
Cultura , turismo e gastronomia.



APRESENTAÇÃO

No Brasil, o reconhecimento da importância do
Turismo Cultural e Natural tem sido cada vez mais
evidenciado nas políticas públicas de âmbito federal,
estadual e municipal. Esta é uma das atividades que
mais crescem no mundo, evidenciada pelo
crescimento da sua participação relativa no setor de
serviços em países em desenvolvimento.

Os mais diversos estudos feitos por diferentes
instituições, sempre apontam o turismo com as
melhores condições de geração de renda e emprego,
seja pela capacidade de agregar valor ao produto
turístico local, seja pela absorção quase que imediata
de parte da mão de obra da região.



Linhares é uma cidade reconhecida pelas suas belezas
naturais, localização privilegiada e a diversidade
econômica. Berço de várias etnias, mas com forte
influência da imigração italiana, Linhares destaca-se
também pela sua pluralidade cultural, como as batidas
do congo e o forró, das lavouras de café até as matas
de cacau em meio às paisagens naturais do verde e das
águas.

JUSTIFICATIVA



OPORTUNIDADE

Neste cenário, observa-se a grande demanda e as
oportunidades que podem gerar o turismo cultural e
natural na cidade, estimulando a vocação
empreendedora do município, envolvendo as
comunidades e o setor privado na promoção de ações e
eventos que possam gerar emprego e renda nas
comunidades.

Criação e execução de um Calendário de Eventos no
Município de Linhares, através de parcerias público-
privadas que irão mobilizar as comunidades e subsidiar
investimentos através das Leis de Incentivo do
Governo Federal.



PÚBLICO ALVO

• Turistas e moradores locais;
• Empreendedores dos produtos da agroindústria e 

pequenos negócios;
• Artesãos;
• Comércio local;
• Bares e restaurantes do Município;
• Hotéis do Município;
• Formadores de Opinião;
• Linharenses ausentes;
• Empreendedores informais.



Promover o Turismo e a Cultura no Município de
Linhares como instrumento propulsor do
desenvolvimento local por meio do envolvimento da
comunidade organizada, planejando suas ações e
definindo metas em conjunto para geração de renda e a
melhoria da qualidade de vida dos moradores e agentes
de cultura local.

Criação do Calendário Anual de Eventos.

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Promover o Turismo através da Cultura local e
potencializar suas vocações;

• Gerar renda para os moradores envolvidos;
• Prover desenvolvimento.



RESULTADOS ESPERADOS

QUALITATIVOS:
• Organização de um calendário anual de eventos e

capacitação com os núcleos produtivos das
comunidades;

• Fortalecimento dos locais/sede que possam ser
explorados para a prática turismo;

• Oportunidade de reunir em vários momentos os
atrativos da diversidade cultural e do turismo local.

QUANTITATIVOS (METAS):
• Participação de pelo menos 500 empreendedores

comercializando os mais diversos serviços e produtos
da sua região;

• Participação estimada de mais de 100.000 pessoas
visitando os eventos;

• Envolvimento de mais de 100 agentes culturais
durante os dias de evento;

• Comercialização de produtos e artesanatos locais.



DESCRIÇÃO DAS AÇÕES 
(METODOLOGIA)

• Formação de comissões com os grupos produtivos
das comunidades.

• Os grupos se reúnem e decidem sobre demandas e
atribuições;

• Após a formação dos grupos, são formados grupos
para capacitações, participação e organização dos
eventos;

• Inicia-se o processo de elaboração/execução do
projeto.

• Buscam-se parcerias.
• Realiza-se o evento, e após quinze dias é efetuada

uma avaliação, juntamente com a equipe técnica da
produção, a Prefeitura e a Comunidade.



Capacitação Local

Em parceria com SEBRAE e SENAC, palestras e oficinas
de capacitação serão oferecidas gratuitamente de
acordo com demandas de cada setor, estimulando o
empreendedorismo, que ficará como legado e a
oportunidade de geração de renda para as
comunidades.



PLANO DE APLICAÇÃO

A previsão de recursos iniciais será pela Lei Rouanet. A
CW Produções é uma empresa com portfólio e projetos
executados através da Lei, e já está apta a captar os
recursos com os projetos já aprovados pelo Ministério
da Cultura PRONAC 14 14210.

Linhares é sede de empresas potenciais que podem
colaborar com este incentivo, bem como outras de
maior porte em todo ES:

Ducoco
Banestes
Italínea

Vale
EDP
Etc. 

Brametal
WEG
Leão Alimentos



Projeto Circuito em Ação
PRONAC – 14 14210

CW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ - 06.037.150/0001-56

PLANO DE APLICAÇÃO Ministério da Cultura.



IDENTIFICAÇÃO DAS AÇÕES A 
CURTO PRAZO.

De acordo com a Secretaria de Turismo e Cultura do
município, uma série de eventos demandam o
calendário atual. Pensando na cobertura e distribuição
das regiões, bem como o período e prazo para execução
dos mesmos, ficou definido em prioridade:

Setembro - Regência
• Festival Cine Surf
Outubro Linhares Sede
• Festival de Cultura & Gastronomia
Janeiro 2018 Verão Linhares
• Pontal, Regência e Povoação.



IDENTIFICAÇÃO E RESPONSABILIDADES 
DOS PARCEIROS

Proponente
• Desenvolvimento e adaptação das ações do projeto em conformidade

com a Lei de Incentivo;
• Captar e aportar os recursos financeiros especificados no plano de

trabalho deste projeto;
• Executar as ações em consonância com a Prefeitura de Linhares e

secretarias envolvidas;
• Prestar conta destes recursos em conformidade com planejamento

financeiro do projeto pré aprovado pelo Minc.

Empresas Parceiras
Aportar os recursos financeiros especificados no plano de trabalho deste
projeto, tendo como contrapartida a interação com o público alvo e a
divulgação destes em todas as peças promocionais, de acordo com plano
de mídia apresentado, como patrocinador do evento.

PML - Prefeitura Municipal de Linhares
Mobilização e ativação do projeto junto às comunidades e órgãos
competentes.
Identificar as secretarias e responsáveis para envolvimento no projeto;
Acompanhar a execução dos trabalhos da empresa proponente.
Disponibilizar mão de obra quando não houver infraestrutura mínima
como energia, iluminação pública, limpeza, etc, pré estabelecido e
aprovado entre as partes antes de cada evento.



RELATÓRIO FINAL

Se faz necessário pesquisa para avaliação e
considerações em cada evento. É fundamental
a aferição junto aos participantes para
correção e aprimoramento das ações.

O envolvimento das comunidades e a sua
opinião, tornam-se essenciais para o sucesso
do projeto e seu autodesenvolvimento.



APRESENTAÇÃO

Regência é sinônimo de Surf. Sucesso na capital em 8 edições, O Cinesurf torna-se um
grande atrativo para a Vila. Exibições de filmes e curtas de surf em grande estrutura, que
faz do próprio surfista o próprio personagem real. Espaço para Gastronomia e Artesanato
local, mesclando apresentações musicais e oficinas para o turismo.

















































APRESENTAÇÃO

Formato que é sucesso em várias regiões do País, o Festival de Cultura e Gastronomia
destaca a diversidade e reforça a cadeia produtiva. Oportunidade para o setor de Bares e
Restaurantes, hoteleiro e vestuário. Desenvolver a culinária e estimular o
empreendedorismo.



Entrada
Gastronomia

MENU

Primeiro Prato
A cidade

Prato Principal
Festival de Cultura 

& Gastronomia

Sobremesa
Diversas atrações 
e Oportunidades



Gastronomia

A gastronomia como um produto, ou mesmo um atrativo de 
uma determinada localidade, é bastante interessante e 

importante do ponto de vista turístico, pois apresenta novas 
possibilidades, na verdade, não tão novas, mas nem sempre 

bem exploradas, que são as diversas formas de turismo 
voltadas para as características gastronômicas de cada 

região.

Fonte: Revista Turismo



Crescimento gastronômico

Público
Consumindo e 
comendo mais 
vezes fora de 

casa.

R$ 2oo
bilhões

São movimentado 
por ano no setor

6 milhões
De pessoas 

empregadas no 
setor.

Consumo
Boa parte do 

orçamento gasto com 
alimentação, são 

aplicados fora do lar.

Made in
Brazil

Valorização da 
identidade local. 



Cultura e Gastronomia

Eventos culturais aliados à qualidade e a participação  
da gastronomia transcendem o eixo SP-RJ. 

Existem em várias cidades do Brasil diversos festivais 
com magnitude e potencial crescimento do setor 

turístico nas regiões.





A Prefeitura de  Linhares apresenta o maior evento 
cultural e gastronômico da região.

Restaurantes, bares e comidinhas selecionados e 
reunidos em um só lugar.

Uma imersão inédita e uma experiência única do que há 
de melhor em Linhares e em tudo o que há  no universo  

da gastronomia.

Conceito



Objetivo

O Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares é um evento 
público que tem como objetivo socializar e construir saberes 
por meio do intercâmbio de experiências entre empresários e 

consumidores,

Além de proporcionar a participação do público em 
minicursos gratuitos, visando estimular a interação e a 

criatividade, o festival busca capacitar e estimular o segmento 
e suas diversas competências teóricas e práticas.



Estimular o aperfeiçoamento do setor através de palestras 
ministradas por especialistas da área que contemplarão temas 

atuais do cenário gastronômico;

Permitir o contato dos participantes com temas de alta 
relevância na área gastronômica através da participação de 

Chefs de expressão;

Integrar o evento ao calendário anual do município de Linhares;

Criar identidade cultural aos munícipes;

Desconstruir a crise de imagem frente ao turismo
que existe no município.

Objetivos específicos



Perfil de 
Consumo

O consumidor 
busca novidades e 

entretenimento 
para se 

diferenciar.

Receptivo a
Novidades

Novidades de 
entretenimento que 

agregam valor na 
vida de sua 

população são 
sempre bem-vindas.

Boom de
Restaurantes

Atualmente, a cidade 
possui diversos 

estabelecimentos e 
profissionais que estão 

ligados à atividade 
gastronômica.

Por que Linhares?



Uma imersão inédita e uma experiência completa do 
universo

Gastronômico apoiado em 5 pilares temáticos:

Culinária
Entretenimento

Expositores
Artesanato

Capacitação
Sustentabilidade

O Evento



Público Alvo

Serão beneficiadas diretamente pela execução deste projeto:

Apaixonados por cozinha e boa comida;

Profissionais diretamente envolvidos na área de alimentação;

Profissionais informais;

Curiosos



O local
Praça 22 de Agosto



Gastronomia

Expositores



Culinária

Cozinha ao vivo



Entreteniment
o



Capacitação



Sustentabilidade



Artesanato



Patrocínio
2 cotas disponíveis

Ativação no Evento

 Exposição privilegiada de marca em toda  a comunicação do 
evento

 Espaço de 16m² para  a ativação/expositor de produtos*
 5 workshops
 Palestras programadas ou levar participantes**

*a customização  do espaço e os custos para ativação são de responsabilidade do patrocinador
**mediante a aprovação do realizador



Cota Patrocinador

Rádio
Outdoor

Equipe promocional
Camisa

Mídias impressas
redes sociais

Internet

Mídia Plus
. Presença da marca em toda comunicação visual do evento

. Exclusividade no segmento
. Marca no backdrop do evento

. Menção do locutor durante todo o evento

. Realização de ações durante o evento
. Ativação da marca no site do evento

. Mídia espontânea

Investimento

R$ 100.000,00

Condições de pagamento
Mediante contra apresentação de recibo de 
mecenato, sendo integralmente suportados pelos 
benefícios da renúncia fiscal previstas na Lei 
Rouanet de incentivo à Cultura.

PRONAC 1414210
CW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CNPJ 06.037.150/0001-56











































Cota Patrocinador
VT 30’

Rádio

Outdoor

Equipe promocional

Camisa

Mídias impressas

redes sociais

Internet

Mídia Plus
. Presença da marca em toda

comunicação visual do evento

. Exclusividade no segmento

. Marca no backdrop do evento

. Menção do locutor durante todo o evento

. Veiculação de VT institucional de 30’

. Realização de ações durante o evento

. Ativação da marca no site do evento

. Mídia espontânea

Investimento

R$ 200.000,00

Condições de pagamento

Mediante contra apresentação de recibo de 

mecenato, sendo integralmente suportados pelos 

benefícios da renúncia fiscal previstas na Lei 

Rouanet de incentivo à Cultura.

PRONAC – 1414210

CW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

CNPJ 06.037.150/0001-56



Wanderson Lins

99984-9291

wlins@wlins.com.br


