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1. APRESENTAÇÃO
O Paraná Turístico 2026 visa uma efetiva transformação da realidade turística do Paraná até 2026 e apresenta-se como produto de um processo de
construção conjunta e pactuada entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil do Estado e suas respectivas Regiões Turísticas. Trata-se de um
documento direcionador de esforços que surgiu no âmbito do Conselho Paranaense de Turismo - CEPATUR e é coordenado por uma Câmara Técnica de
Gestão. Esta câmara foi responsável por definir a sua metodologia, os recursos, a articulação dos parceiros e a coordenação de ações para sua elaboração.
Este objetivo foi alcançado e resultou no lançamento do documento Paraná Turístico 2026 no dia 27 de setembro de 2016, Dia Internacional do Turismo.
Ele adota princípios do planejamento participativo, estratégico e indicativo, reconhecendo que os atores envolvidos no processo saberão tomar iniciativas
positivas, alinhadas às informações nele apresentadas e considerando a lógica sistêmica do processo. Servindo, portando, como um instrumento de apoio na
tomada de decisões. Assim, o uso adequado da informação, de modo distribuído e por meio de processos participativos e estratégicos (oficinas, reuniões e
grupos de gestão) permitirão simultaneamente dar racionalidade ao processo de desenvolvimento turístico e estabelecer um verdadeiro Pacto para construir
um destino turístico inteligente.
Neste sentido, o presente documento possui dois objetivos: primeiramente sistematiza as ações propostas em vários estudos realizados sobre a Região
Turística Entre Morros e Rios com o objetivo de instrumentalizar e apoiar a operacionalização do Paraná Turístico 2026 no âmbito regional e, em seguida
apresenta o monitoramento 2018 do plano de ações elaborado em 2017, referente ao período 2017-2019. Pretende-se com este plano apresentar ações
implementadas e a serem implementadas na Região para o desenvolvimento sustentável do turismo regional, alinhadas à visão de futuro do Paraná Turístico
2026 e propostas para o período de 2 anos (2017-2019), uma vez que este processo de planejamento operacional se dará a cada 2 anos. Com a elaboração
deste Plano, esperamos auxiliar as Instâncias de Governança Regional a consolidar a posição do Turismo no contexto econômico e social do Estado bem
como no desenvolvimento da sociedade paranaense.
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO
Nos últimos anos, o governo tem concentrado esforços em políticas públicas para desenvolver o Turismo, focadas na promoção, no planejamento e na sua
comercialização, tratando-o como um fator estratégico para o desenvolvimento econômico. Como nova fronteira econômica, em face da crescente
demanda, este setor vem incorporando espaços, exigindo estruturas e alterações nos ambientes e interferindo nas paisagens, com resultados já conhecidos
pelas tradicionais formas de produção de bens.
A atividade turística deve ser desenvolvida de forma sustentável, como instrumento de inclusão social, considerando de forma equânime os aspectos
econômicos, socioculturais e ambientais. Para que o Turismo seja responsável e comprometido no processo desenvolvimentista, há que se adotar políticas com
suporte na dinâmica local, no planejamento territorial e na gestão participativa, resultando no crescimento integrado do turismo sustentável.
Nos últimos 20 anos, ocorreram fatos importantes para o setor do turismo, como a implantação do Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), a
criação do Ministério do Turismo (MTur), a definição de uma política nacional ramificada num plano e em programas consistentes - como o Programa de
Regionalização de Turismo (PRT) que possibilitou uma descentralização efetiva a partir da criação de Instancias de Governança Regionais (IGR’s), e, o
desenvolvimento de ferramentas de marketing e qualificação que oportunizaram melhor competitividade turística do Brasil.
Por outro lado, nessas duas décadas, o Brasil conquistou o direito de realizar os jogos Pan- americanos em 2007, a Jornada Mundial da Juventude em 2013, a
Copa FIFA em 2014, que trouxe consigo a Copa das Confederações em 2013, além das Olimpíadas em 2016. Todos grandes eventos internacionais, que
contribuem significativamente para a divulgação do Brasil no exterior e ampliam o horizonte turístico do País.
O Paraná seguiu os mesmos passos do Brasil: realizou várias vezes a feira Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV) nas cidades de Foz do Iguaçu e
Curitiba e importantes eventos internacionais. Como no Governo Federal, também criou em 2003 a Secretaria de Estado do Turismo (SETU) e definiu sua Política
de Turismo, alicerce para construção dos planos estaduais pelo Conselho de Turismo do Paraná, formado pelas instituições públicas e privadas que atuam no
setor.
A Paraná Turismo vem desenvolvendo sistematicamente ações junto aos municípios paranaenses no sentido de fortalecê-los turisticamente: a Municipalização
do Turismo, a Regionalização do Turismo, o PRODETUR Nacional, a Política de Turismo do Paraná em 2008, o PRODETUR Nacional, a Hierarquização dos Municípios
Turísticos, o Plano de Turismo do Estado do Paraná 2012-2015, e, mais atualmente, a definição do Mapa do Turismo Brasileiro foram ações que mexeram com os
municípios do Paraná, mostrando a possibilidade de uma atividade econômica que poderá auxiliar no desenvolvimento municipal. Todos esses trabalhos foram
realizados com a participação de técnicos municipais, boa parte com o trade local e ensejaram em relatórios que descrevem a situação e o desejo desses
atores no desenvolvimento do turismo local.
O trabalho mais recente, que ainda está em curso, é o “Paraná Turístico 2026: um Pacto para um Destino Inteligente”, que além de adotar um modelo
estratégico participativo, apresenta uma visão de futuro desafiadora com objetivos e metas a atingir e estratégias de atuação. Feito com a participação de
mais de 600 atores do turismo paranaense, com a discussão em todas as regiões turísticas do Estado, deve se tornar o plano orientador das ações de turismo a
serem implementadas em nível estadual, regional e municipal.
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2.1 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PARANÁ TURÍSTICO 2026
O esquema abaixo apresenta resumidamente as principais fases de trabalho do Paraná Turístico 2026:

Fase 1

Oficina de Planejamento Participativo - CEPATUR;
Pesquisas - O que queremos para o Paraná Turístico - 2026;
Definição de Metodologia e Plano de Trabalho, com validação pelo CEPATUR;
Elaboração de Resumo Executivo.

Planejamento
Metodológico e  Pesquisa junto aos membros do CEPATUR para avaliação do Plano de Turismo do Estado do
Mobilização
Paraná 2012-2015;
 Análise de planos e documentos referenciais (Estaduais, Nacionais e Internacionais);
 Identificação das principais tendências do turismo mundial e definição dos eixos de ação.

Fase 2
Planejamento
Participativo e
Análise
Situacional

Fase 3 Planejamento
Estratégico
e
Operacional

 1 Oficina com pesquisadores e especialista em Turismo no Paraná;
 14 Oficinas nas Regiões Turísticas do Paraná;
 1 Oficina com representantes das Federações do setor e Sistema S;
 1 Oficina com representantes de Órgãos Públicos afins ao Turismo;
 1 Grupo Focal com Operadoras BRAZTOA em São Paulo (principal origem dos fluxos turísticos
para o Paraná);
 7 Grupos Focais com Instituições representativas das atividades turísticas do setor
(hospedagem, alimentação, eventos, transporte, agenciamento, guias de turismo, jornalistas);

 1 Painel com especialistas;
 Elaboração do Planejamento Estratégico;
 Realização de Consulta Pública online;
 Estruturação do Documento Final;
 Apresentação e validação pelo CEPATUR;
 Lançamento oficial – 27 de Setembro/2016 (Dia Mundial do Turismo).

 Realização do Seminário Paraná Turístico 2026 - Construindo o
Futuro que Desejamos (evento que mobilizou 166 participantes);
 Discussão sobre indicadores econômicos de turismo junto ao
IPARDES;
 Criação de página no Facebook - Paraná Turístico 2026.

Período de realização: Julho/2015 a Março/2016

Elaboração do Diagnóstico Estratégico Situacional do Turismo;
Subsídios para Visão de Futuro;
Elaboração de estudo sobre personas / perfil do consumidor de
turismo do Paraná (visão 2026).





Período de realização: Março a Agosto/2016





Elaboração do Diagnóstico Estratégico Situacional do Turismo;
Definição dos objetivos, estratégias de atuação e indicadores;
Documento para Consulta Pública

Período de realização: Agosto a Setembro/2016
Acesse o documento completo em: www.paranaturistico2026.tur.br

TOTAL DE PARTICIPANTES
SEMINÁRIO PARANÁ TURÍSTICO 2026: 166
OFICINAS E GRUPOS FOCAIS: 439
CONSULTA PÚBLICA: 50
OFICINAS REGIONAIS: 507

1.162 PARTICIPANTES
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2.2 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO OPERACIONAL DO PARANÁ TURÍSTICO 2026 - REGIÃO TURÍSTICA ENTRE MORROS E RIOS
O esquema abaixo apresenta resumidamente as principais fases de trabalho para a elaboração do Plano Operacional do Paraná Turístico 2026 na Região Turística Entre
Morros e Rios.
Fase 1
Planejamento
Metodológico

Fase 2
Planejamento
Participativo e
Análise
Situacional
Fase 3
Finalização do
Planejamento
Operacional
e Modelo de
Gestão

 Definição da metodologia de trabalho a ser empregada para a realização da
operacionalização do Paraná Turístico 2026 nas Regiões Turísticas;
 Realização de 2 Oficinas-piloto (Região Turística Vales do Iguaçu e Região Turística Litoral do
Paraná) para aplicação a ajustes na metodologia.
 Equipe Técnica: Técnicos da Paraná Turismo e Consultores do Sebrae. Supervisão: Câmara
Técnica de Gestão do Paraná Turístico 2026.
 Envio de documento prévio contendo a análise da situação atual e a sistematização das
informações e ações referentes à Região Turística, alinhadas ao Paraná Turístico 2026, para
análise e complementação por parte da Instância de Governança Regional;
 Realização de 1 Oficina Regional de planejamento participativo para definição das ações
prioritárias 2017-2019 (oficina realizada dia 24/05/2017, em Pitanga, com a participação de 43
pessoas)
 Formatação final do documento do Planejamento Operacional Regional, contendo as
informações provenientes da Oficina Regional;
 Entrega do documento à Instância de Governança Regional;
 Processo de gestão e acompanhamento pelo comitê técnico de gestão, sob a
responsabilidade da Instância de Governança Regional, com apoio da Paraná Turismo.

DOCUMENTOS CONSULTADOS

 SETU – Secretaria de Estado do Turismo do Paraná. Hierarquização das Regiões Turísticas 2012;
 SETU – Secretaria de Estado do Turismo do Paraná. PARANÁ – Estudo estatístico – 20 anos de Turismo –
2014;
 Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Território da Cidadania Paraná CentroPTDRS 2011-2016;

Metodologia adotada:
 Levantamento e sistematização de informações já disponíveis
sobre a Região Turística: banco de dados da Paraná Turismo;
planos, estudos e projeto já realizados na Região Turística;
informações das Instâncias de Governança Regionais, estatísticas
regionais, entre outras;
 Estas informações foram organizadas dentro dos 3 eixos
estratégicos do Paraná Turístico 2026: Governança e
Sustentabilidade;
Qualidade e Competitividade e Marketing e
Inovação. Apresentando a situação atual da Região Turística no
contexto do Paraná Turístico 2026 (análise da oferta/identificação
de atrativos principais e complementares/identificação dos
segmentos
e
mercados
prioritários/informações
sobre
demanda/perfil socioeconômico da região);
 Identificação de ações já propostas (oriundas do levantamento
acima citado) e sistematizadas dentro dos macroprogramas do
Paraná Turístico 2026;
 Com esta base de informações procede-se à realização de uma
Oficina Regional (planejamento participativo) para definição de
ações prioritárias para serem realizadas no período de 2017-2019 (2
anos), alinhadas ao Paraná Turístico 2026;
 Este documento contém as informações sistematizadas, bem
como o plano operacional elaborado por meio da Oficina
Regional;
 Como estratégia de gestão serão constituídos em cada Região
Turística, e sob responsabilidade das respectivas Instâncias de
Governança Regionais, comitês técnicos de acompanhamento
do plano operacional elaborado.

 Banco de Dados – Paraná Turismo;
 Relatório da Oficina do Paraná Turístico 2026 – Entre Morros e Rios, 2016;
 Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino Inteligente, 2016.
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EIXOS ESTRATÉGICOS
DO

PARANÁ TURÍSTICO 2026
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3. EIXOS ESTRATÉGICOS DE ATUAÇÃO DO PARANÁ TURÍSTICO 2026
O Paraná Turístico 2026 orienta que o desenvolvimento do Turismo no Paraná no horizonte 2016-2026 seja orientado por 3 eixos estratégicos de ação.
Estes eixos foram definidos com base na Política Estadual de Turismo e na análise de diversos documentos relacionados ao tema, entendendo que tais eixos possuem
transversalidades e complementaridades entre si. A partir destes eixos foi realizada uma Análise da Situação Atual da Região Turística Entre Morros e Rios, alinhada ao
contexto de cada eixo, gerando subsídios técnicos que, juntamente com a sistematização das informações já disponíveis na Região, permitiram identificar as ações prioritárias
de desenvolvimento regional e orientar a proatividade e a concertação de esforços por parte de todos os agentes do setor envolvidos com o desenvolvimento turístico
regional.

Desenvolver, ampliar, qualificar e
dinamizar a oferta turística – atrativos,
equipamentos, serviços e infraestrutura disponibilizada pelo poder público e
pela iniciativa privada, qualificando-a
dentro de padrões de excelência que
possibilitem maior competitividade nos
diferentes mercados.

eixos estratégicos também
foram definidos os seguintes enfoques e
temas balizadores do processo de
construção do Paraná Turístico 2026:
Paralelo aos

Desenvolver o turismo por meio de um planejamento estratégico
integrado, articulado e incorporado às políticas dos vários setores
interdependentes,
compatibilizando-o
às
questões
federais,
macrorregionais, estaduais e municipais e disseminando-o como uma
atividade que contribui para o desenvolvimento econômico e social, a
conservação ambiental, a valorização cultural, a qualidade de vida e
o uso racional dos recursos existentes, incentivando investimentos
baseados em estudos e pesquisas quantitativas e qualitativas.

Fomentar e promover o destino Paraná e seus produtos
turísticos nos mercados nacionais e internacionais, através de
ações de divulgação e comercialização inovadoras que
fomentem uma maior acessibilidade do Estado aos
consumidores efetivos e potenciais.

Territorial (enfoque regional; ambiente para negócios);
Excelência (enfoque nas pessoas físicas e jurídicas);
Posicionamento(enfoque nos destinos e produtos);
Sustentabilidade (enfoque na mobilização, articulação, integração e gestão)

Temas do
Paraná
Turístico 2026

natureza
cultura
economia
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ANÁLISE DA
SITUAÇÃO ATUAL
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4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL

Governança e
Sustentabilidade
Governança e Sustentabilidade

são conceitos-chaves que envolvem um conjunto de mecanismos, processos, estruturas e instituições por meio dos quais os diversos
grupos de interesses (público, privado e 3o Setor) se articulam, negociam, exercem influência e poder em um determinado território. Trata-se portanto de uma distribuição de
poder entre os atores, aliado à mecanismos de transparência e controle (mútuo) sobre decisões e ações relacionadas às necessidades e demandas comuns.

caracterização resumida da Região Turística e analisados
Aspectos Socioeconômicos e dos Aspectos Ambientais e Culturais mais

Sob esta perspectiva será apresentada aqui uma

Regional

aspectos relacionados à

Instância de Governança

a questão dos
relevantes, no intuito de apreender as características de
representatividade dos mesmos e a capacidade de incidência e colaboração para as políticas públicas correspondentes.

Região Turística

Região Turística - Entre Morros e Rios
A região é marcada pelos costumes tradicionalistas dos tropeiros, preservando a
tradição campeira recorrente em pousadas rurais, cavalgadas e eventos. Também
resguarda sua colonização européia. A região possui como referencial importante a
ocorrência de águas termais.

Instância de Governança Regional:
Adetur Centro Associação de Desenvolvimento Turistico Entre Matas, Morros e Rios)
Número de municípios: 14. - do
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Mapa do Turismo Brasileiro e Categorização
O atual Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento instituído pelas Portarias 182/2016 e 39/2017 do Ministério do Turismo, cujo objetivo é orientar a atuação
deste Ministério no desenvolvimento de políticas públicas tendo como foco a gestão, estruturação e promoção do turismo, de forma regionalizada e
descentralizada. Sua construção é feita em conjunto com os órgãos oficiais de Turismo dos estados brasileiros e as Instâncias de Governança Regionais.
Já a Categorização dos Municípios das Regiões Turísticas do Mapa do Turismo Brasileiro é um instrumento elaborado pelo Ministério do Turismo para
identificar o desempenho da economia do setor nos municípios que constam no Mapa do Turismo Brasileiro. Esse instrumento, previsto como uma estratégia de
implementação do Programa de Regionalização do Turismo, permite tomar decisões mais acertadas e implementar políticas que respeitem as peculiaridades dos
municípios brasileiros. A categorização reúne um grupo de variáveis referentes aos aspectos econômicos dos municípios como número de estabelecimentos
formais cuja atividade principal é hospedagem, número de empregos formais no setor de hospedagem, estimativa de turistas a partir do Estudo de Demanda
Doméstica e Internacional. O mapa a seguir apresenta a situação geral do Paraná.
É importante destacar que a esta categorização não é um diagnóstico turístico nem um catálogo de informações turísticas de um destino. É um recurso no qual
não se avalia potencial turístico, atratividade, potencialidade, qualidade nem demais aspectos de caráter subjetivo. O processo de categorização agrupa
municípios de acordo com o desempenho de suas economias do turismo, o que permite visualizar os municípios constantes no Mapa do Turismo Brasileiro de forma
diferenciada
As categorias identificadas foram A, B, C, D e E. Sendo que a categoria A representa os municípios com maior fluxo turístico e maior número de empregos e
estabelecimentos no setor de hospedagem e a categoria E, representa os municípios em que tais aspectos estão ausentes. Observa-se no mapa do Paraná
(abaixo) uma grande concentração de casos nas categorias D e E que, de forma conjunta, representam 81,2% dos municípios analisados. Entende-se que esse
resultado retrata a realidade, uma vez que, na grande maioria dos casos, o turismo encontra-se em estágio inicial, o que é refletido a partir do desempenho nas
variáveis selecionadas para análise.
A categorização pode servir para:

1. Otimizar a distribuição de recursos públicos;
2. Orientar
a
elaboração
específicas para cada
municípios;

de
políticas
categoria de

3. Aperfeiçoar a gestão pública, na medida em
que fornece aos gestores do Ministério e dos
Estados mais um instrumento para subsidiar a
tomada de decisão;
4. Auxiliar na atualização do Mapa do Turismo
Brasileiro, que é feita periodicamente;
5. Auxiliar na reflexão sobre o papel de cada
município no processo de desenvolvimento
turístico regional.
Fonte: Ministério do Turismo, 2016

Fonte: Ministério do Turismo, 2018

Fonte: Ministério do Turismo, 2016
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Evolução da Categorização

19

+3

CORREDORES DAS ÁGUAS

34

59

+25

ECOAVENTURAS HISTÓRIAS E SABORES

18

17

-1

ENTRE MORROS E RIOS

13

14

+1

LAGOS & COLINAS

16

11

-5

LITORAL DO PARANÁ

7

7

0

NORTE DO PARANÁ

17

23

+6

NORTE PIONEIRO

10

14

+4

RIQUEZAS DO OESTE

16

21

+5

ROTAS DO PINHÃO

16

20

+4

TERRA DOS PINHEIRAIS

10

15

+5

VALE DO IVAÍ

16

25

+9

VALES DO IGUAÇU

25

27

+2

PARANÁ

224

283

+59

ENTRE MATAS MORROS E RIOS
Total de municípios em cada categoria

10

1

A

B

9

2

C
Categorias

3

2

D

2017-2019

16

2013-2016

CATARATAS DO IGUAÇU E CAMINHOS
AO LAGO DE ITAIPU

2017-2019

+1

2013-2016

11

2017-2019

10

2013-2016

CAMPOS GERAIS

2017-2019

VARIAÇÃO

2013-2016

Período
2017-2019

2017-2019

Período
2013-2016

Os dados aqui apresentados dão conta do processo
de evolução na categorização turística e composição
do Mapa do Turismo nas Regiões Turísticas
Paranaenses. Entre Matas, Morros e Rio possui a 14
municípios
regionalizados
e
categorizados
e
apresentou uma evolução no aumento de municípios
na categoria C.

2013-2016

REGIÕES TURÍSTICAS

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS CATEGORIZADOS
POR REGIÃO TURÍSTICA

E

Fonte: Paraná Turismo, 2018
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O mapa e tabela abaixo apresentam o resultado da categorização dos municípios da
abrangente da situação geral.

Região Turística Entre Matas, Morros e Rios,

permitindo uma visualização

CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO TURÍSTICA

CATEGORIAS
A
B
C
D
E

MUNICÍPIOS
IRETAMA E PITANGA
CANDIDO DE ABREU, LARANJAL, MANOEL RIBA,
MATO RICO, PALMITAL, RIO BRANCO DO IVAÍ,
RONCADOR, SANTA MARIA DO OESTE E TURVO.
BOA VENTURA DE SÃO ROQUE, CAMPINA DO
SIMÃO E NOVA TEBAS.

Este plano apresenta informações referentes a 15 municípios,
sendo que 14 deles integram a Região e o Mapa do Turismo,
conforme quadro acima.
Fonte: Ministério do Turismo, 2018

Fonte: Ministério do Turismo, 2018

O mapeamento é realizado em parceria com os órgãos estaduais de turismo, responsáveis pela indicação dos municípios impactados de alguma forma pelo setor de viagens
e turismo em suas regiões.
Para garantir que o repasse de recursos e a adoção de políticas públicas priorizem as áreas com potencial efetivo, a atualização do Mapa será bienal e atrelada ao
calendário eleitoral. A medida é estratégica, já que os critérios para indicação e adesão dos municípios ao Mapa estão relacionados diretamente ao pacto com gestores
públicos municipais.
Para participar, o município deve ter um órgão responsável pela pasta de turismo e orçamento para investir no setor. Também deve assinar um termo de compromisso com o
Ministério do Turismo, além de se comprometer a participar da instância de governança regional da qual faz parte. O Paraná por meio da Resolução 001/2017 - CEPATUR
adicionou, também, a obrigatoriedade do município que consta no Mapa do Turismo possuir em funcionamento um Conselho Municipal de Turismo e aderir formalmente à
Instância de Governança Regional, como forma de acessar editais e chamadas públicas no âmbito do Estado do Paraná.
Fonte: Ministério do Turismo, 2017; Paraná Turismo, 2018.

13

ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DO TURISMO PARA REMAPEAMENTO:
Com objetivo de refletir acerca do papel de cada município envolvido na regionalização, o
MTur orienta que seja realizada uma reflexão por parte dos municípios envolvidos, com
validação da UF. Essa classificação não é publicada no Mapa do Turismo Brasileiro, mas pode
subsidiar a equipe técnica do MTur na elaboração de políticas públicas relacionadas ao
Programa de Regionalização do Turismo. A identificação também não deve ser confundida
com a metodologia de categorização, que somente considera o desempenho da economia
do turismo dos municípios

Oferta Principal – Município(s) que concentra(m) os principais serviços e atrativos da região. Concentra(m) o
maior fluxo de turistas da região. É (são) o(s) que dá(dão) identidade à região (emblemático). Em casos
específicos, é possível considerar que exista mais de um município que detenha a oferta principal da região
turística.
Oferta Complementar – Município(s) que complementa(m) a oferta da região e possui(em) fluxo de turistas.
Uma região turística pode contemplar um ou mais municípios que detenham a oferta complementar.
Oferta de Apoio à Atividade Turística - Município(s) que não têm fluxo turístico expressivo, mas se beneficia(m)
da atividade turística, fornecendo mão-de-obra, serviços, equipamentos turísticos, produtos associados ao
turismo. Uma região turística pode contemplar um ou mais municípios que detenham a oferta de apoio à
atividade turística.
IMPORTANTE:
A Portaria Nº 39/2017 do Ministério do Turismo determina em seu Artigo 3º que as ações a serem apoiadas
por meio de recursos de programação orçamentária do Ministério do Turismo, desde que atendidas as
iniciativas estabelecidas no Plano Plurianual, objeto de lei específica, deverão observar o seguinte aspecto:
I - a destinação de pelo menos 90% do limite da programação orçamentária anual para as Unidades da
Federação, as Regiões Turísticas e os Municípios do Mapa do Turismo Brasileiro;
Fonte: Ministério do Turismo, 2017.
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Estudos e Informações
Estatísticas de Turismo
Este é um tema que requer grande atenção por parte dos gestores e demais atores envolvidos com o planejamento integrado e sustentável do turismo no Paraná. Uma vez
que este processo demanda informações sólidas que subsidiem a tomada de decisões, bem como apontem tendências e caminhos estratégicos.
O conhecimento de mercado e informações estatísticas de qualidade é de vital importância para o processo de planejamento das empresas e organizações. Pois por meio
da compreensão dos padrões existentes e das possibilidades de demanda turística é possível planejar ações que respondam as necessidades dos viajantes e impactem
positivamente em sua experiência turística.
Este diagnóstico evidenciou uma carência de informações e pesquisas concretas e constantemente atualizadas sobre a atividade turística na região, bem como uma
precária articulação e divulgação dos dados existentes. Isto possui impacto direto tanto na gestão pública quanto privada da atividade turística, sobretudo na perspectiva da
sustentabilidade e na criação de uma inteligência turística. Neste sentido é preponderante o estabelecimento de mecanismos e estruturas capazes de coletar, armazenar,
analisar
e quantitativas
disseminar estudos,
estatísticas
e informaçõesesobre
o turismo na região, uma vez que não foram identificados estudos ou informações estatísticas sobre o turismo
pesquisas
e qualitativas.
/ implementação
monitoramento)
regional.

Litoral:
Outra fonte
importante
de informações
sobre as Regiões Turísticas no Paraná é
Estudo
da Demanda
Turística
2000 a 2006

o Perfil Avançado das Regiões Turísticas, produzido pelo IPARDES, que pode ser
acessado pelo endereço: www.ipardes.pr.gov.br (buscar o link: Regiões
Turísticas do Estado do Paraná)
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Aspectos
Socioeconômicos
O turismo é um fenômeno social, cultural e econômico, que envolve o movimento de pessoas para lugares fora do seu local de residência habitual.”(OMT, 2008).
Partindo desta consideração, os dados aqui apresentados têm como objetivo contextualizar a dinâmica socioeconômica do turismo na região, como forma de
permitir uma análise mais abrangente da mesma.
Os quinze municípios cujas informações estão representadas neste documento totalizam uma população de aproximadamente 160 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE,
20% dos quais residem em Pitanga..
POPULAÇÃO ESTIMADA – 2015

GRAU DE URBANIZAÇÃO – 2010

Fonte: BDE Web Ipardes

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes

Ipardes
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DEMOGRAFIA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E RENDA

MUNICÍPIOS

Altamira do Paraná
Boa Ventura de São Roque
Campina do Simão
Cândido de Abreu
Iretama
Laranjal
Manoel Ribas
Mato Rico
Nova Tebas
Palmital
Pitanga
Rio Branco do Ivaí
Roncador
Santa Maria do Oeste
Turvo

POPULAÇÃO ESTIMADA
DESENVOLVIMENTO
RENDA MÉDIA DOMICILIAR
GRAU DE URBANIZAÇÃO 2010
2016
HUMANO MUNICIPAL 2010
PER CAPITA 2010
Total

Ranking

% de população
urbana

Ranking

IDH-M

Ranking

R$ 1,00

Ranking

3.143
6.674
4.079
16.198
10.648
6.248
13.684
3.622
6.644
14.332
32.215
4.104
10.921
10.861
13.712

15º
9º
13º
2º
8º
11º
5º
14º
10º
3º
1º
12º
6º
7º
4º

49,58
23,56
34,05
28,53
58,25
31,93
51,67
25,07
39,08
49,77
63,09
23,58
61,71
27,92
36,55

6º
15º
9º
11º
3º
10º
4º
13º
7º
5º
1º
14º
2º
12º
8º

0,667
0,655
0,630
0,629
0,665
0,585
0,716
0,632
0,651
0,639
0,702
0,640
0,681
0,609
0,672

5º
7º
12º
13º
6º
15º
1º
11º
8º
10º
2º
9º
3º
14º
4º

504,11
411,22
328,24
438,10
605,35
296,60
726,88
288,49
406,14
445,83
600,95
379,12
488,11
331,15
504,03

4º
9º
13º
8º
2º
14º
1º
15º
10º
7º
3º
11º
6º
12º
5º

Apenas quatro dos quinze municípios
tem a maior parte da população da
vivendo nas cidades. Os municípios com
melhores índices de qualidade de vida,
conforme indica o IDH-M, são Manoel
Ribas, seguido por Pitanga e Roncador, e
a maior renda domiciliar per capita da
região também é do município de
Manoel Ribas, seguido de Iretama e
Pitanga.

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes

17

ECONOMIA
PRODUTO INTERNO BRUTO PER
CAPITA
MUNICÍPIOS

PRODUTO INTERNO BRUTO

SETOR ECONÔMICO
PREDOMINANTE
(Segundo o Valor
Adicionado Fiscal –
VAF)

PIB per Capita
(R$1,00)

Ranking

PIB
(R$1.000,00)

Ranking

Altamira do Paraná

16.174

11º

57.322

15º

Primário

Boa Ventura de São Roque

25.251

2º

168.978

8º

Primário

Campina do Simão

20.996

5º

86.358

11º

Primário

Cândido de Abreu

16.445

10º

271.081

5º

Primário

Iretama

18.127

8º

194.507

7º

Primário

Laranjal

10.645

15º

67.458

13º

Primário

Manoel Ribas

21.311

4º

290.578

4º

Primário

Mato Rico

16.980

9º

63.099

14º

Primário

Nova Tebas

14.464

12º

100.426

10º

Primário

Palmital

13.827

13º

202.228

6º

Primário

Pitanga

20.863

6º

680.669

1º

Primário

Rio Branco do Ivaí

18.970

7º

77.245

12º

Primário

Roncador

27.411

1º

307.334

2º

Primário

Santa Maria do Oeste

13.773

14º

153.690

9º

Primário

Turvo

22.077

3º

305.983

3º

Industrial

A soma do PIB é de R$ 3 bilhões, 0,9% do PIB
paranaense, que é de R$ 348 bilhões.

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes
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PRODUTO INTERNO BRUTO – 2014

Como se pode ver no mapa acima, a economia apresenta um perfil
econômico bastante uniforme, com grande predominância do setor primário.
A única exceção fica por conta do município de Turvo, onde predomina a
atividade industrial.

SETOR ECONÔMICO PREDOMINANTE – 2015

Nota: A predominância refere-se à composição do
Valor Adicionado Fiscal – VAF de cada município, para
o ano de 2015

Fonte: BDE Web - Ipardes
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MERCADO DE TRABALHO
ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO - ACT'S
REGIÃO TURÍSTICA
ENTRE MATAS MORROS E
RIOS
Boa Ventura de São
Roque
Campina do Simão
Cândido de Abreu
Iretama
Laranjal
Manoel Ribas
Mato Rico
Nova Tebas
Palmital
Pitanga
Rio Branco do Ivaí
Roncador
Santa Maria do Oeste
Turvo
TOTAL

Estabelecimentos

Rendimento Médio Salarial
(em reais)

Empregos

2.015

2.017

Variação
%

2015

2017

Variação
%

2015

2017

Variação
%

5

4

-20%

13

12

-8%

920,48

1.117,38

21%

3
8
9
15
1
12
39
2
11
4
12
121

3
9
8
1
15
1
1
10
40
3
9
2
16
122

0%
13%
-11%
0%
0%
-17%
3%
50%
-18%
-50%
33%
1%

6
11
405
27
2
23
151
4
22
2
35
701

5
14
372
1
28
1
4
13
154
9
18
2
39
672

-17%
27%
-8%
4%
100%
-43%
2%
125%
-18%
0%
11%
-4%

791,00
742,91
1.710,38
946,30
936,93
1.028,56
1.143,67
1.099,13
1.081,89
617,27
861,77
1.427,90

1.067,67
937,00
1.960,96
937,00
951,80
865,15
817,31
1.303,74
1.159,21
1.417,68
1.231,72
1.085,40
1.613,89

35%
26%
15%
1%
-8%
-21%
14%
5%
31%
100%
26%
13%

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes
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ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO - ACT’S - 2017
Os dados relacionados ao estudo do turismo na economia paranaense baseiam-se no escopo das atividades econômicas consideradas como características do turismo ACT's. A classificação, definida pelo IBGE, considera como ACT’s as unidades econômicas que atuam no ramo relacionado ao serviço de transporte, alojamento, alimentação,
animação e lazer, eventos, operadoras de turismo, atividades culturais, entre outros.

EMPREGOS NAS ACT’S – 2017

Fonte: BDE Web – Ipardes (estabelecimentos hoteleiros;
serviços de alimentação; transporte de passageiros;
agências de viagens e operadores; aluguel de veículos;
atividades recreativas, culturais e desportivas).

ESTABELECIMENTOS NAS ACT’S – 2017

Com destaque para Iretama, seguido pelo município de Pitanga, o total de
empregos nas ACT’s desses municípios representa 0,57% do total estadual.
Percentual bastante parecido com o de estabelecimentos, que configuram, de
0,62% do Paraná.
21

RENDIMENTO MÉDIO SALARIAL NAS ACT’S – 2015

Fonte: BDE Web - Ipardes
Ipardes

Apenas o município de Iretama, com R$1.710,38, teve o valor apresentado
para o rendimento salarial médio das ACT’s maior que a média estadual,
que consiste em R$ 1.496,58.
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PROJETO - TERRITÓRIOS DA CIDADANIA DO PARANÁ
O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA) lançou, em 2008, o Programa Territórios da Cidadania, voltado para
desenvolver ações e priorizar recursos nas áreas mais carentes do Brasil. O
projeto previa inicialmente atender 60 territórios do baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) em todo o País, dos quais dois estão no
Paraná. Atualmente, atende 120 territórios, dos quais quatro estão no
Paraná: o Cantuquiriguaçu, Vale do Ribeira, Norte Pioneiro e Paraná Centro,
que, juntos, envolvem os municípios de mais baixo IDH do estado.
Entidades de apoio ao empreendedorismo e às micro e pequenas
empresas uniram esforços com o Governo Federal para dinamizar o
ambiente empresarial em quatro regiões de baixo desenvolvimento do
Paraná: Vale do Ribeira, Paraná Centro, Norte Pioneiro e Cantuquiriguaçu.
Batizadas de Territórios da Cidadania, estas regiões vem recebendo apoio
para o fortalecimento das governanças territoriais e entidades empresariais
visando o desenvolvimento de uma sociedade cívica ativa, a identificação
de oportunidades de negócios, e a disseminação e desenvolvimento da
cultura empreendedora , assim como da inovação. Portanto é importante
que os gestores de turismo do território se atentem para a vinculação destas
estratégias e ações com o desenvolvimento turístico regional.
Fonte: SEBRAE-PR

O Território da Cidadania Paraná Centro abrange uma área de 15.045,50 quilômetros
quadrados e é composto por 18 municípios: Altamira do Paraná, Boa Ventura de São
Roque, Campina do Simão, Iretama, Laranjal, Manoel Ribas, Mato Rico, Nova Cantu,
Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Rio Branco do Ivaí, Roncador, Rosário do Ivaí, Santa
Maria do Oeste, Turvo, Cândido de Abreu e Guarapuava.
Fonte: SEBRAE-PR
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Qualidade e
Competitividade

Pode-se afirmar que qualidade é algo que é "fácil de
reconhecer, mas difícil de se definir" , uma vez que a
mesma assume diversas nuances a partir dos pontos de
vistas diferentes. De forma geral referimo-nos a qualidade
para qualificar algo que cumpre a sua função do modo
que desejamos. Numa época em que os consumidores
são cada vez mais exigentes, a qualidade que as
organizações oferecem nos seus produtos e serviços
constitui um fator determinante para a sua
permanência e o seu sucesso num mercado cada vez
mais concorrencial. O setor do turismo não é alheio a esta
realidade, uma vez que também nele a qualidade tem
assumido uma condição essencial de competitividade.
Assim, considerando vasto e distinto conjunto de
componentes que compõem o turismo e intervêm no eixo
qualidade e competitividade, optou-se por abordar aqui
os aspectos relacionados às questões macro da oferta

turística

no que tange aos atrativos, equipamentos,
serviços e infraestrutura, sobretudo por constituírem
componentes chaves na constituição dos produtos
turísticos e o motivo impulsionador da viagem.

Atrativos
Turísticos
O gráfico ao lado apresenta a oferta turística do Paraná, para a qual a região Entre Matas, Morros e Rios contribui com 1% da
oferta. Esta relação tem por base atrativos turísticos aptos para uso (base quantitativa), tratando-se apenas de um referencial
a ser considerado no processo de planejamento, devendo ser combinados com outros fatores como grau de atratividade,
acesso e equipamentos e serviços que dão apoio ao uso dos mesmos (base qualitativa).

Fonte: Paraná Turismo, 2018.
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Equipamentos e
Serviços

DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA
REGIÃO TURÍSTICA POR TIPO DE ATIVIDADE

Já em relação aos equipamentos e serviços, conforme gráfico ao
lado a concentração maior da oferta está nos serviços de
alimentação, seguida pela hospedagem e transporte terrestre.

Estabelecimentos - Região Turística Entre Morros e Rios
Alimentação

87

Alojamento

17

Transporte Terrestre

12

Cultura e Lazer

2

Aluguel de Transportes

2

Agências de Viagem

2

Fonte: BDE Web - Ipardes
Ipardes

Outra iniciativa importante relacionada à este eixo diz respeito ao Programa Selo de Qualidade no Turismo, realizado pelo
Sebrae/PR em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná (ABIH-PR), a Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes do Paraná (Abrasel-PR), a Federação de Convention & Visitors Bureau do Estado do Paraná (FCVB-PR) e a Paraná
Turismo. Com início em 2015 o Programa tem por objetivo estimular a competitividade por meio da melhoria da gestão no negócio
e da qualidade nos serviços prestados pelas empresas do setor turístico paranaense. Ao todo são cinco segmentos da cadeia
produtiva do turismo envolvidos: meios de hospedagem, gastronomia de relevância turística, agências de turismo receptivo,
organizadoras de eventos e transportadoras turísticas. Este segmentos também são os que fazem parte do Projeto Turismo MICE, que
é o é o foco de atuação das atividades de promoção do turismo do Sebrae/PR. Em 2015 foram mais de 100 empresas das regiões
de Curitiba, Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina, Maringá, União da Vitória, Campos Gerais e Litoral que se cadastraram para
participar e 50 delas alcançaram o Selo. Todo o Programa tem como referências ferramentas e entidades reconhecidas no
mercado entre elas, o Sistema Brasileiro de Classificação de Hotéis (SBClass), a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o
Programa Alimentos Seguros (PAS), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Modelo de Excelência em Gestão
(MEG), da Fundação Nacional de Qualidade (FNQ). Não foram identificadas empresas da região no Programa do Selo de
Qualidade no Turismo do Paraná.
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Infraestrutura
INFRAESTRUTURA - SAÚDE E EDUCAÇÃO

MUNICÍPIOS
Altamira do Paraná
Boa Ventura de São Roque
Campina do Simão
Cândido de Abreu
Iretama
Laranjal
Manoel Ribas
Mato Rico
Nova Tebas
Palmital
Pitanga
Rio Branco do Ivaí
Roncador
Santa Maria do Oeste
Turvo

Estabelecimentos
de Saúde 2015

Estabelecimentos
de Ensino 2015

Total

Ranking

Total

Ranking

7
4
4
22
9
3
11
4
14
11
68
6
19
12
16

10º
12º
12º
2º
9º
15º
7º
12º
5º
7º
1º
11º
3º
6º
4º

6
12
8
33
14
16
18
6
15
19
40
9
14
22
17

14º
11º
13º
2º
9º
7º
5º
14º
8º
4º
1º
12º
9º
3º
6º

Fonte: BDE Web - Ipardes
Ipardes

Fonte: BDE Web - Ipardes
*Disponibilidade de estabelecimentos comerciais e de serviços de modo geral,
incluindo os de ensino, de saúde, culturais e agências bancárias

26

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 2014

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 2014

Observa-se que Altamira do Paraná, Iretama,
Pitanga e Roncador são os municípios com
maiores percentuais de população atendida
por rede de abastecimento de água. Já a
situação do esgotamento sanitário revela-se
deficiente em toda a Região.
Fonte: SNIS; IBGE
Dados trabalhados pela Paraná Turismo
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RODOVIAS E PRINCIPAIS ACESSOS

A região está circundada pelas principais
rodovias do Paraná: a BR-277, que liga o litoral
e a capital a Foz do Iguaçu, a BR-376, que liga
Curitiba a Londrina, e a BR-369, entre o oeste e
Maringá. Isto a torna acessível de forma direta
por quaisquer pontos de origem do estado.

Fonte: BDE Web - Ipardes
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DEMAIS VARIÁVEIS
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

AGÊNCIAS
BANCÁRIAS

Total

Ranking

Total

Ranking

AEROPORTOS E
AERÓDROMOS
2016

Altamira do Paraná
Boa Ventura de São
Roque

6

7º

-

10º

6

7º

-

Campina do Simão

5

9º

Cândido de Abreu

4

Iretama

MUNICÍPIOS

FROTA DE VEÍCULOS
2016

DISTÂNCIA À
CAPITAL (km)

Total

Ranking

-

1.716

13º

519,24

10º

-

3.071

10º

314,72

-

10º

-

1.533

14º

308,89

12º

2

5º

-

6.745

4º

290,43

9

4º

3

2º

-

5.123

7º

392,30

Laranjal

1

14º

-

10º

-

2.030

11º

415,45

Manoel Ribas

5

9º

3

2º

1

7.361

2º

332,88

Mato Rico

2

13º

-

10º

-

1.407

15º

401,48

Nova Tebas

10

2º

-

10º

-

3.226

9º

378,58

Palmital

10

2º

3

2º

-

6.669

5º

384,65

Pitanga

21

1º

5

1º

-

19.279

1º

338,01

Rio Branco do Ivaí

1

14º

1

8º

-

1.763

12º

392,51

Roncador

8

5º

2

5º

-

5.803

6º

427,06

Santa Maria do Oeste

5

9º

1

8º

-

4.691

8º

345,21

Turvo

8

5º

2

5º

-

7.050

3º

292,41

Fonte: BDE Web - Ipardes
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CADASTUR
O gráfico ao lado apresenta os empreendimentos da região
cadastrados no CADASTUR (MTur), onde sobressai o número de meios
de hospedagem seguido dos serviços de transporte e agenciamento.
O CADASTUR é uma referência quanto a credibilidade e formalidade
dos serviços relacionados ao turismo na região. É o sistema de
cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam na cadeia produtiva
do turismo, executado pelo MTur em parceria com os Órgãos Oficiais
de Turismo das Unidades da Federação

Empreendimentos no CADASTUR / 2018

Transportadora Turística

7

Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares

4

Meio de Hospedagem

3

Agência de Turismo

3

Organizadora de Eventos
Prestador Especializado em Segmentos
Turísticos

2

1
Fonte: CADASTUR, 2018.
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Qualificação
Profissional
O ritmo rápido e a magnitude das mudanças no mercado de trabalho, em todos os níveis, já é significativo para toda a economia e, não seria diferente, para o setor
de turismo. A alta rotatividade de pessoas, a concorrência de talentos com outros setores, as novas tecnologias (que em alguns casos estão reinventado as funções existentes
e criado demanda por novos papéis), as mudanças nas preferências de atendimento ao cliente e no mercado de visitantes, entre outros, têm transformado o tipo de
habilidades que os trabalhadores do setor de turismo devem ter. Este quadro solicita uma atenção estratégica dos setores público e privado no sentido de planejar e atender a
demanda atual e futura de talentos para o setor de viagem e turismo, de forma coordenada e antenada às mudanças e necessidade do setor.

Em relação a oferta específica de
de

mão-de-obra,

formação e qualificação

considerando

os

cursos

superiores

e

tecnológicos oferecidos por instituições públicas e privadas no
eixo: turismo, hospitalidade e lazer, não foram identificadas ofertas
regulares na região.

Principais instituições que atuam na
Qualificação Empresarial e Profissional
ABAV - cursos e palestras
ABIH - cursos e palestras
ABEOC - programa de qualidade ABEOC BRASIL - Qualificação em Gestão e
Certificação de Micro e Pequenas Empresas de Eventos.
ABRASEL - cursos e palestras
Paraná Convention & Visitors Bureau - cursos e palestras
SEBRAE - Projetos de atendimento empresarial coletivo em territórios e segmentos
prioritários, cursos, palestras, programas de qualificação empresarial, Programa Selo de
Qualidade do Turismo
SENAC -cursos de qualificação profissional em diversos segmentos do turismo
(gastronomia, eventos, agenciamento, idiomas, entre outros).
Fonte: elaboração própria, 2015
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Marketing e
Inovação
O marketing envolve um conjunto de estudos, estratégias e ações com o objetivo de atingir clientes reais e potenciais (demanda), incrementando os fatores geradores de
interesse, consumo e satisfação de um determinado produto ou serviço. Vale ressaltar também que, no processo de marketing de um destino, diversos são os atores:
organismos estatais, regionais e municipais, associações como a ABAV, ABIH, ABRASEL, além, é claro, dos Conventions Bureaux. A internet também desempenha papel
fundamental (redes sociais, plataformas de compras e as ferramentas de e-commerce, por exemplo), juntamente com os agentes e operadores de turismo, que condicionam
a oferta turística na formatação de produtos turísticos para atender aos diversos segmentos de mercado. Desta forma o marketing integrado de um destino é determinante
para o estabelecimento de uma imagem qualificada e atrativa junto aos consumidores, um desafio a ser perseguido.
Considerando a complexidade destes diversos aspectos e a ausência de algumas informações atualizadas privilegiou-se apresentar um perfil básico do turista que visita a
região, a oferta turística segmentada, uma sondagem survey (online) com operadores BRAZTOA, alguns aspectos relacionados à segmentação turística, além da imagem
turística do Estado e informações relacionadas à oferta e à demanda.

Segmentos Turísticos

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS
POR NÚMERO DE ATRATIVOS NO BANCO DE DADOS DA PRTUR

A segmentação é entendida como uma “forma de organizar o turismo para fins de
planejamento, gestão e mercado. Os segmentos turísticos podem ser estabelecidos a partir dos
elementos de identidade da oferta e também das características e variáveis da demanda”.
Os dados a seguir apresentam os segmentos de turismo mais representativos na Região Entre
Morros e Rios definidos a partir das características da oferta, bem como de identidade
existentes no território, características, atividades, práticas, tradições, serviços e infraestrutura
comuns.
Na região a oferta principal está relacionada ao Religioso seguido Turismo Gastronômico e o
Ecoturismo.

É importante ressaltar que os dados apresentados são de caráter quantitativo (número de
atrativos/segmento) e não qualitativo, por isso torna-se relevante levar em consideração, para
uma análise, outros fatores como os atrativos mais consolidados em cada região turística
do ponto de vista do fluxo, estruturação e consumo.

9 ATRATIVOS
Turismo Religioso

33%

Turismo Gastronômico

22%

Ecoturismo

22%

Turismo de Lazer, Sol e Praia

11%

Turismo Cultural

11%

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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ATRATIVOS DA REGIÃO TURÍSTICA ENTRE MORROS E RIOS

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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Opinião dos Operadores de
Mercado
Como forma de conhecer a opinião dos operadores de mercado foi realizado um levantamento de dados utilizando a metodologia “Survey” (online), que consiste
na aplicação de questionários à uma amostra de indivíduos com objetivo de levantar informações. A pesquisa foi direcionada aos operadores associados à BRAZTOA que
colaborou no envio e mobilização dos respondentes, obtendo o retorno de 24, num universo de 60, ou seja uma taxa de resposta de 40%.
A maior parte das empresas que responderam a pesquisa
está localizada na região Sudeste, importante polo emissor
para o Estado

Empresas que comercializam o destino Paraná

Curitiba

A nuvem
apresenta

Trem/Morretes

Foz do Iguaçu

lado
os

Principais

destinos
do Paraná ofertados

Vila Velha

Ilha do Mel

Litoral

a

pelas empresas

Fonte: elaboração própria, 2016

O tipo de produto turístico do Paraná vendido pelas empresas
pesquisadas é voltado, principalmente, para os seguintes
segmentos turísticos:
Natureza

24%

Negócios e Eventos

18%

Ecoturismo

14%

Cultural

13%

Sol e Praia

9%

Aventura
Fonte: elaboração própria, 2016

100% atuam no mercado há mais de 10 anos

97% comercializam o destino
3% não comercializam destino

8%

Bem-estar
Gastronômico

4%
3%

Religioso

2%

Estudos e Intercâmbio

2%

Outros

A
expressividade
da
oferta de produtos nos
segmentos de Natureza,
Negócios&Eventos
e
Ecoturismo
pelas
empresas pesquisadas,
guarda relação com as
características principais
dos
destinos
mais
comercializados: Foz do
Iguaçu e Curitiba

3%
Fonte: elaboração própria, 2016
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Empresas que comercializam o destino Paraná
Percentual representado pelo Paraná nas vendas da empresa
Menos de 5%

45%

De 5% a 10%

20%

De 10% a 15%

20%

De 15% a 20%

5%

De 25% a 30%

5%

De 30% a 40%

5%

O percentual de vendas que o Paraná representa para as empresas pesquisadas varia de baixo
(menos de 5%) a médio (5% a 15%), ou seja, de maneira geral é pouco representativo para as
receitas das empresas. Apontando para a existência de uma grande fatia de mercado que ainda
pode ser alcançada.
Já em relação à forma de buscar informações sobre o destino, confirma o que as tendências
já apontam: o meio digital é o principal canal utilizado.
As empresas pesquisadas apontam a pouca divulgação do destino Paraná como principal
problema que afeta a comercialização e, por conseqüência, o desconhecimento do cliente.

Fonte: elaboração própria, 2016

Formas utilizadas empresas para acessar informações turísticas
sobre o destino Paraná

Principais problemas que na opinião das empresas afetam a
comercialização turística do destino Paraná
Pouca divulgação do destino

33%

Desconhecimento por parte do cliente

26%

Malha aérea deficiente

Ferramentas de busca online
(Google, Bing, Yahoo, etc)

29%

Sites oficiais dos destinos turísticos

27%

7%

Preços das atividades ofertadas

6%

Cliente conhece mas não possui
interesse

5%

Dificuldade de negociação com o
trade

4%

Poucos fornecedores no destino

2%

Carência de receptivo no destino

2%

Baixa qualidade dos equipamentos e
serviços

30%

11%

Oferta precária de pacotes/roteiros
estruturados

Baixo retorno financeiro

Portais de empresas (Hotéis, Agências de
Receptivo, etc)

Tripadvisor

6%

Material impresso, sobre o destino
(brochuras, folder, mapas, guias, etc)

2%

Facebook

2%

Ligações telefônicas

2%

Outros

2%

3%
1%
Fonte: elaboração própria, 2016

Fonte: elaboração própria, 2016
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Empresas que comercializam o destino Paraná
Nível de interesse da demanda pelo destino Paraná, na
percepção das empresas
Alto
14%
Baixo
45%
Médio
41%

O gráfico ao lado indica que, para a maioria das empresas pesquisadas, o nível de influência do
Paraná no interesse da demanda é entre baixo e médio (86%).
Já a nuvem de palavra abaixo reforça as Cataratas do Iguaçu como a imagem mais forte na
mente dos operadores, quando se fala em Paraná (a nuvem foi formada a partir das respostas das
empresas pesquisadas a pergunta: Quando se fala em Paraná qual ideia, imagem ou aspecto
marcante lhe vem à cabeça?
Por fim foi perguntado aos operadores que tipo de ação a empresa esperava que fosse realizada
pelo Paraná para elevar o interesse da demanda pelo destino. A maioria respondeu: ações
relacionadas à promoção e divulgação do destino, sendo estas as de principal ocorrência; depois
ações relacionadas à treinamentos e capacitações sobre o destino e por último a realização de
famtour.

Fonte: elaboração própria, 2016

Ideia, imagem ou aspecto marcante quando se fala em Paraná

Empresas que não comercializam o destino Paraná
3% não comercializam o destino
Principal motivo da sua empresa não comercializar o destino
Paraná:
O Paraná tem pouca conectividade à área de influência da
empresa /não vende pacotes para o Sul do Brasil.

Fonte: elaboração própria, 2016
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ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
AO

PARANÁ TURÍSTICO 2026
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5. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO AO PARANÁ TURÍSTICO 2026
CO 2026
Os itens anteriores contidos neste documento apresentaram subsídios regionais
relacionados ao 3 eixos estratégicos do “Paraná Turístico 2026" que servirão para
apoiar a definição das ações estratégicas que, por sua vez,
comporão o
Planejamento Operacional Regional.
Os próximos itens apresentam o que foi estabelecido como a Visão de Futuro 2026,
Pacto para um Destino Turístico Inteligente, Objetivos, Estratégias e os
Macroprogramas do Paraná Turístico 2026, sendo fundamentais para formatação e
alinhamento do Plano Operacional Regional, ao processo em curso.
Após apresentar tais itens será realizada uma sistematização de ações, organizadas
por Macroprogramas do Paraná Turístico 2026, com base nos diversos documentos
(planos, estudos, projetos) já produzidos na região, a saber:
 SETU – Secretaria de Estado do Turismo do Paraná. Hierarquização das Regiões
Turísticas 2012;
 SETU – Secretaria de Estado do Turismo do Paraná. PARANÁ – Estudo estatístico –
20 anos de Turismo – 2014;
 Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Território da Cidadania
Paraná Centro-PTDRS 2011-2016;
 Banco de Dados – Paraná Turismo;
 Relatório da Oficina do Paraná Turístico 2026 – Entre Morros e Rios, 2016;
 Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino Inteligente, 2016.
Esta sistematização compõe a base de informações que sustentam a definição das
ações estratégicas do Planejamento Operacional Regional. Definido por meio de
uma Oficina de Planejamento Participativo Regional, realizada na Região.
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5.1 VISÃO DE FUTURO - PARANÁ TURÍSTICO 2026 E PACTO
Durante o processo de planejamento
participativo

realizado

para

a

VISÃO

construção do Paraná Turístico 2026,
composto

pelas

oficinas

focais,

diversas

ideias

foram

apresentadas

e

no

e

grupos

sugestões
intuito

de

responder esta pergunta que abrange

Em 2026 o Destino Turístico Paraná será reconhecido, no mercado nacional e
internacional, como um destino turístico de qualidade, inteligente e inovador, com

as decisões mais importantes sobre o

base na melhoria contínua da competitividade da sua oferta, valorizando e

futuro que se deseja consolidar para o

respeitando suas características e

turismo no Estado, assim como a
direção que deve ser seguida para

positivas. Estará alicerçado

Visão de Futuro 2026 que, seguindo

e pactuada

técnico-metodológico,

considera o inter-relacionamento das
decisões

e

formam

um

conjunto

adequado

locais; com

das tecnologias

na modernização

comunicação, na excelência ambiental e cultural e na governança colaborativa
atores

uso

qualificado,

Do resultado obtido foi construída a

pelos

no

humano

pública

processo

privada,

no capital

gerar valor e experiências

viabilizá-las.

um

e

diferenciais para

de

o turismo posicionado

informação

e

como atividade

econômica estratégica e sustentável, promotora da qualidade de vida de seus
habitantes.

estratégico para o turismo, em uma
perspectiva de longo prazo. Esta visão
é uma projeção sobre a forma como a
atividade turística estará no futuro:
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PACTO

QUANTO À GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE, modernizar a gestão contando com uma
estrutura tecnológica e organizacional de vanguarda, com permanente
compartilhamento de informações, modernizando a gestão pública e privada,
incentivando parcerias e criando um ambiente positivo para negócios, tendo a
descentralização e a regionalização como bases, assim como a criação de um fundo
estadual de turismo e a institucionalização de incentivos, fomento e linhas de
financiamento; garantindo o desenvolvimento de forma sustentável e responsável.

QUANTO À QUALIDADE E COMPETITIVIDADE, integrar visitantes e visitados através da
cultura da hospitalidade, resultando em co-criação de valor, enfatizando os aspectos
naturais e culturais, maximizando a qualidade das experiências dos visitantes, ao contar
com atrativos, infraestruturas, equipamentos e serviços de excelência; ressaltando os
elementos de diferenciação, contando com uma imagem e reputação positivas,
fortalecendo o posicionamento e a marca desejados, inovando permanentemente
com o auxilio das tecnologias da informação e comunicação.
QUANTO AO MARKETING E INOVAÇÃO,desenvolver ações de marketing inovadoras,
integradas e interativas, contando com o apoio das tecnologias da informação e
comunicação na conformação de produtos e serviços, assim como na promoção e
comercialização dos mesmos, considerando estrategicamente os produtos mais
competitivos para os segmentos mais atrativos, gerando vendas e consumo de forma
ética; inovando tanto no planejamento e gestão de aspectos como organização e
processos dos produtos e serviços, quanto no marketing dos mesmos.
QUANTO À INTELIGÊNCIA E UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, contar com um sistema de inteligência que permita compreender de forma
aprofundada a demanda em todas as fases do consumo, assim como os impactos da
atividade turística no destino, contando com as tecnologias da informação e
comunicação para este monitoramento, gerando conhecimento, através de um
sistema de informações permanentemente compartilhado, facilitando a gestão
pública e privada na tomada de decisões de forma estratégica, no intuito de gerir os
recursos de forma eficiente.
QUANTO AOS MARCOS REGULATÓRIOS E A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL,
contar com marcos regulatórios para a atividade turística, considerando os aspectos
relacionados à sua gestão, sustentabilidade, qualidade, comercialização, tendo
sempre por objetivo estimular o desenvolvimento da atividade de forma ética e
responsável; resultando na melhoria da qualidade de vida da população local, em um
turismo acessível, onde todos tenham o direito de fazer turismo, alem de converter o
turismo como instrumento de inclusão social.
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A figura abaixo ilustra a gestão do turismo a ser realizada de forma inteligente e sistêmica:
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5.2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS DO PARANÁ TURÍSTICO 2026
Como forma de alcançar a visão estabelecida foram definidos objetivos e estratégias, assim como os macroprogramas que orientarão a implementação das futuras ações
práticas do Paraná Turístico 2026.

EIXO ESTRATÉGICO:
GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE
Este é o eixo que orienta o desenvolvimento do turismo por meio de um planejamento estratégico e integrado, articulado e incorporado às políticas dos vários
setores interdependentes, compatibilizando-o às questões federais, macrorregionais, estaduais e municipais e disseminando-o como uma atividade que
contribui para o desenvolvimento econômico e social, a conservação ambiental, a valorização cultural, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos
existentes, incentivando investimentos baseados em estudos e pesquisas quantitativas e qualitativas

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 Criar um ambiente legal
burocrático e mais dinâmico.

e

administrativo,

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO
menos

 Implantar um novo modelo de gestão turística em nível
estadual, bem como o fortalecimento da gestão
descentralizada do Turismo no Paraná.

 Implementar instrumentos e mecanismos que viabilizem o alinhamento entre as iniciativas do trade
turístico e as políticas públicas para o desenvolvimento da atividade, criando um ambiente positivo para
negócios.
 Estabelecer marcos regulatórios definindo o desenvolvimento responsável da atividade;
 Hierarquizar as regiões de acordo com critérios de gestão, atratividade, marketing e sustentabilidade;
 Promover o fortalecimento institucional das instâncias de governança local, regional e estadual do
turismo;
 Fomentar a implantação de um novo modelo de gestão do turismo em nível estadual.

 Implantar um novo sistema de informações estratégicas
para o setor.

 Desenvolver informações estratégicas para o setor de turismo, por meio de pesquisas, estudos e
mecanismos de mineração de dados digitais;
 Acompanhar permanentemente a melhoria da qualidade de vida da população local.

 Gerir o setor turístico por meios de mecanismos e processos
que qualifiquem o desenvolvimento sustentável da
atividade.

 Monitorar o impacto econômico e social das intervenções de desenvolvimento do turismo,

 Consolidar Curitiba como Destino Turístico Inteligente.

 Articular parcerias público-privadas para o estabelecimento de um trabalho colaborativo com foco na
adoção e desenvolvimento do modelo de gestão de destino turístico inteligente para Curitiba;
 Mobilizar os agentes do destino para a implantação de inovações incrementais na gestão, no
desenvolvimento e aplicação de tecnologias e processos inerentes a um destino turístico inteligente;
 Converter Curitiba em referência paranaense como Destino Turístico Inteligente, por meio de mecanismos
e processos que qualifique o desenvolvimento sustentável da atividade: criação/consolidação de um
observatório turístico.
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EIXO ESTRATÉGICO:
QUALIDADE E COMPETITIVIDADE
Este é o eixo que orienta desenvolver, ampliar, qualificar e dinamizar a oferta turística – atrativos, equipamentos e serviços e infraestrutura - disponibilizada
pelo poder público e pela iniciativa privada, qualificando-a dentro de padrões de excelência que possibilitem maior competitividade nos diferentes
mercados.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO

 Qualificar a oferta atual de equipamentos, produtos e
serviços turísticos.

 Desenvolver produtos turísticos criativos e inovadores que valorizem o patrimônio cultural material e
imaterial, bem como o patrimônio natural;
 Melhorar a oferta atual dos equipamentos e serviços para os segmentos turísticos prioritários;
 Fomentar o desenvolvimento de oferta complementar;
 Apoiar e estimular processos de normalização e certificação das atividades turísticas no Paraná.

 Promover a melhoria contínua da infraestrutura de apoio ao
turismo.

 Ampliar, qualificar e modernizar continuamente a rede de infraestrutura de modais de transportes;
 Articular parcerias público-privadas de forma a disponibilizar, de forma crescente, uma infraestrutura de
vanguarda

 Criar condições para melhoria contínua do capital
humano.

 Formação para turismo digital;
 Desenvolver uma ampla oferta formativa de capital humano;
 Desenvolver ações de incentivo ao empreendedorismo e intraempreendedorismo.

 Diversificar a oferta de destinos turísticos de qualidade e
competitivos.

 Fomentar o surgimento de novos destinos turísticos;
 Consolidar destinos turísticos emergentes.
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EIXO ESTRATÉGICO:
MARKETING E INOVAÇÃO
Este é o eixo que orienta fomentar e promover o destino Paraná e seus produtos turísticos nos mercados nacionais e internacionais, através de ações de
divulgação e comercialização inovadoras que fomentem uma maior acessibilidade do Estado aos consumidores efetivos e potenciais.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO

 Conhecer de forma contínua e detalhada os hábitos,
comportamento,
preferências
e
tendências
do
consumidor (real e potencial).

 Fazer uso das tecnologias de exploração de dados, que acessem a base informacional pública produzida
em ambientes interacionais online, gerando conhecimento sobre o turista real e potencial;
 Realizar de forma contínua pesquisas primárias, com objetivo de conhecer perfil e evolução da demanda
turística do Paraná.

 Desenvolver de forma permanente ações inovadoras de
promoção e comercialização turística, com foco nos
mercados e segmentos prioritários.






 Fortalecer a Marca Paraná como recurso
comunicação, promoção e identidade turística.

 Estabelecer um processo contínuo de comunicação da Marca Paraná.

de

 Consolidar Foz do Iguaçu como destino indutor de
demanda turística internacional para o Paraná

Fortalecer as ações de promoção e apoio à comercialização do destino Paraná online e off-line;
Governança por segmentos e produtos;
Planos de marketing específicos por mercados;
Melhorar a comunicação digital dos produtos.

 Aproveitar o reconhecimento internacional do destino;
 Ampliar a capacidade de desconcentrar a demanda turística internacional em benefício de outros
destinos paranaenses
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5.3. MACROPROGRAMAS DO PARANÁ TURÍSTICO 2026
Os macroprogramas são mecanismos de organização e indução da carteira de programas e projetos que serão elaborados no âmbito do

Paraná Turístico 2026. Visa, desta forma, garantir a qualidade técnica e o mérito estratégico deste processo. Configuram-se como propostas temáticas que
vinculam os eixos estratégicos e as estratégias de atuação que maior potencial de contribuição possuem para o tema do macroprograma. Almeja-se,
assim, atingir os compromissos expressos pelos objetivos estratégicos, tendo em visa o horizonte temporal previsto.

MACROPROGRAMAS

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

EIXOS ESTRATÉGICOS
GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE
QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DA
OFERTA TURÍSTICA

MARKETING E VENDAS

INTELIGÊNCIA TURÍSTICA

QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE

MARKETING E
INOVAÇÃO

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE
MARKETING E
INOVAÇÃO

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

MACROPROGRAMAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
LINHAS DE ATUAÇÃO

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE
QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE

 Articular parcerias público-privadas de forma a disponibilizar, de forma crescente, uma infraestrutura
tecnológica de vanguarda, com permanente compartilhamento de informações;
 Instituir o Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo;
 Incentivar o desenvolvimento e uso adequado dos instrumentos de planejamento (planos, programas e
projetos);
 Integração internacional, interregional, intersetorial e internegócios





Integrar visitantes e visitados através da cultura da hospitalidade;
Maximizar a qualidade das experiências dos visitantes;
Contar com atrativos, infraestruturas, equipamentos e serviços de excelência, ressaltando os elementos de diferenciação

Diversificar a oferta de forma estratégica.

 Estabelecer um processo qualificado de marketing digital para o destino Paraná;
 Desenvolver ações de marketing inovadoras, integradas e interativas, contando com o apoio das tecnologias da
informação e comunicação na conformação de produtos e serviços;
 Realizar a promoção e comercialização considerando estrategicamente os produtos mais competitivos para os segmentos
mais atrativos.
 Contar com um sistema de inteligência que permita compreender de forma aprofundada a demanda em todas as fases
do consumo;
 Conhecer os impactos da atividade turística no destino;
 Fazer uso das tecnologias da informação e comunicação para este monitoramento e exploração de dados;
 Gerar conhecimento através de um sistema de informações permanentemente compartilhado;
 Facilitar a gestão pública e privada na tomada de decisões de forma estratégica, no intuito de gerir os recursos de forma
eficiente.
 Realizar avaliações periódicas com base em indicadores que permitam facilitar as decisões públicas e privadas
implementando para a gestão turística de Curitiba o paradigma de Destino Turístico Inteligente;
 Desenvolver programas, projetos e ações com base em indicadores de gestão, com o objetivo de melhorar a governança,
a sustentabilidade, a conectividade-sensorização, a inteligência e a informação turística, tendo a inovação como tema
transversal na apresentação de soluções práticas.
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MACROPROGRAMAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - CONTINUAÇÃO
LINHAS DE ATUAÇÃO

MACROPROGRAMA

EIXOS ESTRATÉGICOS

MARCOS REGULATÓRIOS

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

 Contar com marcos regulatórios para a atividade turística, considerando os aspectos relacionados à sua gestão, sustentabilidade, qualidade, comercialização;
 Estimular o desenvolvimento da atividade de forma ética e responsável

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

 Maximizar os impactos positivos da atividade turística na melhoria da qualidade de vida da população local; Implementar
o turismo acessível, onde todos tenham o direito de fazer turismo;
 Converter o turismo como instrumento de inclusão social.

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
LOCAL
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SISTEMATIZAÇÃO E ALINHAMENTO
DAS AÇÕES REGIONAIS AO
PARANÁ TURÍSTICO 2026
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6.SISTEMATIZAÇÃO E ALINHAMENTO DAS AÇÕES REGIONAIS AO PARANÁ TURÍSTICO 2026
Este item apresenta o alinhamento das diversas propostas de ações, em nível regional e contidas nos documentos consultados, aos macroprogramas
do Paraná Turístico 2026. Esta sistematização visa subsidiar a definição das ações estratégicas que comporão o Planejamento Operacional Regional a
ser definido para o período de 2017-2019.

MACROPROGRAMA

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

EIXOS ESTRATÉGICOS

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE
QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
DA OFERTA TURÍSTICA

QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE

MACROPROGRAMAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
AÇÕES JÁ PROPOSTAS
Relatório da Oficina do Paraná Turístico 2026 – Região Entre Morros e Rios:
 Órgãos oficiais de turismo criados nos municípios.
 Parcerias com organizações afins ao turismo realizadas.
 Agência Regional de turismo criada com articulação dos atores sociais e encontros regulares.
 Oficinas para discussão do turismo realizadas.
 Diagnóstico regional realizado com base em inventários turísticos atualizados.
O Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Território da Cidadania Paraná Centro-PTDRS 2011-2016:
 Criar uma Agência de Desenvolvimento de Turismo Territorial.
 Incentivar as prefeituras municipais a criarem as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Turismo.
Relatório da Oficina do Paraná Turístico 2026 – Região Entre Morros e Rios:
 Potencial turístico da região identificado e mapeado.
 Segmentos turísticos prioritários organizados de forma sustentável na região: religioso,eventos, arqueológico, rural, áreas
naturais, geoturismo.
 Geoparque ou APA mosaico criado na região.
 Despertar o empreendedorismo.
 Ornamentação natural nos Eventos
 Atrativos turísticos identificados e sinalizados na rodovia e no município.
 Cursos regulares de formação na área de turismo ofertados.
 Formação e capacitação para o turismo regional realizadas.
 Centro de informações regional estruturado.
 Roteirização turística realizada e divulgada.
 Atrativos turísticos estruturados e formatados para comercialização (cavalgadas, pousadas, caminhadas etc).
O Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Território da Cidadania Paraná Centro-PTDRS 2011-2016:
 Organizar e divulgar calendário de festividades tradicionais, buscando incentivar as culturas locais e, territorial.
 Incentivar a criação de Parques Ecológicos nas macrozonas de turismo em nível territorial.
 Organizar um planejamento territorial para ecoturismo, a partir da elaboração do diagnóstico dos pontos turísticos, de
belezas cênicas, do resgate do Caminho do Peabiru e suas riquezas, e potenciais da produção camponesa,
organizando um roteiro para visitação. Exemplo: Caminhadas da Natureza e percursos de valorização da Agricultura
Camponesa.
 Realizar um seminário territorial para discussão e capacitação sobre a temática das atividades não agrícolas (serviços,
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turismo rural, etc) com definição de um plano de atividades. Envolvendo agricultores e profissionais técnicos.
 Promover eventos de capacitação na área de turismo rural para agricultores e profissionais de ATER,para alavancar a
atividade em todos os municípios do Território, resultando em um planejamento territorial

MARKETING E VENDAS

MARKETING E
INOVAÇÃO

INTELIGÊNCIA TURÍSTICA

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

MARKETING E
INOVAÇÃO
GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

Relatório da Oficina do Paraná Turístico 2026 – Região Entre Morros e Rios:
 Calendário regional de eventos estabelecido.
 Eventos para fortalecer a Agricultura familiar criado.
 Parcerias com empresas da região estabelecidas.
 Divulgação da região e de sua programação realizada de forma constante.
 Produtos turísticos comercializados com articulação dos atores envolvidos – hotéis, agências de turismo etc.
 Redes sociais melhor utilizadas para o turismo.
 Veículos de comunicação (Radio, TV, jornal) divulgando os produtos turísticos.
 Participação em eventos realizada de forma regular.
 Não foram identificadas ações.

 Não foram identificadas ações.

QUALIDADE E

MARCOS REGULATÓRIOS

QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO LOCAL

COMPETITIVIDADE
GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE
GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

 Não foram identificadas ações.

Relatório da Oficina do Paraná Turístico 2026 – Região Entre Morros e Rios:
 Turismo identificado como fonte de renda e emprego para a região.
 Sensibilização, mobilização e conscientização para o turismo estabelecidas a partir de mudanças culturais e comportamentais na
comunidade local.
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PLANO OPERACIONAL
REGIONAL
2017-2019
(MONITORAMENTO 2018)
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7. MONITORAMENTO DO PLANO OPERACIONAL REGIONAL - PARANÁ TURÍSTICO 2026 - 2017-2019 (MONITORAMENTO 2018)
O Plano Operacional Regional 2017-2019 aqui apresentado é resultado da oficina de planejamento realizada dia 24/05/2017, em Pitanga, com ampla participação dos
atores públicos e privados regionais e teve como base as etapas anteriores apresentadas neste documento, na experiência e conhecimento dos participante e busca
estabelecer um foco de atuação (ação / execução), para o horizonte 2017/2019, em cada um dos macroprogramas do Paraná Turístico 2026, a saber:
1. Modernização da gestão;
2. Inovação e competitividade da oferta turística;
3. Marketing e vendas;
4. Inteligência turística;
5. Destino turístico inteligente;
6. Marcos regulatórios;
7. Qualidade de vida da população local.
Foi utilizada como referência a planilha com as ações já propostas anteriormente por meio dos diversos planos e projetos regionais, ficando a cargo dos grupos de
participantes: manter, excluir, alterar ou inserir novas ações.
Vale lembrar que este plano proposta deverá ser material de trabalho do comitê gestor a ser constituído, conforme exposto no ciclo estratégico de gestão, apresentado a
seguir.
O monitoramento deste plano foi realizado por meio de reunião de avaliação com representantes da Adetur Centro no dia 27/11/2108, que indicou a situação atual das
ações propostas, conforme a seguir:
MACROPROGRAMA 1 – MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Indicativo de como realizar

O que fazer? (ações)
1.1 Aprimorar a articulação entre público e
privado.

1.2 Realizar um diagnóstico regional.

1.3 Fortalecer a IGR.

Sensibilizar a mobilizar;
Inserir o 3° setor na conversa;
Conhecer os principais envolvidos com o turismo;
Buscar bons exemplos (modelos);
Elaborar um plano de ação para os OOTs;
Incentivar os inventários municipais;
Buscar parcerias com o setor público e universidades;
Trabalhar inicialmente o que é prioritário;
Buscar associados;
Buscar exemplos;
Planejar a IGR (ações, plano de negócios etc.);
Inserir os municípios no mapa do turismo brasileiro;
Promover: encontros, reuniões, capacitações, seminários, visitas
técnicas etc.;
 Incentivar os planos municipais;














Monitoramento 2018
em realização
a ser realizada (2019)
em realização
em realização
a ser realizada (2019)
em realização
a ser realizada (2019)
realizada
em realização
em realização
a ser realizada (2019)
realizada
em realização

Responsável
OOts

OOTs

OOTs

em realização
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O que fazer? (ações)

MACROPROGRAMA 2 – INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DA OFERTA TURÍSTICA
Indicativo de como realizar

2.1 Desenvolver a segmentação.








Identificar a sustentabilidade de cada segmento;
Formatar produtos;
Incentivar os produtos regionais;
Elaborar os roteiros;
Monitorar os resultados;
Facilitar o acesso aos atrativos (transporte, agenciamento etc.);

2.2 Despertar o empreendedorismo.






Mostrar exemplos de sucesso;
Divulgar oportunidades de investimento;
Incentivar a formalização dos empreendimentos;
Trabalhar com núcleos empresariais;

MACROPROGRAMA 3 – MARKETING E VENDAS
Indicativo de como realizar

O que fazer? (ações)
3.1 Aprimorar a divulgação.







Redes sociais;
Sites;
Mídia;
Estimular o conhecimento / divulgação pela população;
Pensar em um evento da região (específico para fortalecer o processo,
usando temas de interesse regional);

MACROPROGRAMA 4 – INTELIGÊNCIA TURÍSTICA
Indicativo de como realizar

O que fazer? (ações)
4.1 Compartilhar informações.

 Criar sistema de informações compartilhado;

MACROPROGRAMA 5 – DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Indicativo de como realizar

O que fazer? (ações)
Nenhuma ação prevista para o período

-

Monitoramento 2018
em realização
a ser realizada (2019)
em realização
a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)
em realização
em realização
a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)

Monitoramento 2018
em realização
a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)

Monitoramento 2018
a ser realizada (2019)

Monitoramento 2018

Responsável
OOTs

OOTs

Responsável
OOTs

Responsável
OOts

Responsável

-
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MACROPROGRAMA 6 – MARCOS REGULATÓRIOS
Indicativo de como realizar

O que fazer? (ações)
6.1 Fortalecer a legislação ligada ao turismo.

O que fazer? (ações)
7.1 Sensibilizar a população sobre o turismo.








PPA;
Loa;
Conselhos;
Reconhecimento (ex: Caminho do Peabiru, IGR etc.);
Elaborar uma política de turismo;
Leis de incentivo;

MACROPROGRAMA 7 – QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL
Indicativo de como realizar
 Realizar trabalho nas escolas;

Monitoramento 2018
a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)
em realização

Responsável
OOTs

a ser realizada (2019)
a ser realizada (2019)

Montoramento 2018
em realização

Responsável
OOTs
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CICLO ESTRATÉGICO
DE

GESTÃO
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8. CICLO ESTRATÉGICO DE GESTÃO
Os participantes definiram os próximos passos (ações) que podem garantir a continuidade deste processo.

10.
CICLO
STRATÉGICO
DEplano;
GESTÃO
 Criar
um E
grupo
gestor do

 Realizar reuniões de avaliação / orientação;
 Identificar as ações “adequadas” aos municípios para execução;
 Fortalecer a articulação regional e o detalhamento das ações: parcerias, responsáveis, elaboração dos planos executivos, indicadores, recursos financeiros, orçamento,
APROVAÇÃO NO CEPATUR
fontes, novas ações, adequar linguagem e cronograma etc.;
Aprovação
do
Paraná Turístico 2026: pacto para um
 Apresentar o plano na Região (municípios e entidades);
destino inteligente, pelo CEPATUR (21/09/2016)
 Informar sobre o andamento da execução.

Como se pode identificar na figura abaixo, diversos grupos de atores sociais devem estar envolvidos no
processo de planejamento, implementação, desenvolvimento, gestão e controle das atividades turísticas.
Todos devem ter interesses e benefícios, desde que assumam suas responsabilidades em todo este processo,
com colaboração e comprometimento

Fonte: Adaptado de GÂNDARA, J.M.G., BIZ, A., CHIQUIM, C.E. y LAGO, H (2011) Caminhos do
Turismo: Construindo o futuro do destino que queremos - Fase 2. Foz do Iguaçu, SEBRAE. com
base em BUHALIS, 2000.
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FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA
CONSELHO PARANAENSE DE TURISMO - CEPATUR
CÂMARA DE GESTÃO TÉCNICA DO PARANÁ TURÍSTICO 2026
Aldo Carvalho I SEBRAE-PR. (Coordenação)
Deise Bezerra I PARANÁ TURISMO
José Manoel Gândara I UFPR
Marilda Keller Zaperlon I PARANÁ TURISMO
Manoel Jacó Garcia Gimenes I PARANÁ TURISMO
Rosa Maria Corbari Maccali I FECOMÉRCIO-PR
Evandro Razzoto I SETI -PR
Michele Caroline de Oliveira I PARANÁ CONVENTION BUREAU
Roberto Sgrott da Silva I FIEP-PR
EQUIPE TÉCNICA - PARANÁ TURISMO
Deise Bezerra I PARANÁ TURISMO (Diretora Técnica)
Débora Zlotnik Werneck I PARANÁ TURISMO (Arquiteta - Informações estatísticas, mapeamento e revisão)
Ary Talamini Junior I PARANÁ TURISMO (Engenheiro Civil)
Evandro Pinheiro I PARANÁ TURISMO (Engenheiro Agrônomo e Turismólogo )
Rodrigo Neratika I PARANÁ TURISMO (Estagiário em Turismo)
CONSULTORIA - SEBRAE
José Gabriel Pesce Jr I Moderação das oficinas
Yure Lobo I Organização e elaboração do documento
INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL
Câmara de Turismo
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PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO

Adriel D. Machado
Alessandra B. P. Sacon
Ana Cristina Leal
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Celso Boiko Martins
Celso da Silva
Clemente Gaioski
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Daniele Aparecida Bueno
Darci Cereja
Diego Aramoni
Elielton Rocha Dziubate
Etelvina de Abreu Silva
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Joana Paula Humeniuk da Silva
João Ludke Filho
Joelson Gonçalves
Jorge Martins dos Santos
José Anderson Fortunato de Souza
José Geovane Dalzotto
Juliane Cassia Correia
Juliano Azevedo Lopes
Jussara Strugal dos Santos Ribas
Katy Cristiany Walecki
Leocadia P. Gaioski

Lidia Vereia de Campos Ferreira
Lucieli Rodrigues Camargo Santos
Luiz Mattos
Maciel Maioli
Maicol G. C. Barbosa
Marcel Jayre M. dos Santos
Maria Salete da Silva
Miguel Burei Sobrinho*
Nilson Padilha*
Osvaldo Rachelle
Paulo Wolf
Pedro Cabrera
Perison Luiz Perich*
Roseli Pittner*
Rosilda Gomes da Silva
Sidinei Ceron de Almeida
Tereza Aparecida Binde
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Tony Luiz Gomes
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Valdehi de Almeida Machado
Verônica Bastos da Silva
Vitória Maria M. Holzmann
Wilson Teixeira Aguiar
*participou da oficina de 2016 e de 2017.
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