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“... Olhando Belém enquanto uma 

canoa desce um rio  

E o curumim assiste da canoa um 

boing riscando o vazio...” 

Vital Lima 
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RESUMO 
 

Este trabalho foi proposto como tema para o TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso), sob a orientação da Professora Danielle Rachid, do curso de Produção 

Publicitária da FAZ, Belém, Pará, 2008. O desafio lançado seria o de desenvolver 

uma campanha para divulgar o turismo alternativo na cidade de Belém. 

Dentre as diversas abordagens possíveis, escolheu-se valorizar as belezas 

da cidade e imediações para a própria população, incentivando-a a lançar “novos 

olhares” sobre as riquezas existentes. No futuro, estas ações podem ser alicerce 

para campanhas nacionais e internacionais. Assim sendo, estes primeiros olhares 

são direcionados às opções de lazer ligadas ao ecoturismo e turismo de aventura, 

abrangidas pela orla de Belém e ilhas. 

A Campanha “Olhando Belém” pretende alavancar a atividade turística na 

região por meio do fomento da cultura e identidade paraenses pela exaltação dos 

atrativos do meio-ambiente e contexto em que estão inseridas. 
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SUMMARY 
 
 This work was proposed as a theme to the TCC (conclusion work of course – 
from portuguese) under the Teacher Danielle Rachid guideness, to the 
Advertisement of Production Course from FAZ, Belem Pará, 2008. The challenge 
given would be the one to publish an advertising campaign about the alternative 
tourism from Belém. 
  Among many possible touristic approaches we chose to value the beauties 
and the outskirts of the city to its own population to encourage and to launch “new 
opinions” about its richness. In the future, these actions will be the foundation to the 
national and international advertising campaigns. This way, these first opinions would 
be directed to entertainment opinions connected to ecotourism and adventure 
tourism, embraced from Belem’s edge and its islands.  
 The campaign “Olhando Belém” intend to encourage the touristic activity at the 
region by motivating culture and the paraenses’ identity through the exaltation of the 
environment charming on the context that they are part of.  
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1 - INTRODUÇÃO  
 
A capital paraense apresenta uma característica peculiar e em contra-senso 

com o que ocorre na maioria das cidades banhadas pelo mar — no caso de Belém, 

um “rio-mar”, as águas da Baia do Guajará — e com exuberantes recursos naturais: 

ela cresceu “de costas” para eles.  

O turismo alternativo e de aventura é uma vertente em franca expansão e 

uma significativa fonte de recursos. Regiões que investiram nesta atividade têm 

colhido bons frutos, a exemplo de cidades como Fortaleza/CE, Bonito/MS e 

Lençóis/BA. Mas, para que a “Cidade das Mangueiras” também possa usufruir 

destas opções, é necessário que se comece por preparar a população, 

familiarizando-a com estas modalidades de lazer e turismo, para, em um segundo 

momento, capacitá-la a recepcionar o turista. 

Pensando nisso, foi idealizada, tendo a prefeitura como realizadora, uma 

campanha de valorização do turismo alternativo. Seriam ações temáticas focadas e 

segmentadas, abordando um atrativo por campanha. A primeira delas, aqui tratada, 

tem como tema a orla e as ilhas em frente à cidade. 
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2 - METODOLOGIA 
A coleta de dados para a construção da base de conteúdo deste trabalho tem 

por meios a internet, revistas especializadas, informativos turísticos, entrevistas e 

visitas “in loco”. Dados estatísticos acerca do turismo nacional, regional e alternativo 

também estão inclusos para efeito de enriquecimento do estudo.  

 
3 - BRIEFING 

Criar uma campanha de divulgação do turismo em Belém para ser veiculada na 

própria cidade e no Estado do Pará. Esta deverá despertar o interesse e a 

valorização da população para as riquezas culturais e ambientais, preparando o 

terreno a partir do público interno para, no futuro, serem realizadas campanhas 

nacionais e internacionais. 

O patrocinador será a Prefeitura de Belém e o tema proposto para a primeira 

incursão na mídia é o turismo alternativo. Inclui-se nesta categoria o ecoturismo e o 

turismo de aventura. 

As ações serão segmentadas e com flights específicos para cada tema. O de 

abertura, que é o objeto deste estudo, focará a orla de Belém e suas ilhas. 

 

Tema: Turismo alternativo em Belém do Pará 

Cliente: Prefeitura de Belém. 

Objetivo macro: Divulgar opções turísticas pouco exploradas e/ou conhecidas. 

Objetivo secundário: Reforçar, entre a população, a imagem de Belém como 

pólo turístico de interesse nacional e internacional e contribuir para o 

desenvolvimento do setor. 

Objetivo específico: Fomentar o turismo de lazer direcionado às ilhas da orla 

de Belém. 

Público pretendido: População de Belém, em especial a formadora de opinião 

no segmento do turismo. 

 
4 – OBJETIVOS DA CAMPANHA 
4.1 – Objetivo Geral 
 Reforçar, entre a população, a imagem de Belém como pólo turístico de 

interesse nacional e internacional e contribuir para o desenvolvimento do setor. 
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4.2 – Objetivo Específico  
 Fomentar o turismo de lazer direcionado às ilhas da orla de Belém. 

 

4.3 – Objetivo Secundário 
 Divulgar opções turísticas pouco exploradas e/ou conhecidas. 

 

5 – REFERENCIAL TEÓRICO – TURISMO 
Embora não haja uma definição única para o turismo, as recomendações da 

Organização Mundial de Turismo / Nações Unidas sobre estatísticas de turismo, o 

definem como “as atividades que as pessoas realizam durante suas viagens e 

permanência em lugares distintos dos de onde vivem, por um período de tempo 

inferior a um ano consecutivo com fins de lazer, negócios e outros”. (Wikipedia). 

 Turismo é um sistema de serviços que tem como finalidade única e exclusiva 

o planejamento, a promoção e a execução de viagens. Além da existência de infra-

estrutura adequada para recepção, hospedagem, consumo e atendimento às 

pessoas e/ou grupos, oriundos de suas localidades residenciais.  (Neto, Neli, 2005). 

O turismo é alternativo na medida em que foge aos fluxos massificados e 

roteiros convencionais estabelecidos no local ou região. É um turismo diferenciado 

dos já existentes, ou seja, uma proposta menos usual do turismo local. Passeios por 

lugares pouco conhecidos, e muitas vezes desconhecidos, até mesmo pela 

população do entorno. 

Curiosidade: a história do turismo como atividade econômica e de lazer é 

característica da sociedade moderna. Porém, o fator viagem sempre foi uma 

atividade comum à maioria dos povos do mundo. Podemos colocá-lo como uma 

necessidade de deslocamento, tanto do ponto de vista da conquista (guerras, 

invasões, etc.) como do lazer e da curiosidade de algumas pessoas em conhecer e, 

ao mesmo tempo, explorar as paisagens naturais ou geográficas existentes em 

outros pontos, não só do seu próprio território, mas de localidades bem distantes. 

(Neto, Neli, 2005). 

O turismo, por definição, tem origem no século XIX, quando o inglês Thomas 

Cook, em 1841, organizou uma viagem paga de um dia partindo de Lancaster para 

Loughborug, reunindo 570 pessoas que iam participar de um congresso antiálcool. 

Este simples fato criou o turismo e o primeiro profissional de serviços de viagem. 

Cook ficou tão entusiasmado que se transformou em empresário e montou uma 



 

 

 
 

13

empresa para desenvolver um sistema de funções e serviços para viajantes que 

existe até hoje: as agências de viagem. Surgiu logo depois a figura ou a função do 

guia de turismo. A conseqüência desta iniciativa é o crescimento da indústria de 

alojamento e alimentação. O desenvolvimento da aviação comercial deu nova 

dimensão ao turismo. Surgem os vôos charters (fretados) e as transportadoras 

aéreas passaram a exercer um papel fundamental no desenvolvimento turístico. 

Com o aprimoramento dos serviços de transportes, alojamento, alimentação e 

recreação, passou-se a reivindicar a profissionalização de quem presta estes 

serviços. Assim, surgiram as escolas de hotelaria e as de serviço. Hoje, países como 

a Suíça, Itália, Estados Unidos, Espanha, Inglaterra e o México, em especial, 

investem fortemente na formação de recursos humanos na área, pois o turismo só 

funciona com especialização. Afinal, o progresso econômico criou necessidades de 

conhecer, saber e ter status. Logo, a de viajar. (Associação Brasileira da Indústria de 

Hotéis, ABHI, 2008).  

 
5.1 - Perfil do turismo no Brasil  

O turismo representa 4,32% da produção total na economia brasileira (77,5 

bilhões de reais em valores de 2002); participa com 5,56% do PIB do país e é 

responsável por 5,32% de impostos indiretos. Tudo isso, apesar de receber apenas 

0,17% dos investimentos privados.  

Entre outros dados relevantes, percebe-se, por exemplo, a grande quantidade 

de trabalhadores por conta-própria em atividade no turismo – 13,25% dos nessa 

situação atuam no setor, que emprega, ainda, 4,33% dos trabalhadores qualificados 

do país, 7,29% de semi-qualificados e 6,13% de não-qualificados. (UNB, Núcleo de 

Economia do Turismo, 2008)  

As primeiras estimativas indicam que, em 2004, o Brasil recebeu mais de 4,5 
milhões de turistas estrangeiros. O turismo internacional para o Brasil tem crescido 

acima da média mundial, porém passando por altos e baixos. 

Como em outros países, em termos de quantidades de turistas, o mercado 
doméstico é muito maior do que o internacional e o turismo regional da América 

Latina representa uma fatia importante no turismo internacional. Cada um desses 

campos mostra tendências distintas. Durante os últimos 20 anos, ocorreram 

mudanças importantes no perfil do turismo no Brasil, que espelham as tendências 

mundiais e fatores locais e regionais. 
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5.2 – Turista em circulação hoje 
Atualmente, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e do Grupo de Mídia de São Paulo (dados de 2005), a população 

brasileira conta com aproximadamente 190 milhões de habitantes, sendo o número 

de mulheres 3% maior que o de homens. Quanto à idade, 23% dos habitantes têm 

entre 25 e 39 anos, 21,6% entre 40 e 59, anos e 9,4% de 20 a 24 anos. Quase 160 

milhões de pessoas vivem em zonas urbanas, sendo que as nove maiores destas 

áreas concentram 30% da população. 

Os maiores pólos receptivos no Brasil são Ceará e Rio de Janeiro. Guiana 

Francesa, Estados unidos e França, no contexto internacional. Os dados estatísticos 

que são realizados pela Paratur não são exatos, visto que as fontes de pesquisa são 

o aeroporto e as redes hoteleiras, sem contar turistas que vêm por outras rotas 

alternativas. (Dias, Joel da Silva – Turismólogo da Belemtur, 2008). 

 
Classificação Econômica Familiar Brasileira 
(Mídia Dados, 2007) 

 

 

 

 Classificação Distribuição Renda Média 
(Salário Mínimo = R$240,00) 

 

 A1 + A2 10% 19,2 SM  
 B1+ B2 26% 7,6 SM  
 C 38% 3,2 SM  
 D 24% 1,7 SM  
 E 2% 1,0 SM  

 

 

5.3 - Análise de mercado 
As possibilidades de atrair um grande fluxo de turistas para a região são 

promissoras. Belém conta com atrativos diversificados, indo dos recursos naturais — 

por estar situada numa região que é considerada como o portal de entrada da 

floresta amazônica — às suas riquezas culturais que se manifestam na música, 

dança, culinária e tantas outras expressões tão particulares de seu povo. Cidades 

como Fortaleza são exemplos bem sucedidos de investimentos na indústria do 

turismo e que podem servir de “benchmark” para o desenvolvimento do potencial 

belenense. 
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As previsões neste cenário são ótimas, pois o orçamento anual do turismo 

superou o orçamento da saúde. Isto quer dizer que há uma verba alta destinada 

para todo o Turismo Nacional. O problema considerável é que ainda existe certo 

paradigma de que a região norte não faz parte do país, pois a grande parte desse 

orçamento é destinada para o sul e centro. Porém, vários projetos, alguns em 

parceria com a Paratur, já foram elaborados e aguardam liberação de verba para a 

implantação. (Dias, Joel da Silva – Turismólogo da Belemtur, 2008). 

 

5.4 – Análise Swot 
5.4.1 – PONTOS FORTES: 

• Belezas naturais; 

• Ambiente favorável; 

• Custo acessível para toda a população; 

• Tempo de viagem curto para as ilhas; 

• Proximidade da capital; 

• Aeroporto internacional. 

 

5.4.2 – PONTOS FRACOS 

• O acesso ainda é muito precário para determinadas ilhas; 

• Desorganização generalizada, até mesmo de informação; 

• Falta de segurança para quem se desloca às ilhas; 

• Divulgação praticamente inexistente. 

 

5.4.3 – FATORES FAVORÁVEIS 

• A Amazônia é o centro das atenções mundiais; 

• O ecoturismo está em alta no cenário nacional e internacional. 

 

5.4.4 – FATORES DESFAVORÁVEIS 

• Verbas no setor turístico destinadas à Região Norte são insuficientes; 

• Os governantes pouco valorizam o turismo na Amazônia. 
 
5.4.5 – AMEAÇAS 
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 Com pouca verba para o turismo, o setor de ilhas fica muito esquecido pelos 

governantes. A falta de infra-estrutura também serve para que turistas deixem de ir a 

estes locais. 

 A pouca divulgação também é uma grande ameaça e faz com que muitos 

destes atrativos regionais sejam desconhecidos. Divulgação é a peça chave para um 

bom desenvolvimento turístico. 

 

5.4.6 – OPORTUNIDADES  

 Com sua vasta beleza natural e a Amazônia no centro das atenções, temos 

grandes oportunidades nesse setor. O ecoturismo vem crescendo em grande 

proporção no país e, principalmente, em lugares com belezas naturais expoentes, 

que, no caso de Belém, fica ao redor, favorecendo muito mais o acesso. 

 

6 – O PRODUTO 
 O produto em questão é um bem imaterial. Ele é constituído pelo meio-

ambiente e a interação que o homem faz com ele. Considerando-se, aqui, o apelo 

emocional e a qualidade do conjunto de sensações resultantes deste contato. De 

certo modo, pode-se dizer que o produto final resultante, na realidade, é (ou deveria 

ser) o prazer proporcionado e as memórias. Uma campanha destinada ao fomento 

do turismo alternativo em Belém do Pará é o meio utilizado para que este produto 

chegue ao público pretendido. 
  
7 - O PÚBLICO-ALVO DA CAMPANHA  
 População belenense de classes sociais A e B, de ambos os sexos, jovens e 

adultos, considerando-se que esses seriam os principais consumidores e os que 

mais investem em turismo. São formadores de opinião, podendo atuar como 

multiplicadores na divulgação dos roteiros. Há ainda que se considerar o fato de que 

as classes menos favorecidas usualmente valorizam e interessam-se mais pelos 

objetos de desejo e destinos buscados pelas classes mais favorecidas, não sendo a 

recíproca válida. 
 

8 - DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO E DA IDENTIDADE VISUAL 
 



 

 

 
 

17

 Enquanto os meios de comunicação se tornam mais complexos, o 

comportamento das empresas, o nome social, os sinais visuais e produtos seguem o 

caminho de uma simplificação natural. A necessidade de rápida percepção na leitura, 

respondendo ao acelerado ritmo da sociedade atual, leva designers, profissionais 

empresariais e de comunicação a reconhecer que simplicidade é um valor e que às 

vezes o menos é mais. 

 Observa-se que as expressões verbais e visuais repletas de informações 

conflitantes interferem na necessária rapidez de percepção de seu principal 

significado. Se não identificadas com a acelerada evolução técnica, essas expressões 

perdem, gradualmente, seu poder de referência. 

(Wollner, Alexandre - Alexandre Wollner: Design Visual 50 Anos, 2003)  

 

Belém possui vários atrativos turísticos já explorados convencionalmente, 

sejam com maior ou menor eficiência. Os roteiros de turismo alternativo, 

especialmente os voltados para os recursos naturais, talvez sejam os de maior foco 

de interesse para o turismo nacional e internacional. Infelizmente, esta modalidade, 

em Belém, ainda é pouco divulgada, explorada e valorizada. A fim de fomentar esta 

atividade como importante recurso sócio-econômico, foi criada esta campanha, 

patrocinada pela prefeitura, sabendo-se que este é um ramo que cresce 

exponencialmente em todo o mundo. E que a “Cidade das Mangueiras” possui 

qualidades únicas que estão naturalmente no centro das atenções em todo o globo. 

Como o tema é muito vasto, optou-se por trabalhar com um dos cenários mais 

óbvios da cidade que, no entanto, desenvolveu-se “de costas” para ela: o rio. 

Banhada pelos rios Pará e Guamá, a capital do estado está cercada por ilhas 

de raros encantos e belezas. Nestas há variadas vertentes de lazer e entretenimento 

como trilhas ecológicas, banhos de rios e igarapés e visitas às comunidades 

tradicionais ribeirinhas. 

O direcionamento da campanha visa à orla e ilhas devido à representatividade 

e relevância para o turismo alternativo na região. Portanto, a linguagem e a linha 

criativa adotadas devem refletir este posicionamento. 

 

8.1 – Escolha do Nome 
Para o nome da campanha, buscou-se uma frase que pudesse, mais do que 

simplesmente nomear ou representar o produto, ilustrar a atividade e também a 

intenção de lançar novos olhares sobre Belém e suas belezas: “Olhando Belém”. 
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Este nome é ainda uma simpática alusão à vista que se faz desnuda aos olhos de 

quem, em um barco, deixa o porto da cidade. 

Outro aspecto importante na escolha deste título é a possibilidade de 

evolução para outras campanhas no futuro, adotando outros temas — azulejos, 

janelas e gradis, arquitetura colonial, arquitetura art nouveau, art déco, cultura, 

costumes — lançando novos olhares para as riquezas locais. A iconografia 

abordada nas marcas de cada um destes “olhares” poderia variar de acordo com a 

temática específica de cada nova campanha. 

 

8.2 – Slogan 
 O slogan reflete as ambições do projeto: fazer saltar aos olhos da população 

toda a beleza e encantos de Belém e imediações. Isto, freqüentemente pela 

abordagem de ângulos inusitados e imagens até então pouco valorizadas pelo 

senso geral. 

 

“Novos olhares sobre os encantos e as belezas da Metrópole da Amazônia” 

 

8.3 – Desenvolvimento Gráfico da Identidade Visual (IdV) 
A representação gráfica que compõe a identidade visual da campanha (IdV) é 

feita para fácil assimilação por toda a população. Assim sendo, é mais figurativa que 

iconográfica. Representa a vista de “um furo” entre as ilhas, com a cidade de Belém 

vista ao fundo. Seus traços gerais foram concebidos de modo a manter referência 

visual com a prefeitura, grande patrocinadora e idealizadora do projeto. 

As proporções entre altura e largura da marca foram desenvolvidas de forma 

que ela se ajuste perfeitamente na área de um quadrado. Isto, além de facilitar a 

reprodução e a identificação de distorções, também permite que ela ocupe um bloco 

visual consistente em situações diversas, mesmo quando aplicada juntamente com 

outras marcas. 

 

8.3.1 – CORES 

A marca utiliza três cores básicas: azul, verde e marrom. Além de mais uma 

variação de azul, aplicado sobre a cidade.  

O azul e o verde representam a Bacia Amazônica, o céu e as matas. Suas 

tonalidades específicas foram derivadas da identidade da prefeitura. O marrom 
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remete às águas turvas e ricas em matéria orgânica da Baia do Guajará, tão 

marcantes na paisagem da cidade. 

 

8.3.2 – TIPOLOGIA 

 A tipografia empregada pertence à família “Futura”. São letras bem traçadas, 

elegantes e sem serifa. Com menos de 100 anos, esta fonte “grotesca” pode ser 

considerada moderna, se comparada a outras famílias mais tradicionais que 

remontam sua origem ao império romano, como a Times. É característica por seu 

traçado uniforme, constante e de grande estabilidade.  

 “Futura” foi escolhida por ser de fácil leitura, seus traços “limpos” que não 

competem com o símbolo, e para guardar associação com a IdV da prefeitura.  

 Para a obtenção do desenho de letras da assinatura final, foi necessária a 

personalização da fonte com o ajuste no espacejamento entre as letras e, também, 

uma modificação nas terminações dos caracteres “E” e “L” e no encaixe da 

acentuação na palavra “Belém”. 

 

8.3.3 – MANUAL DE APLICAÇÃO DE IDV 

 Para guarnecer as características da marca criada para a campanha, bem 

como orientar sobre seu uso e aplicações, foi criado um “Manual de Aplicação de 

Marca”. Neste consta o memorial descritivo de criação, padronização de cores em 

CMYK (composição em tintas básicas) e RGB (composição em luz), estudo de 

proporções e grade para reprodução manual, composição tipográfica, estudo de 

cores, áreas de proteção/respiração da marca e aplicação conjunta com a marca da 

Prefeitura de Belém. 

 

9 – PEÇAS PUBLICITÁRIAS 
 “Olhando Belém”, como o próprio nome diz, é uma campanha que prima pelo 

aspecto visual. Seu intuito é mostrar. E, mostrando, despertar o interesse das 

pessoas e contribuir para a afirmação da identidade belenense e formação do 

imaginário coletivo, constituído de beleza e orgulho das riquezas da terra.  

 Talvez, pelo caráter extrativista e de exploração existente na região desde 

seus primórdios, tenha havido pouco interesse em destacar estas qualidades e 

exaltar o “orgulho cabano”. Daí, a certeza do choque e estranheza que estes novos 

olhares poderão causar a alguns. Porém, certeza maior é a do potencial que esta 
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semente tem para germinar e crescer exuberante, tal qual a Amazônia, na qual ela 

se insere. 

 Como algumas peças exigem aporte de áudio, foi selecionada a trilha de 

artistas locais e que expressassem o regionalismo da forma que se deseja mostrar.  

A escolhida é da autoria de Nilson Chaves e Vital Lima e chama-se “Olhando 

Belém”.  O trecho principal desta música evoca o título da campanha, além de ser 

muito oportuno.  Portando, ele também é usado como “complemento poético” em 

algumas peças: 

 
“Olhando Belém enquanto uma canoa desce um rio  

E o curumim assiste da canoa um Boeing riscando o vazio  

Eu posso acreditar que ainda da pra gente viver numa boa  

Os rios da minha aldeia são maiores do que os de Fernando Pessoa”  

Olhando Belém, Vital Lima  

  

 Da produção fotográfica realizada, foram selecionadas 15 das imagens mais 

interessantes para uso. Estas imagens representarão os diversos olhares propostos, 

havendo, sempre que o tipo de peça permitir, uma aplicação individual na arte para 

cada uma delas. 

  

9.1 – Folder Informativo 
 Esta peça tem a finalidade de um guia turístico. Nela, o turista é informado 

sobre o “olhar ecoturístico e de aventura” da orla e ilhas da cidade, além de ver fotos 

dos principais atrativos e orientações de como chegar a eles, telefones para contato, 

horário de saídas, características e curiosidades de cada lugar. 

 Formato A4, 4x4 cores, papel couchê 90 gm2, com duas dobras.  Os roteiros 

escolhidos foram: Ilha de Cotijuba, Ilha dos Papagaios, Passeio de barco pela orla, 

Ilha de Carnapijó (Praia de Sirituba) e Ilha do Cumbú, descritos a seguir: 

 

Local: Ilha do Cumbú 

1. Nome da atração turística: Ilha do Cumbú. 

2. Tipo de atração turística: Passeio de barco / observação da natureza. 
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3. Atrativos: Passeio de barco pela orla, furos e igarapés; visita à comunidade; 

caminhada ecológica por trilhas na mata; opções de “malocas” para refeições, 

lanches, bebidas; banho de rio e duchas. 

4. Localização: Ilha do Cumbú. 

5. Preço: R$ 10,00 por pessoa para a travessia de barco, excetuando-se 

bebidas e alimentação. 

6. Contatos e como chegar: Maloca Sabor da Ilha – 9664.2701 / 9916.2673, 

falar com Careca. 

 

Local: Ilha de Cotijuba 

1. Nome da atração turística: Praia do Vai-Quem-Quer. 

2. Tipo de atração turística: Praia fluvial. 

3. Atrativos: Localizada na Ilha de Cotijuba, em um dos seus extremos, recebeu 

este nome devido ao seu difícil acesso no passado. Além das praias, o 

visitante ainda pode desfrutar do passeio de barco e apreciar as belezas 

locais que vão desde as ruínas do primeiro presídio público do estado em 

frente ao porto de chegada, um agradável passeio de charrete, búfalos, até o 

ainda rústico e pitoresco estilo de vida dos moradores.  

4. Preço médio: Cerca de R$ 10,00 para a passagem de barco. 

5. Contatos e como chegar: O trajeto é feito só de barco. São 22 quilômetros 

que separam a ilha de Cotijuba de Belém. O acesso à ilha se dá a partir de 

Belém. Há embarcações que partem dos bairros de Icoaraci e Cidade Velha a 

preços populares. De Icoaraci, a viagem é mais rápida: dura cerca de 20 

minutos. Da Cidade Velha, a viagem dura cerca de 45 minutos e pode-se 

avistar alguns pontos turísticos da cidade (Mercado Ver-o-peso, Estação das 

Docas, etc.). Para maiores informações: Pousada Sol e Lua (91) 8121-8588. 

  

Local: Orla de Belém 

1. Nome da atração turística: Orla Matinal e Orla ao Entardecer  

2. Tipo de atração turística: Passeio de Barco. 

3. Atrativos: Vistas da orla da cidade curtindo as belezas da Baía do Guajará e 

visão panorâmica das dezenas de ilhas que circundam Belém. Há a opção de 

realizar o passeio pela manhã ou ao pôr do sol.  

4. Preço médio: R$30,00. 
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5. Contatos e como chegar: Partida do trapiche da Estação das Docas às 

10:30h ou às 17:30h, há que se conferir de antemão a disponibilidade para o 

dia. Para maiores informações: Vale Verde (91) 3212-3388 / 3212-3390. 

 

Local: Ilha de Carnapijó 

1. Nome da atração turística: Ilhas e Trilhas.  

2. Tipo de atração turística: Praia fluvial e trilhas ecológicas. 

3. Atrativos: Visita à belíssima praia de Sirituba, em frente à Baía do Marajó 

4. Preço médio: R$ 55,00. Passeio de barco, almoço caseiro, banho de rio e 

caminhada ecológica inclusos. 

5. Contatos e como chegar: Partida do trapiche da Estação das Docas aos 

sábados e feriados. Para maiores informações: Vale Verde (91) 3212-3388 / 

3212-3390. 

 

Local: Ilha dos Papagaios 

1. Nome da atração turística: Ilha dos Papagaios. 

2. Tipo de atração turística: Observação de Pássaros. 

3. Atrativos: Ao nascer do dia, um passeio de barco até esta ilha onde vivem 

milhares de papagaios. Assistir a sua revoada é um espetáculo raro e 

inesquecível. 

4. Preço médio: R$90,00. 
6. Contatos e como chegar: Traslado de ida e volta até o porto incluso. Para 

maiores informações: Vale Verde (91) 3212-3388 / 3212-3390. 

 

9.2 – Outdoor 
 Peça de grande impacto. Neste caso, ainda mais “gritante”, pois este será 

mais que um simples outdoor. Será um imenso painel formado pela associação de 

diversas placas em seqüência, compondo a orla de Belém num mosaico de 

fotografias e irrompendo em meio à aridez urbana. A vista da orla é muito conhecida 

de todos, mas raramente apreciada em seu devido valor. 

 A primeira e última placas apresentam a marca da campanha associada à da 

prefeitura. Todas as outras intermediárias compõem a orla, acompanhada apenas 

do slogan da campanha. Este painel é montado utilizando-se 6 placas adjacentes. 
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Há também uma versão adaptada para 4 placas com o intuito de se aumentar o 

leque de opções para a locação de espaços. 

 

9.3 – Postais 
 Os cartões postais, além do berço natural de belas imagens, são uma forma 

de mídia simpática e que, além de promoverem os atrativos turísticos “in loco”, vão, 

tal qual prova testemunhal, endereçados pelos visitantes aos seus entes queridos. É 

até difícil uma peça que gere vínculo afetivo maior do que esta. 

 Assim sendo, as principais imagens da campanha foram transformadas em 

cartões postais. Com tamanho 10x15cm, acompanhando o mais popular formato 

fotográfico, o que facilita sua inserção em álbuns e semelhantes. Apresentam a 

imagem selecionada, com borda branca (que valoriza a foto e permite a sua 

“respiração”), e uma identificação do que está retratado na parte da frente. Na parte 

de trás, agrupados pelo canto superior esquerdo, há a marca da campanha 

associada à da prefeitura, logo abaixo segue um mapa do Brasil com destaque para 

o Estado do Pará e a Cidade de Belém. Do lado direito, o tradicional espaço 

reservado ao selo, seguido de algumas linhas para endereço e quadradinhos para o 

CEP. 

 Formato 10x15cm, 4x4 cores, papel duo-design 350gm2, laminação fosca na 

frente. 

 

9.4 – Camisetas 
 Camisetas brancas ou azuis e de boa qualidade, com a marca “Olhando 

Belém” na parte da frente, a serem utilizadas pelos que trabalham na campanha e 

também para distribuição entre os que buscam os roteiros divulgados. A marca da 

prefeitura não aparecerá. Isto, para evitar que esta camisa seja associada à material 

de campanha política e, consequentemente, receba algum vínculo negativo e seja, 

de alguma forma, desmerecida.  

 Quando bem posicionadas, as camisetas são ótimos estandartes, 

comunicando não só a idéia, mas valendo-se da credibilidade de quem a usa. Por 

isso, todo cuidado e atenção são poucos. Esta é uma peça delicada e que demanda 

muito carinho.  

 

9.5 – Luneta Mágica / Monóculo 
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 Muito comum durante os anos 70, foi caindo em desuso a partir dos 80. Esta 

é uma caixa de luz fechada, em formato triangular, com uma abertura na ponta e 

outra na base. Na da ponta, há uma pequena lente de aumento e, na da base, uma 

tampa leitosa translúcida onde se encaixa um mini-cromo ou fotografia. Ao olhar-se 

por esta “luneta mágica” em direção a um foco de luz, vê-se revelada a imagem que 

ela contém. Este mimo, além de curioso para os dias de hoje, transporta o nosso 

público diretamente ao conceito: olhando Belém. 

 

9.6 – Lupa da Orla 
 Uma lupa-chaveiro é fornecida juntamente com um cartão impresso, e dentro 

de uma caixa de óculos translúcida.  

 Na lupa está gravada a marca da campanha, assim como na caixa. Sendo 

ambas as peças duráveis e de uso prático, podem ser incorporadas no dia-a-dia dos 

que as receberem, perpetuando assim a ação da campanha. O cartão, com corte 

especial, acomoda-se perfeitamente no fundo do estojo e apresenta um convite a se 

olhar para Belém. Nele, a imagem central é uma vista da orla completa da cidade. 

Com o auxílio da lupa, o observador pode entregar-se ao olhar atento, buscando por 

pontos turísticos, a casa da namorada, ou tentando descobrir “onde está Wally”. 

Diversão garantida! 

 

9.7 – Cartazes de Ambiente 
 De formato A3, papel couchê 180gm2, impressão 4x0, seguem a mesma linha 

dos postais, só que com destinação para afixação em quadros de aviso, murais ou, 

até mesmo, serem utilizados como pôster. Neles serão sortidas as principais 

imagens da campanha.  

 

9.8 – Spot de Rádio 
 Com secundagem padrão de 30”, tem a árdua tarefa de “traduzir imagens aos 

cegos”. Por seu caráter abrangente e grande poder de penetração, esta mídia é 

indispensável a esta campanha. Seu roteiro busca atrair aos ouvintes pela 

integração da trilha com a locução descritiva dos encantos e belezas presentes nos 

roteiros alardeados.  

 São utilizadas 4 vozes, sendo uma pra cada trecho da locução.Este recurso 

representa a diversidade social e que os roteiros atendem a diversas pessoas.  
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 O resultado é envolvente. Mais que um comunicador, o rádio aqui atua como 

o “cimento” que une, através das palavras, uni todas as peças da campanha. 

 

9.9 – Vt 30” 
 É a versão ilustrada do “spot”, obedecendo à mesma base de áudio acrescida 

da sucessão das imagens selecionadas, no lugar da descrição falada. O conceito 

visual é, basicamente, a interpretação das lembranças que um turista faz ao pregar 

fotos num quadro de cortiça: obedecendo, mas com certa flexibilidade, o que seria a 

ordem de continuidade das fotos tiradas por alguém que, em um barco, deixa o porto 

realizando um passeio pela orla e indo em direção às ilhas. Tudo é novo, diferente, e 

os detalhes o encantam. É como se primeiro ele olhasse atento ao cenário e suas 

particularidades para, em seguida, abrir ou fechar o zoom, e fazer a fotografia. A 

princípio, o telespectador apenas acompanha esta viagem sem saber exatamente do 

que se trata, para, ao final, revelar-se o quadro onde uma mulher, carinhosamente, 

dispõe as fotos. São apresentadas as marcas da campanha e da prefeitura e 

encerra-se o VT. 

 

9.10 – Fotografia Viral 
 Uma ação de marketing viral. As principais imagens da campanha são aqui 

dispostas, com a trilha de fundo, num formato de slideshow para ser enviado pela 

internet. O formato é baseado nos e-mails que circulam pela rede com 

apresentações de auto-ajuda, poesias, imagens inspiradoras, pensamentos. Sua 

disseminação é baseada no mailing pessoal de cada internauta que a recebe e 

reenvia aos amigos.  

 

10 – PLANO DE MÍDIA 
 O perfil de “Olhando Belém” é essencialmente alternativo, assim como o tipo 

de turismo abordado. Logo, as peças e ações foram planejadas para evidenciar 

imagens, consolidar lembranças e vínculos afetivos nos que conhecem os roteiros. 

Simultaneamente instigam aos que ainda não os conhecem a conhecer (ou 

reconhecer) sob novos olhares. 

 Veiculação - Os flights da campanha acontecerão as vésperas dos feriados, 

considerando-se sempre a quinta-feira adjacente ao fim de semana imediatamente 

anterior aos mesmos como data de início da veiculação. No caso de ocasiões 
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especiais como o verão, feriados prolongados e férias escolares, a veiculação 

iniciar-se-á com duas semanas de antecedência e seguirá até o término do período 

comemorativo ou de lazer. 

 TV – O VT para televisão será veiculado de quinta a domingo, em todas as 

emissoras. O volume de investimento, dentro da verba total disponível para este 

meio, será fracionado para cada uma das redes de acordo com a participação de 

mercado por elas apresentado. O posicionamento na grade se dará pela seleção de 

programas que atendam ao perfil de público e, preferencialmente, no horário nobre 

noturno e ou próximos aos telejornais durante o dia. Esta estratégia visa atingir aos 

expectadores nos seus momentos de relaxamento, quando estão mais propensos a 

fazer planos para o lazer, maximizando o potencial de retorno desta peça e sua 

abrangência de massa, lembrando que o público CDE sonha com o que consomem 

as classes AB, público preferencial da campanha. 

 Spot – Nas rádios Liberal, Cultura, Unama e 99fm, com 8 inserções rotativas 

diárias na programação de quinta a domingo. Nos fins de semana, Flashs ao vivo 

dos roteiros turísticos e testemunhais irão reforçar a eficácia neste meio. 

 Outdoors – Num dos locais mais visualmente poluídos da cidade e também 

um dos seus principais corredores, a Almirante Barroso, serão inseridas os Painéis. 

Por serem compostos de 4 ou 6 placas, exibindo a vista da orla com um mínimo de 

informações necessárias, elas atuarão como janelas em meio ao caos e stress 

urbano, fornecendo uma vista agradável e relaxante, potencializada por este 

contraste. Outro fator de escolha desta avenida é o fato de ela possuir diversas 

opções de placas seqüenciais para a aplicação dos outdoors da campanha. A 

exemplo das locações com 6 placas ao lado da rodoviária e entre as esquinas de 

Chaco e Curuzú; locações com 4 placas são as mais abundantes, a exemplo da 

esquina com a Dr Freitas. 

 Mídias alternativas – Com perfil de brindes, essencialmente isomórficos, 

serão distribuídas, por colaboradores vestidos com as camisetas da campanha, aos 

visitantes na volta dos passeios, ao desembarcarem. Este momento aproveita o 

ápice do passeio e é o ponto ideal para ancorar sinestesicamente as peças e 

campanha às experiências vividas. 

 Para a internet, visando a distribuição espontânea por uma ação viral, será 

envida a apresentação fotográfica de slides e o VT ao mailing das agências de 
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turismo, secretaria de cultura e turismo, além da postagem no Youtube e sites de 

relacionamento. 

 Os postais, além de distribuídos nas blitz Olhando Belém, também serão 

posicionados nos quadros de distribuição de popcards da Jockerman. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“Belém é uma cidade cercada de belezas e encantos amazônicos, pena que nem 

todo morador sabe disso” – Olhando Belém, 2008. 
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