Costa Verde

O que é?

Com cerca de 85% da cobertura vegetal nativa bem conservada, a área do sítio misto forma o segundo
maior remanescente florestal do bioma Mata Atlântica. Além da sua extensão, as diferentes fisionomias
vegetais permitem a ocorrência de uma fauna e flora incomparáveis, com diversas espécies raras e
endêmicas.

O centro histórico se cerca de quatro áreas de conservação ambiental, que abrangem o Parque
Nacional da Serra da Bocaina, o Parque Estadual da Ilha Grande, a Reserva Biológica Estadual da Praia do
Sul e a Área de Proteção Ambiental de Cairuçu, um território de quase 149 mil hectares.

Na Baía da Ilha Grande, em Angra dos Reis, são mais de 187 ilhas em um território preservado. A área
abriga um sistema de comunidades tradicionais que misturam cultura e biodiversidade.

Porquê?



Segundo a Unesco, os Sítios do Patrimônio Mundial protegem áreas consideradas excepcionais do ponto de

vista da diversidade biológica e da paisagem. A proteção ao ambiente, o respeito à diversidade cultural

e às populações tradicionais são objeto de atenção especial.

Os Sítios geram, além de benefícios à natureza, uma importante fonte de renda oriunda do

desenvolvimento do ecoturismo. Os investimentos que vem com o título são importantes para o

crescimento da região.

Fonte: G1 Sul e Costa Verde



Dados de Acesso



Fonte: Google Analytics – Dados referentes a análise de todas as matérias feitas no G1 Sul e Costa Verde 

que abordam o tema Patrimônio Mundial – 01/01/2019 a 24/09/2019

Público leitor das matérias sobre Patrimônio Mundial do G1 Sul e Costa Verde
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Fonte: Google Analytics – Dados referentes a análise de todas as matérias feitas no G1 Sul e Costa Verde 

que estão na editoria específica da cidade de Angra do Reis – 01/01/2019 a 24/09/2019

Dados de acesso do portal G1 Sul do Rio e Costa Verde editoria Angra dos Reis
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Fonte: Google Analytics – Dados referentes a análise de todas as matérias feitas no G1 Sul e Costa Verde 

que estão na editoria específica da cidade de Paraty – 01/01/2019 a 24/09/2019

Dados de acesso do portal G1 Sul do Rio e Costa Verde editoria Paraty



• Gastronomia: Pessoas com interesse na culinária local e frequentadores de restaurantes típicos;

• Notícias: Público que busca informação de entretenimento, turismo, acontecimentos locais e clima;

• Compradores: Consumidores assíduos de tecnologias, celulares, vestuários, sapatos e acessórios;

• Estilo de Vida: Buscam por vida saudável, programas em família e aproveitar a natureza. Grande parte

do público é empreendedor e fãs de esportes;

• Mídia e Entretenimento: Amantes de televisão;

• Viagem: Busca constante sobre informações de hotéis, pousadas e hostels da região.

Fonte: Google Analytics – Dados referentes a análise de todas as matérias feitas no G1 Sul e Costa Verde 

que estão nas editorias específicas das cidades de Angra do Reis e Paraty – 01/01/2019 a 24/09/2019

As categorias e segmentos que possuem maior afinidade com os públicos que acessam as notícias

referentes as cidades de Angra dos Reis e Paraty no G1 Sul e Costa Verde são:



Fonte: MW Teleport – 09/04/2019 a 15/04/2019 – Análise Tabela de Programação, 

Gênero, Aff% (ordem decrescente)

HH ABC 25+

• Educativo

• Entrevista

• Reportagem

• Carros e Motores

• Rural

• Futebol

• Esporte

• Jornalismo

• Show

• Humorístico

MM ABC 25+

• Feminino

• Musical

• Minissérie

• Auditório

• Jornalismo

• Novela

• Show

• Reality Show

• Esporte

• Educativo

Os 10 gêneros da programação com mais afinidade dos públicos: homens e mulheres, da classe A/B/C e

maiores de 25 anos.



Fonte: Atlas do Consumo Despesas com viagens - TOTAL (2019) – IPC Maps
Gastos com alimentação, hospedagem, passagens aéreas, de ônibus, despesas com combustível e excursão. 
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Nota-se um crescimento

significativo de 2018 para

2019, o que indica que as

pessoas estão priorizando

cada vez mais viajar na região.
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Fonte: Atlas do Consumo Alimentação fora do domicílio - TOTAL (2019) IPC Maps
Gastos com alimentação fora do domicílio, compreendendo as despesas com refeições, lanches, cafés da manhã, 
refrigerantes, cafezinhos, caldos, cervejas, chopps e outras bebidas alcoólicas.

A partir de 2017, houve um

crescimento constante do

público no consumo de

alimentação fora do domicílio.

Alimentação fora do domicílio
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Fonte: Atlas do Consumo Outras Despesas com Vestuário - TOTAL (2019) – IPC Maps
Gastos com jóias, bijuterias, relógios de pulso, tecidos e artigos de armarinho.

De 2018 para 2019, houve um

crescimento de R$7 milhões

em despesas com vestuário

na região.

Outras despesas com vestuário



Mais oportunidade
VERÃO



A gastronomia está cada vez

mais presente no turismo

brasileiro. Os gastos com

alimentação estão entre as

principais despesas dos turistas

brasileiros, atrás apenas do

transporte.

A melhor maneira de conhecer

os inúmeros pontos turísticos

do destino, é através de

passeios de barco oferecidos

pelas agências de turismo

receptivo da região. A cidade

também foi contemplada com

uma diversificada fauna

marinha, com inúmeras

espécies de peixes, moluscos,

crustáceos, tartarugas e

moreias, se tornando também

um dos melhores lugares para

prática de mergulho do país.

O mar carioca recebe

maratonas de natação e

caiaque e competições de

regata, canoagem, surf e

standup paddel. Chegando na

areia, os torneios ganham rede

e ficam por conta do

handbeach, futevôlei, vôlei de

praia e futebol. Já na estrada,

além da tradicional corrida,

Angra dos Reis também sedia

corrida e disputa de bicicleta e

Mountain Bike. Os ginásios não

ficam de fora! Os espaços

fechados recebem atletas de

Tae Kwondo, basquete,

natação, futebol e futsal.

Varejistas de moda praia

traçam estratégias de vendas

amparadas no digital pois

acreditam conseguir um mix de

produtos mais assertivo e a

maior fidelização do cliente.



Qualidade no sono, café da

manhã, limpeza do quarto,

atividades... Essas são apenas

algumas das diversas coisas que

o cliente compara na hora de

escolher o hotel. Para que a sua

marca seja lembrada, ações de

divulgação devem ser feitas

durante o ano todo.

A cerveja sempre teve lugar

cativo entre as preferências dos

brasileiros, sua popularidade

alcança 63,4% dos domicílios e,

64% do volume de cerveja se

concentra fora do lar.

Nesta época do ano, o

consumo de bebidas aumenta

significativamente, ou seja, a

melhor hora para atrair e

fidelizar o consumidor.

Usar protetor solar ainda não é

comum. A penetração no Brasil

é de 26%. Por isso, as

campanhas e ações de

conscientização são sempre

necessárias.

Os cuidados com o carro antes

de viajar são imprescindíveis e,

durante a época de férias eles se

tornam mais comuns.

Cada vez mais ações de

conscientização são necessárias.



Mais oportunidade
INVERNO



Se engana quem acredita que durante as baixas temporadas o investimento em divulgação
deve diminuir. É nesta época que o consumidor se planeja para o próximo destino que
deseja conhecer! A sua marca não pode desaparecer da mídia, pois pode ser procurado
mesmo em baixa temporada.

Pesquisa divulgada pelo Ministério de Turismo aponta o período menos concorrido do ano como

preferência de 30% dos brasileiros. Em tempos de grana curta, preços altos dos pacotes nas férias

de verão pesam na escolha dos viajantes ao planejar uma viagem. Com isso, a escolha por outras

datas ao longo do ano tem aumentado.



mas a verdade é que cada lugar tem as suas peculiaridades, que definem 
os momentos de menor procura.

a baixa temporada dos principais destinos turísticos do mundo tende a 
ocorrer entre os meses de fevereiro a junho e setembro a novembro



Fatos



De acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas, o primeiro
semestre deste ano as viagens à negócios no Brasil cresceu quase 15% em comparação com o mesmo
período de 2018. O aumento gerou mais receita para o país e tece reflexos na economia do nosso litoral.

No segundo semestre do ano, as viagens à negocio representam 70% das vagas dos hotéis.

Fonte: RJ2 13/08/2019



• Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, a taxa de ocupação fica em torno de 95%, chegando a 100%;

• Alguns empresários acreditam que a FLIP é mais rentável que o réveillon;

• Em 2018, a FLIP registrou 26 mil turistas, causando um impacto econômico de R$40 milhões na cidade de
Paraty;

Fonte: Jornal A Voz da Cidade
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