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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 Vales do Iguaçu 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 VALES DO IGUAÇU
O esquema abaixo apresenta resumidamente as principais fases de trabalho para a elaboração do Plano Operacional do Paraná Turístico 2026 na Região Turística Vale do
Iguaçu
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 16/Fevereiro/2017, em Francisco Beltrão, com a
participação de 45 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. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo Regional 2008 – 2011,
Região Turística Vales do Iguaçu – Sudoeste;
• Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, Demandas para Estruturação dos Roteiros
Integrados – Região Turística Vales do Iguaçu – 2011, março de 2011;
• SETU – Secretaria de Estado do Turismo. Hierarquização das Regiões Turísticas 2012;
• SETU – Secretaria de Estado do Turismo. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS
Paraná – 2012;
• Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, Plano de Desenvolvimento Regional Integrado
do Sudoeste do Paraná – 2015-2020;
• SETU – Secretaria de Estado do Turismo. PARANÁ – Estudo estatístico – 20 anos de Turismo – 2014;
• PARANÁ TURISMO. Oficina do Paraná Turístico 2026 – Vales do Iguaçu;
• PARANÁ TURISMO. Caderno do Sudoeste do Paraná – 2016;
• Banco de Dados – Paraná Turismo;
• Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino Inteligente.

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.
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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 Vales do Iguaçu, 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 ao

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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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 - Vales do Iguaçu
Região marcada por agroindústrias, pelas reservas de Araucária, pelo clima frio e
pelas represas do Rio Iguaçu, que formam lagos propícios ao lazer e esportes
náuticos. É privilegiada também pela presença de reservas indígenas, por fontes de
água hidrotermal - com destaque para as águas do Verê - e pelo cultivo da uva,
responsável pela presença de vinícolas e realização de festas gastronômicas. Além
das hidrelétricas, a presença do Rio Iguaçu é também marcante pelo início do
Parque Nacional do Iguaçu, no município de Capanema, onde um roteiro rural está
estruturado.Destacam-se ainda na sua paisagem bucólica, os Campos de Palmas
com usinas eólicas e o Marco Divisório entre Paraná, Santa Catarina e Argentina,
em Barracão, além do Museu do Iguaçu em Reserva do Iguaçu.

Instância de Governança Regional:
Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná
Ano de criação: 2000.
Número de municípios: 25.
Site: http://www.agenciasudoeste.org.br
- Riquezas do
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25 municípios participam do Mapa do
Turismo do Sudoeste: Ampére, Barracão,
Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul,
Bom
Sucesso
do
Sul,
Capanema,
Chopinzinho, Coronel Domingos Soares,
Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois
Vizinhos,
Francisco
Beltrão,
Itapejara
d´Oeste, Mariópolis, Nova Prata do Iguaçu,
Palmas, Pato Branco, Pérola do Oeste,
Pranchita, Realeza, Renascença, Salgado
Filho, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio
do Sudoeste e São Jorge d´Oeste.
Fonte: Paraná Turismo
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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

VALES DO IGUAÇU
Total de municípios em cada categoria

17
14

7
4

A

B

6

4

C

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. Vales do Iguaçu possui 27 municípios
regionalizados e categorizados e apresentou aumento
no número de municípios na categoria D.

2013-2016

REGIÕES TURÍSTICAS

QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS CATEGORIZADOS
POR REGIÃO TURÍSTICA

E

Categorias

Fonte: Paraná Turismo, 2018
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O mapa e tabela abaixo apresentam o resultado da categorização dos municípios da Região

situação geral.

Turística Vales o Iguaçu, permitindo uma visualização abrangente da

CATEGORIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO TURÍSTICA

CATEGORIAS
A
B
C
D

E

Fonte: Ministério do Turismo, 2018

MUNICÍPIOS
PALMAS, PATO BRANCO, FRANCISCO BELTRÃO,
DOIS VIZINHOS
AMPÉRE, BARRACÃO, CAPANEMA,
CHOPINZINHO, CORONEL VIVIDA, CRUZEIRO DO
IGUAÇU, MANGUEIRINHA, MARIÓPOLIS
NOVA PRATA DO IGUAÇU, PLANALTO
REALEZA, RENASCENÇA, SANTA IZABEL DO
OESTE, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, SÃO
JORGE D'OESTE, SULINA E VERÊ.
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU, BOM JESUS
DO SUL, BOM SUCESSO DO SUL, PRANCHITA,
SALGADO FILHO E SAUDADE DO IGUAÇU.
Fonte: Ministério do Turismo, 2018

Este plano apresenta informações para 42 municípios, sendo que
27 deles integram a Região Turística e participam do Mapa do
Turismo, conforme quadro acima.

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.
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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 a 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.
pesquisas
quantitativas
e qualitativas.
/ implementação
e monitoramento)
Neste
sentido
é preponderante
o estabelecimento
de mecanismos
e estruturas capazes de coletar, armazenar, analisar e disseminar estudos, estatísticas e informações sobre
o turismo na região. Não foram identificadas iniciativas neste sentido na região turística, o que exige atenção por parte dos gestores para a implementação de esforços que
resultem em informações que possa subsidiar a tomada de decisões para o desenvolvimento turístico regional.

Uma fonte importante de informações sobre as Regiões Turísticas no Paraná é 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)

Fonte: SETU, 2012
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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.
Este plano traz informações para 42 municípios, dentre os quais se
destacam como os de maior população Francisco Beltrão e Pato Branco.
A população total da região, segundo a estimativa do IBGE para 2015, é
de cerca de 620 mil habitantes, 5,6% da população do Estado.
POPULAÇÃO ESTIMADA – 2015

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes
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GRAU DE URBANIZAÇÃO – 2010

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes
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DEMOGRAFIA, DESENVOLVIMENTO HUMANO E RENDA
POPULAÇÃO
ESTIMADA 2015

MUNICÍPIOS
Total

Ranking
Reg.

GRAU DE
URBANIZAÇÃO 2010
% de
População
Urbana

Ranking
Reg.

DESENVOLVIMENTO
HUMANO MUNICIPAL
2010
Ranking
Reg.

IDH-M

RENDA MÉDIA
DOMICILIAR PER
CAPITA 2010
R$ 1,00

Ranking
Reg.

Ampére

18.591

9

76,59

6

0,709

20

588,01

23

Barracão
Bela Vista da Caroba
Boa Esperança do Iguaçu
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul
Capanema
Chopinzinho
Clevelândia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Cruzeiro do Iguaçu
Dois Vizinhos
Enéas Marques
Flor da Serra do Sul
Francisco Beltrão
Honório Serpa
Itapejara d'Oeste
Manfrinópolis
Mangueirinha
Mariópolis
Marmeleiro
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Prata do Iguaçu
Palmas
Pato Branco
Pérola d'Oeste
Pinhal de São Bento
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
São João
São Jorge d'Oeste
Saudade do Iguaçu
Sulina
Verê
Vitorino

10.231
3.848
2.716
3.777
3.365
19.275
19.992
17.373
7.580
21.846
4.376
39.138
6.195
4.802
86.499
5.769
11.454
2.954
17.334
6.585
14.470
5.206
10.722
47.674
79.011
6.746
2.740
13.926
5.558
17.023
6.984
4.142
14.539
14.165
19.958
10.709
9.302
5.372
3.293
7.799
6.828

20
36
42
37
38
8
6
10
23
5
34
4
28
33
1
29
17
40
11
27
14
32
18
3
2
26
41
16
30
12
24
35
13
15
7
19
21
31
39
22
25

71,99
26,39
34,48
24,58
48,01
60,19
63,56
85,60
24,22
71,01
61,31
77,66
34,84
34,79
85,44
33,38
66,35
20,85
49,24
71,30
63,48
34,21
58,47
92,79
94,09
47,14
44,42
44,44
64,05
72,20
51,16
51,19
54,28
56,51
72,57
63,54
57,39
49,78
40,95
41,65
61,23

9
39
36
40
28
19
14
3
41
11
17
5
34
35
4
38
12
42
27
10
16
37
20
2
1
29
31
30
13
8
25
24
23
22
7
15
21
26
33
32
18

0,706
0,681
0,700
0,697
0,742
0,706
0,740
0,694
0,600
0,723
0,709
0,767
0,752
0,682
0,774
0,683
0,731
0,645
0,688
0,698
0,722
0,714
0,716
0,660
0,782
0,726
0,695
0,706
0,752
0,722
0,733
0,700
0,718
0,696
0,671
0,727
0,722
0,699
0,693
0,720
0,702

22
38
26
30
6
23
7
33
42
12
21
3
5
37
2
36
9
41
35
29
15
19
18
40
1
11
32
24
4
13
8
27
17
31
39
10
14
28
34
16
25

679,71
553,80
476,85
423,11
612,98
698,24
800,70
657,51
342,17
674,15
632,85
814,22
498,62
514,70
879,66
434,70
668,15
539,29
599,28
677,62
479,70
512,01
659,10
568,07
974,21
613,09
561,09
552,99
813,42
695,40
830,82
529,09
495,45
517,71
567,04
601,57
633,24
413,95
551,31
654,09
691,65

10
27
38
40
20
7
6
15
42
12
18
4
35
33
2
39
13
30
22
11
37
34
14
24
1
19
26
28
5
8
3
31
36
32
25
21
17
41
29
16
9

É muito expressivo o número de municípios cuja população vive no
campo, dado o caráter notadamente rural da região, cuja
economia muito se baseia na agricultura familiar, mediante a
presença de pequenas unidades produtivas. Palmas e Pato Branco
são os de maior grau de urbanização, seguidos por Francisco
Beltrão e Clevelândia.
Pato Branco, Francisco Beltrão e Dois Vizinhos destacam-se como os
de maior IDH-M, sendo que Pato Branco, Francisco Beltrão e
Renascença são os de maior renda média domiciliar per capta.
Apenas 5 municípios apresentam IDH-M maior que a média do
Paraná que é de 0,749.

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes
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ECONOMIA

MUNICÍPIOS

Ampére
Barracão
Bela Vista da Caroba
Boa Esperança do Iguaçu
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul
Capanema
Chopinzinho
Clevelândia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Cruzeiro do Iguaçu
Dois Vizinhos
Enéas Marques
Flor da Serra do Sul
Francisco Beltrão
Honório Serpa
Itapejara d'Oeste
Manfrinópolis
Mangueirinha
Mariópolis
Marmeleiro
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Prata do Iguaçu
Palmas
Pato Branco
Pérola d'Oeste
Pinhal de São Bento
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
São João
São Jorge d'Oeste
Saudade do Iguaçu
Sulina
Verê
Vitorino

PRODUTO INTERNO BRUTO
2013
PIB
(R$1.000,00)
409.346
191.633
57.797
63.207
50.803
140.609
513.336
440.993
400.082
134.937
478.420
86.726
1.070.131
152.226
86.615
2.064.264
148.853
289.780
44.779
1.070.990
180.570
272.916
75.160
232.360
725.670
2.519.369
123.023
36.099
232.708
153.889
410.831
211.642
74.353
274.585
237.733
353.236
430.122
194.112
857.863
75.519
190.501
304.364

Ranking
Reg.
12
24
39
38
40
30
7
9
13
31
8
33
4
28
34
2
29
16
41
3
26
18
36
21
6
1
32
42
20
27
11
22
37
17
19
14
10
23
5
35
25
15

PRODUTO INTERNO BRUTO
PER CAPITA
2013
PIB per Capita
(R$1,00)
22.392,00
18.893,00
14.722,00
22.876,00
13.285,00
41.699,00
26.761,00
21.965,00
22.860,00
17.932,00
21.712,00
19.787,00
27.879,00
24.462,00
17.963,00
24.447,00
25.221,00
25.848,00
14.667,00
61.544,00
27.657,00
18.956,00
14.404,00
21.720,00
15.675,00
32.622,00
18.033,00
13.252,00
16.665,00
27.271,00
24.264,00
30.282,00
17.344,00
19.125,00
17.093,00
17.887,00
39.911,00
20.843,00
162.075,00
22.436,00
24.081,00
44.925,00

Ranking
Reg.
21
29
38
18
41
4
11
22
19
32
24
26
8
14
31
15
13
12
39
2
9
28
40
23
37
6
30
42
36
10
16
7
34
27
35
33
5
25
1
20
17
3

SETOR ECONÔMICO
PREDOMINANTE
(segundo o Valor
Adicionado Fiscal-VAF)

O PIP total é de R$ 16 milhões,
aproximadamente, 4,8% do PIB paranaense. O
PIP percapta do Paraná é de R$ 30.265,00 e
apenas 7 municípios estão acima desta
média.

Industrial
Com. e serv.
Primário
Primário
Primário
Primário
Primário
Primário
Primário
Primário
Primário
Industrial
Industrial
Primário
Primário
Sem predom.
Primário
Primário
Primário
Industrial
Primário
Primário
Primário
Industrial
Com. e serv.
Com. e serv.
Primário
Primário
Primário
Primário
Sem predom.
Primário
Primário
Primário
Primário
Primário
Primário
Industrial
Industrial
Primário
Primário
Sem predom.

Fonte: BDE Web Ipardes

Ipardes
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PRODUTO INTERNO BRUTO – 2014

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
REGIÃO TURÍSTICA
VALES DO IGUAÇU
Ampére
Barracão
Boa Esperança do Iguaçu
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul
Capanema
Chopinzinho
Coronel Vivida
Cruzeiro do Iguaçu
Dois Vizinhos
Francisco Beltrão
Mangueirinha
Mariópolis
Nova Prata do Iguaçu
Palmas
Pato Branco
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
São Jorge d'Oeste
Saudade do Iguaçu
Sulina
Verê
TOTAL

ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS DO TURISMO - ACT'S
Rendimento Médio Salarial
Estabelecimentos
Empregos
(em reais)
Variação
Variação
Variação
2.015 2.017
2015
2017
2015
2017
%
%
%
28
34
21%
68
98
44%
989,91 1.235,70
25%
23
26
13%
123
122
-1%
1.544,99 1.830,42
18%
4
3
-25%
6
3
-50%
1.183,00 1.032,67
-13%
2
1
-50%
2
844,00
4
4
0%
5
2
-60%
1.143,96 773,07
-32%
32
33
3%
81
78
-4%
955,70 1.387,18
45%
21
23
10%
44
58
32%
1.156,28 1.327,43
15%
31
38
23%
95
99
4%
1.281,74 1.498,72
17%
2
5
150%
7
11
57%
1.055,30 1.068,04
1%
73
67
-8%
234
209
-11%
1.123,37 1.371,23
22%
187
182
-3%
767
794
4%
1.271,62 1.583,06
24%
24
22
-8%
50
58
16%
1.148,21 1.256,23
9%
8
10
25%
24
27
13%
2.079,81 1.981,30
-5%
10
10
0%
13
13
0%
909,51 1.012,60
11%
70
68
-3%
231
217
-6%
1.221,49 1.416,36
16%
182
195
7%
799
855
7%
1.421,76 1.612,53
13%
20
20
0%
36
37
3%
1.018,29 1.258,44
24%
3
3
0%
16
20
25%
653,83 1.080,44
65%
52
51
-2%
221
196
-11%
1.085,81 1.348,56
24%
6
5
-17%
13
16
23%
965,84 1.225,38
27%
2
3
50%
2
5
150%
600,85
734,82
22%
20
20
0%
41
36
-12%
1.016,73 1.073,75
6%
32
23
-28%
74
71
-4%
887,62
981,55
11%
15
17
13%
28
31
11%
971,50
977,46
1%
5
7
40%
17
13
-24%
1.127,27 1.273,64
13%
5
5
0%
29
23
-21%
1.408,28 1.558,90
11%
16
19
19%
102
116
14%
1.286,83 2.085,09
62%
877
894
2%
3.128 3.208
3%
1.256,86 1.512,52
20%
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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

ESTABELECIMENTOS 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).

Fonte: BDE Web - Ipardes
Ipardes
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RENDIMENTO MÉDIO SALARIAL NAS ACT’S – 2017

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISSQN - 2016

Fonte: Prefeituras Municipais
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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

Fonte: Paraná Turismo, 2016.

O gráfico ao lado apresenta a oferta turística do Paraná, em relação à segmentação dos
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, 2016.
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Equipamentos e
Serviços
Já em relação aos equipamentos e serviços, conforme gráfico ao
lado a concentração maior da oferta está nos serviços de
alimentação, seguida pelos meios de hospedagem e transporte
terrestre.

DISTRIBUIÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DA REGIÃO TURÍSTICA POR TIPO DE ATIVIDADE

Estabelecimentos Região Turística Vales do Iguaçu
Alimentação

634

Alojamento

102

Transporte Terrestre

81

Cultura e Lazer

36

Agências de Viagem

32

Aluguel de Transportes

7

Transporte Aquaviário

2

Fonte: BDE Web - Ipardes
Ipardes

Outra iniciativa importante relacionada à este eixo diz respeito ao Programa Selo de Qualidade do 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 Turística Vales do Iguaçu
no processo do Selo.
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HOTELARIA

Fonte: Paraná Turismo
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INFRAESTRUTURA - SAÚDE E EDUCAÇÃO

Infraestrutura

MUNICÍPIOS

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

Ampére
Barracão
Bela Vista da Caroba
Boa Esperança do Iguaçu
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul
Capanema
Chopinzinho
Clevelândia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Cruzeiro do Iguaçu
Dois Vizinhos
Enéas Marques
Flor da Serra do Sul
Francisco Beltrão
Honório Serpa
Itapejara d'Oeste
Manfrinópolis
Mangueirinha
Mariópolis
Marmeleiro
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Prata do Iguaçu
Palmas
Pato Branco
Pérola d'Oeste
Pinhal de São Bento
Planalto
Pranchita
Realeza
Renascença
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Izabel do Oeste
Santo Antônio do Sudoeste
São João
São Jorge d'Oeste
Saudade do Iguaçu
Sulina
Verê
Vitorino

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
2014

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
2014

Total

Ranking Reg.

Total

Ranking Reg.

28
14
5
5
3
4
33
55
32
9
60
9
106
10
9
302
14
22
5
31
11
27
9
22
91
413
10
4
20
16
49
14
9
27
21
31
22
18
5
8
14
7

12
22
37
38
42
40
8
6
9
33
5
32
3
28
31
2
25
16
39
11
26
13
29
17
4
1
27
41
19
21
7
24
30
14
18
10
15
20
36
34
23
35

22
18
4
4
5
5
26
27
25
18
23
6
41
7
7
69
7
10
6
22
6
14
7
10
39
74
9
4
15
11
20
4
5
23
19
26
15
13
5
3
10
5

12
15
39
40
37
36
6
5
8
16
9
31
3
27
29
2
26
22
32
11
30
19
28
23
4
1
25
41
18
21
13
38
33
10
14
7
17
20
35
42
24
34

Fonte: BDE Web - Ipardes
Ipardes
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA – 2014

ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 2014

Por se tratar de municípios pequenos,
com baixa urbanização, os serviços de
rede de distribuição de água e rede de
coleta
de
esgoto
são
baixos
comparativamente a outras regiões do
Paraná.

Fonte: SNIS; IBGE
Dados trabalhados pela Paraná Turismo
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RODOVIAS E PRINCIPAIS ACESSOS

RIOS DA REGIÃO

A região dispõe de dois importantes rios: o Iguaçu, que a delimita
ao norte, e o Chopim, que a atravessa longitudinalmente,
entrecortando diversos municípios. Conta também com o afluente
deste último, o rio Marrecas, e com os rios Capanema e Santo
Antônio, ambos mais a oeste.

Fonte: BDE Web - Ipardes
A principal rodovia paranaense que dá
acesso ao sudoeste é a BR-277, que
apresenta
várias
possibilidades
de
ligação, a partir de Guarapuava, Candói,
Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras,
Cascavel e Medianeira.
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DEMAIS VARIÁVEIS
EQUIPAMENTOS
CULTURAIS

MUNICÍPIOS
Total

Ranking
Reg.

AGÊNCIAS
BANCÁRIAS E
POSTOS DE AEROPORTOS E
ATENDIMENTO AERÓDROMOS
2014
Ranking
Total
Reg.

FROTA DE
VEÍCULOS 2015

Total

DISTÂNCIA
À CAPITAL
(km)

Ranking
Reg.

IMPOSTO
MUNICIPAL
Alíquota
ISSQN
%

Ampére

9

7

7

14

-

11.257

8

531

3,5

Barracão

6

14

2

29

-

7.387

16

552

3,0
3,0

Bela Vista da Caroba

8

11

-

-

2.020

36

554

Boa Esperança do Iguaçu

2

31

-

-

1.492

40

477

3,0

Bom Jesus do Sul

5

18

1

34

-

1.779

39

563

3,0

Bom Sucesso do Sul

5

18

2

27

-

1.884

37

458

2,0

Capanema

9

7

7

11

-

11.142

9

558

3,0

Chopinzinho

5

18

9

6

-

11.779

7

394

5,0

Clevelândia

3

26

10

5

-

8.835

12

410

3,0

Coronel Domingos Soares

1

39

4

21

-

2.125

35

404

3,0

11

5

8

8

-

13.002

5

405

5,0
3,0

Coronel Vivida
Cruzeiro do Iguaçu

2

31

2

28

1

2.211

34

464

Dois Vizinhos

6

14

13

3

1

26.828

3

464

3,0

Enéas Marques

3

26

2

30

-

3.718

26

499

3,0

Flor da Serra do Sul

2

31

-

-

2.341

33

515

3,0

15

3

29

2

1

55.569

1

474

3,0

Honório Serpa

2

31

3

24

-

2.618

30

427

5,0

Itapejara d'Oeste

3

26

5

19

-

6.442

18

444

2,0

Manfrinópolis

2

31

-

-

1.248

41

539

2,0

Mangueirinha

3

26

7

-

8.582

13

408

2,0
3,0

Francisco Beltrão

10

Mariópolis

7

13

5

15

-

3.609

27

433

Marmeleiro

12

4

8

9

-

8.919

11

480

3,0

Nova Esperança do Sudoeste

4

24

-

-

2.943

29

512

3,0

Nova Prata do Iguaçu

6

14

5

18

-

6.209

19

514

3,0

Palmas

9

7

12

4

1

19.475

4

369

3,0

Pato Branco

9

7

38

1

1

53.756

2

434

2,0

Pérola d'Oeste

8

11

2

31

-

4.037

24

552

3,0

Pinhal de São Bento

2

31

-

-

1.229

42

561

3,0
5,0

Planalto

5

18

5

16

-

7.417

15

553

Pranchita

4

24

2

32

-

4.169

23

572

3,5

Realeza

5

18

9

7

1

12.117

6

523

3,0

Renascença

3

26

3

23

-

3.833

25

475

3,0

Salgado Filho

1

39

-

-

2.580

31

529

3,0

Salto do Lontra

1

39

5

17

-

7.628

14

495

3,0

Santa Izabel do Oeste

10

6

4

22

-

5.979

20

518

3,0

Santo Antônio do Sudoeste

23

1

7

13

-

10.720

10

568

3,0

6

14

7

12

-

6.562

17

418

3,0
3,0

São João
São Jorge d'Oeste

-

5.478

21

449

16

2

4

Saudade do Iguaçu

1

39

-

-

2.573

32

414

Sulina

2

31

1

3,0

33

-

1.785

38

434

Verê

5

18

3,0

2

26

-

4.580

22

460

Vitorino

2

31

3,0

3

25

-

3.605

28

449

3,0

20

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 s serviços
de transporte, agenciamento e organizadoras de eventos. 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

55

Agência de Turismo

25

Organizadora de Eventos

13

Restaurante, Cafeteria, Bar e Similares

12

Meio de Hospedagem
Prestador de Infraestrutura de Apoio para
Eventos

6
2

Prestador Especializado em Segmentos
Turísticos

1

Guia de Turismo

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

Cidade
Pato Branco

Cursos Superiores em Turismo - Ofertados na Região
Instituição
Curso
FADEP
Gastronomia
Fonte: SEED, 2016

eixo: turismo, hospitalidade e lazer, foi identificado apenas 1 curso
(tabela ao lado) 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
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 Vales do Iguaçu, definidos a partir das características da oferta, bem
como de identidade existentes no território, características, atividades, práticas,
tradições, serviços e infraestrutura comuns.
Destaca-se na região a oferta principal está relacionada ao Cultural, seguido pelo
Turismo Religioso e o Turismo de Lazer, Sol e Praia.

PARTICIPAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS
167ATRATIVOS NO BANCO DE DADOS DA PRTUR
Turismo Cultural

22%

Turismo Religioso

17%

Turismo de Lazer, Sol e Praia

16%

Ecoturismo

14%

Turismo Gastronômico

8%

Turismo de Negócios e Eventos

8%

Turismo Rural

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.

7%

Turismo de Pesca
Turismo de Esportes
Turismo de Aventura

4%
2%
2%
Fonte: Paraná Turismo, 2018
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MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Boa Es pera nça do Igua çu

Mi ra nte Sã o Lui z do Igua çu

Loca l com vi s ta pa ra a bel a pa i s a gem do a l a ga do
da Us i na de Sa l to Ca xi a s , l oca l i za do na
Comuni da de de Sã o Lui z do Igua çu, es tra da que
l i ga Boa Es pera nça do Igua çu a Nova Pra ta do
Igua çu.

Ca choei ra Sa l to Ca noa s

Sa l to d'á gua com pi s ci na na tura l , á rea pa ra
ca mpi ng, s a ni tá ri os , chuvei ros .
Sa l to d'á gua , á rea pa ra ca mpi ng, pi s ci na .

Ca choei ra Za uri
Ca pa nema

Tri l ha da Ta qua ra

MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Coronel Vivida

Cratera de Impacto de Vista Alegre

A cratera de Vista Alegre, localizada no Distrito de
Vista Alegre, consiste numa depressão de forma
circular, com aproximadamente 9,5 km de
diâmetro, que foi causada pelo impacto de um
meteorito há 128 milhões de anos. Circuncidada
por serras que formam suas bordas, conta com
mirante para visitação e painéis informativos.

Cachoeiras de Coronel Vivida

No município existem mais de 200 cachoeiras e
quedas d'água catalogadas, muitas delas com
mais de 20 metros de altura. Localizadas em
trilhas ecológicas, diversas são utilizadas para a
prática de rapel, escalada, tirolesa e outros
esportes.

Cruzeiro do Iguaçu

Saltinho

Localizado na comunidade de Salto Canoas, com
extensa área de Camping, em um local
aconchegante e próximo da natureza.

Nova Prata do Iguaçu

Corupim Loteamento Sombra da Mata

Loteamento no Alagado, com local para acampar

Pa s s ei o de ba rco por 20 mi nutos , do ba l neá ri o a o
Pa rque Na ci ona l do Igua çu, onde é fei ta uma
ca mi nha da de uma hora .

Pa s s ei o no Pa rque Na ci ona l do Igua çu e Pa s s ei o de ba rco do ba l neá ri o pel os Ri os Igua çu e
Ri o Si l va Ja rdi m
Si l va Ja rdi m a té o pri mei ro s a l to, de onde s e i ni ci a
uma tri l ha a pé de 2 km no Pa rque Na ci ona l do
Igua çu a té a pri nci pa l ca choei ra (Sa l tã o). Incl ui o
ba nho na ca choei ra e a des ci da de ra fti ng a té o
pri mei ro s a l to.

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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MUNICÍPIO
Renas cença

Salgado Filho

ATRATIVO
Natal de Luz

DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Apres entações de Corais em torno do Lago
Municipal, no Parque Yara, ao longo da s egunda
quinzena de dezembro. Também junto ao parque
es tá o Mus eu Religios o, que pode s er vis itado
gratuitamente.

Ampére

Ga i ta ço

Reuni ã o a nua l de ga i tei ros do Pa ra ná , Sa nta
Ca ta ri na e Ri o Gra nde do Sul , rea l i za da há ci nco
a nos no úl ti mo fi na l de s ema na de ja nei ro.

Ba rra cã o

Ma rco Gra nde

Ma rco i mpl a nta do em 1808 na di vi s a entre Bra s i l e
Argenti na , junto a o ma rco da s oi to pontes , que
repres enta geogra fi ca mente oi to l oca i s di ferentes :
doi s pa ís es , três es ta dos e três muni cípi os .

Bom Jes us do Sul

Fes ta do Cha péu de Pa l ha

Rea l i za da há 20 a nos , tra di ci ona l mente no mês de
jul ho, a fes ta tem dura çã o de três di a s , com venda
de produtos l oca i s , a pres enta ções cul tura i s e
s hows de ba nda s .

Chopi nzi nho

Fes ta do Col ono e Motori s ta em
homena gem à Imi gra çã o Al emã

Rea l i za da a nua l mente na Comuni da de do Brugre
Al to, es ta fes ta já es tá na 61ª edi çã o. Rea l i za m-s e
a pres enta ções de grupos de da nça s e fol cl ore, e
s ã o s ervi dos ca fé da ma nhã col oni a l e a l moço com
churra s co.

Reveillon e Show Pirotécnico da Virada

Fes ta integrada ao Natal de Luz, com praça de
alimentação, atividades para as crianças , entre
outros . Cos tuma receber mais de 25.000 pes s oas .

Aniversário do Município e Jantar
Italiano

Jantar Italiano com show de mús ica, realizado no
Centro Paroquial Cristo Rei, no último final de
s emana de novembro.

Baile de Kerb

A tradicional festa típica germânica acontece no
último fim de s emana de Janeiro, são dois dias de
muito chopp, bailes , comida típica, des file de
carros e confraternização.

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Coronel Vi vi da

Na ta l de Luzes de Coronel Vi vi da

Show a nua l com a rti s ta s l oca i s e a bertura da s
fes tivi da des do muni cípi o com o a cender da s l uzes
na s rua s e pra ça s . Dentre a s a tra ções es tá o
Trenzi nho e a Ca s a do Pa pa i Noel , a bertos a
vi s i ta çã o.

Cruzei ro do Igua çu

Fes ta de Ani vers á ri o do Muni cípi o e
Fes tiva l Entre Ri os da Ca nçã o

O a ni vers á ri o é comemora do no di a 26 de a bri l ; o
Fes tiva l é rea l i za do a ca da doi s a nos e recebe
ca l ouros de vá ri a s regi ões do Pa ra ná e de outros
es ta dos .

Doi s Vi zi nhos

EXPOCULTURA

Tra di ci ona l a pres enta çã o rea l i za da a nua l mente
na ci da de, conta com a pres ença de di vers os
a rti s ta s e a tra ções de todos os gêneros .

Fra nci s co Bel trã o

Pa rque de Expos i ções Ja yme Ca net Jr.

Um dos mel hores e ma i s bel os pa rques de
expos i ções do s ul do Bra s i l . Com á rea tota l de 140
mi l m², a bri ga o ma i or centro de eventos do
Sudoes te, Hercul a no Meurer, com ca pa ci da de pa ra
10 mi l pes s oa s . Conta a i nda com o Audi tóri o
Ja ci nto Ghedi n, com l ota çã o de 250 l uga res , o
Mus eu da Col oni za çã o, pi s ta pa ra ca mi nha da ,
pi s ta de ka rt, qui os ques , á rea de ca mpi ng,
chuvei ros e um res ta ura nte.

Mus eu da Col oni za çã o

Ins ta l a do dentro do Pa rque de Expos i ções Ja yme
Ca net Jr, é um bem hi s tóri co, a rqui tetôni co e
cul tura l do muni cípi o, tomba do por l ei muni ci pa l .
Tra ta -s e de uma cons truçã o de ma dei ra
rema nes cente da déca da de 50, período da
col oni za çã o do Sudoes te. Seu a cervo é forma do
por 380 peça s , ba s i ca mente utens íl i os domés ti cos
e ferra menta s a grícol a s do período de 1940 a 1960,
fotos da Revol ta dos Pos s ei ros , fa to ma rca nte da
hi s tóri a do Sudoes te do Pa ra ná . Pos s ui uma s a l a
pa ra expos i ções , i ti nera ntes e pa rticul a res , com
70m².

Na ta l e s eus Enca ntos

Bel ís s i ma decora çã o na ta l i na por toda ci da de, e
es peta cul a r s how de Abertura do Na ta l no úl ti mo
fi m de s ema na de novembro.

Mus eu Hi s tóri o

Ocupa ndo uma cons truçã o do i níci o do s écul o XX, o
Mus eu conta a hi s tóri a do pi onei ri s mo de Pa l ma s ,
a pres enta ndo peça s a nti ga s de us o domés ti co,
a rma s , equi pa mentos de us o na s fa zenda s ,
má qui na s de es crever, fotogra fi a s , rá di os , entre
outros objetos de i nteres s e hi s tóri co.

Pa l ma s

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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TURISMO NÁUTICO E DE PESCA

MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Maratombike

Pas seio ciclístico de competição, nas modalidades
25 e 45 km.

Rappel

O rapel, um es porte que prevê um intens o contato
com a natureza, é praticado em divers os lugares
do município, explorando s uas belas pais agens .

Capanema

Pas seio realizado de moto nas trilhas todos os
s ábados , independente da s ituação climática.
Encontro Internacional de motos para manobras
radicais , incluindo s hows mus icais .

Itapejara d'Oes te

Moto Trilha

Pranchita

Sudoest Moto Fest

Santo Antônio do Sudoes te

Encontro de motociclistas de vários es tados
bras ileiros e de outros país es para manobras
Encontro Internacional de Motociclis tas
radicais , s hows mus icais e confraternização entre
aficionados por motos.
Fonte: Paraná Turismo, 2017
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Fonte: Paraná Turismo, 2017

MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Boa Es pera nça do Igua çu

Pra i a Arti fi ci a l Ouro Verde

Pra i a forma da pel a cons truçã o da Us i na Gov. Jos é
Ri cha (Sa l to Ca xi a s ), a
s ete qui l ômetros de
di s tâ nci a da ci da de. Pos s ui bos que a mpl o com
churra s quei ra s /qui os ques ,
res ta ura nte,
s a ni tá ri os , pous a da e a tra ca douro pa ra ba rcos de
pequeno porte.

Ca pa nema

Verã o Ca pa nema

Evento que contempl a jogos de di vers a s
moda l i da des , em que ca da eta pa s e rea l i za em
um ba l neá ri o di ferente.

Coronel Vi vi da

La go Muni ci pa l Arna l do Wentz de
Mora es

La go l oca l i za do próxi mo a o centro da ci da de com
pi s ta de ca mi nha da de a proxi ma da mente 1.000
metros de extens ã o, a l ém de qui os que comerci a l
com l a nchonetes , a ca demi a a o a r l i vre e pi s ta de
s ka te.
Res ul ta nte do a l a ga mento com a cons truçã o da
Us i na Hi drel étri ca de Sa l to Ca xi a s , a Pra i a
Arti fi ci a l cons i s te no pri nci pa l potenci a l turís ti co
do muni cípi o. Acompa nha da por á rea de ca mpi ng,
recebe vi s i ta ntes da s ma i s va ri a da s regi ões do
Bra s i l , pri nci pa l mente na tempora da verã o. Al guns
eventos ma rca m o a no na pra i a : Abertura da
Tempora da Verã o, Show da Vi ra da e Ca rna va l .
La go l oca l i za do no centro s ul da ci da de, pos s ui
a mpl a ca l ça da , com pi s ta s pa ra corri da s e
ca mi nha da s , dota da de ba ncos e mes a s pa ra
convi vênci a dos us uá ri os .

Cruzei ro do Igua çu

Doi s Vi zi nhos

Pra i a Arti fi ci a l

La go Doura do

Ca rna va l Dui vi zi nhens e

Popul a çã o l oca l e de outra s regi ões des fruta m o
ca rna va l da ci da de, forma do por vá ri os bl ocos de
pa rti ci pa ntes .

MUNICÍPIO

ATRATIVO

Fra nci s co Bel trã o

Pa rque Ambi enta l Jorge Ba ckes - La go
Al vora da

Ani l a Therma s

Pa rque Aquá ti co Pi nhei ros

DESCRIÇÃO

Pa rque de 135 mi l m², l oca l i za do próxi mo a o ba i rro
Al vora da . É compos to por uma a mpl a es trutura
a rbori za da , com l a go a rtifi ci a l , doi s qui l ômetros
de pi s ta a s fa l ta da pa ra ca mi nha da s e ci cl i s mo,
uma ca ncha de bocha , pa rque i nfa nti l , a ca demi a
pa ra tercei ra i da de e gra nde á rea de
es ta ci ona mento.
Área de l a zer com ma i s 100.000 metros qua dra dos
pa ra pa s s a r o di a , contendo pi s ci na s (coberta e
externa s ),
toboá gua s ,
s uperducha s
de
hi droma s s a gem, pi s ta de ca mi nha da em torno do
l a go, ca mpo de futebol s ui ço, res ta ura nte.
Área de l a zer com pi s ci na s a dul to e i nfa nti l ,
tobogã , á rea
de
ca mpi ng, bos que
com
churra s quei ra s , ca mpo de futebol s uíço e
l a nchonete coberta . Fa z pa rte do rotei ro de
turi s mo rura l "Ca mi nhos do Ma rreca s ".

La go Muni ci pa l Gui l herme Rover

La go pa ra pa s s ei os e ca mi nha da s , com qui os ques ,
l a nchonete e ba nhei ros .

Pra i a Arti fi ci a l Muni ci pa l

Pra i a à s ma rgens do Ri o Igua çu, dota da de
a tra ti vos e equi pa mentos de l a zer.

Pa l ma s

Pa rque da Gruta Nos s a Senhora de
Lourdes

Loca l i za do no centro da ci da de, o pa rque foi pa l co
de um confronto entre os índi os e mora dores em
1883. Al i s e encontra a ca choei ra do ri o La jea do,
com i nfra es trutura pa ra a ca mpa mento, qua dra s de
es porte, de a rei a e churra s quei ra s .

Pérol a d'Oes te

Si ti o Fi s s

Síti o com cha l és pa ra hos peda gem, pl a yground,
peda l i nho e pes que-pa gue.

Rea l eza

Bos que Muni ci pa l de Rea l eza

Es pa ço de l a zer, com á rvores na ti va s .

Reca nto da s Agua s Rea l eza

Loca l com pi s ci na s de á gua s na tura i s , tobogã s ,
á rea de l a zer com qui os ques .

La go Muni ci pa l Rea l eza

La go no centro da ci da de, conta com ba ncos ,
a ca demi a da tercei ra i da de, pequeno pa rqui nho
i nfa nti l e extens a pi s ta de ca mi nha da .

Nova Pra ta do Igua çu

Fonte: Paraná Turismo, 2017

39

MUNICÍPIO

Bom Suces s o do Sul

Coronel Vi vi da

Ita peja ra d'Oes te

Nova Pra ta do Igua çu

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Fes ta do Lei tã o Des os s a do na Grel ha

Uma da s ma i ores fes ta s ga s tronômi ca s da regi ã o,
o evento pa ra comemora o a ni vers á ri o da ci da de.
Servem-s e proxi ma da mente 6.500 refei ções .

Fes tiva l Ga s tronômi co Sede do Sa bor

Fes tiva l que a contece em dezembro, em que s ã o
el a bora dos 15 pra tos típi cos da regi ã o a preços
a ces s ívei s . As refei ções s ã o s ervi da s em pra tos
promoci ona i s que podem s er l eva dos como
l embra nça .

Fes ta do Lei tã o Ma tura do

Promovi do pel a As s oci a çã o de Sui nocul tores , o
evento na s ceu como forma de promover o cons umo
da ca rne s uína e tem como objeti vo reuni r os
ha bi ta ntes pa ra uma fes ta ga s tronômi ca , com um
s how es peci a l a ca da edi çã o. O evento tem a tra ído
um públ i co que cres ce a ca da a no e que hoje gi ra
em torno de 10 mi l pes s oa s .

Fes ta do Lei tã o As s a do na Grel ha

Uma fes ta muni ci pa l dedi ca da a os tra ba l ha dores ,
no di a 1º de ma i o.

Fes ta do Col ono e do Motori s ta

Uma gra nde fes ta rea l i za da pel a Igreja Ca tól i ca ,
onde a contece a pa s s ea ta de bênçã o dos ca rros .

Ca fé Col oni a l da APAE

Ca fé col oni a l promovi do pel a APAE pa ra a rreca da r
fundos .

Sa l ga do Fi l ho

Um evento a groi ndus tri a l com a expos i çã o e a
comerci a l i za çã o de qua s e uma centena de
produtos col oni a i s produzi dos por cerca de 30
Fes ta do Vi nho e do Quei jo de Sa l ga do
a groi ndús tri a s do muni cípi o, com des ta que pa ra o
Fi l ho
vi nho, quei jo, s a l a me, copa , a çúca r ma s ca vo,
ca cha ça , entre outros produtos . Sã o três di a s de
fes ta , i ncl ui ndo s hows e ba i l es .

Sa nto Antôni o do Sudoes te

Bi s coi tos Bres co

Bi s coi tos a rtes a na i s e pers ona l i za dos , bus ca ndo a
s a ti s fa çã o dos cl i entes .

MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Ca pa nema

Fei ra do Mel a do

Fes ta onde o mel a do é o foco pri nci pa l . Atra i cerca
de 100 mi l vi s i ta ntes em ca da edi çã o

Chopi nzi nho

EXPOCHOPIM

Coronel Vi vi da

EXPOVIVIDA

Fei ra e expos i çã o bi ena l do comérci o, i ndús tri a e
a gropecuá ri a . Conta com pra ça de a l i menta çã o e
es pa ço pa ra s hows .
Fei ra da Indús tri a , Comérci o e Agri cul tura que
a contece bi ena l mente na s dependênci a s do
Compl exo Exporti vo Ba rro Preto e tem como
objeti vo fomenta r o Comérci o l oca l bem como
demons tra r o potenci a l econômi co no Muni cípi o.
Dentre outros a tra ti vos es tã o os Shows Na ci ona i s ,
a Ga s tronomi a l oca l , a di vers ã o e o l a zer dos
pa rti ci pa ntes e a Comerci a l i za çã o de todos os
s egmentos da regi ã o.

Doi s Vi zi nhos

EXPOVIZINHOS

HUB - Conferênci a de Tecnol ogi a do
Sudoes te do Pa ra ná

Expos i çã o que a contece a ca da 2 a nos que tem
como objeti vo a a pres enta çã o de produtos ,
a ni ma i s ou s ervi ços pa ra um públ i co, tra zendo
entreteni mento e di vers ã o a popul a çã o regi ona l .
Evento que proporci ona o deba te s obre tema s
i nova dores da á rea de tecnol ogi a , di fundi ndo os
a va nços a l ca nça dos na regi ã o. A progra ma çã o
prevê a rea l i za çã o de pa l es tra s , works hops ,
mos tra s de tra ba l hos , ma ra tona s de jogos ,
Ha cka thon, fomento a s ta rtup, empreendedori s mo
e a pres enta ções a rtís ti ca s cul tura i s , que a tendem
ta nto o públ i co a ca dêmi co, bem como o
empres a ri a l .

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Bom Suces s o do Sul

Fes ta do Lei tã o Des os s a do na Grel ha

Uma da s ma i ores fes ta s ga s tronômi ca s da regi ã o,
o evento pa ra comemora o a ni vers á ri o da ci da de.
Servem-s e proxi ma da mente 6.500 refei ções .

Fes tiva l Ga s tronômi co Sede do Sa bor

Fes tiva l que a contece em dezembro, em que s ã o
el a bora dos 15 pra tos típi cos da regi ã o a preços
a ces s ívei s . As refei ções s ã o s ervi da s em pra tos
promoci ona i s que podem s er l eva dos como
l embra nça .

Fes ta do Lei tã o Ma tura do

Promovi do pel a As s oci a çã o de Sui nocul tores , o
evento na s ceu como forma de promover o cons umo
da ca rne s uína e tem como objeti vo reuni r os
ha bi ta ntes pa ra uma fes ta ga s tronômi ca , com um
s how es peci a l a ca da edi çã o. O evento tem a tra ído
um públ i co que cres ce a ca da a no e que hoje gi ra
em torno de 10 mi l pes s oa s .

Fes ta do Lei tã o As s a do na Grel ha

Uma fes ta muni ci pa l dedi ca da a os tra ba l ha dores ,
no di a 1º de ma i o.

Fes ta do Col ono e do Motori s ta

Uma gra nde fes ta rea l i za da pel a Igreja Ca tól i ca ,
onde a contece a pa s s ea ta de bênçã o dos ca rros .

Ca fé Col oni a l da APAE

Ca fé col oni a l promovi do pel a APAE pa ra a rreca da r
fundos .

Coronel Vi vi da

Ita peja ra d'Oes te

Nova Pra ta do Igua çu

Sa l ga do Fi l ho

Um evento a groi ndus tri a l com a expos i çã o e a
comerci a l i za çã o de qua s e uma centena de
produtos col oni a i s produzi dos por cerca de 30
Fes ta do Vi nho e do Quei jo de Sa l ga do
a groi ndús tri a s do muni cípi o, com des ta que pa ra o
Fi l ho
vi nho, quei jo, s a l a me, copa , a çúca r ma s ca vo,
ca cha ça , entre outros produtos . Sã o três di a s de
fes ta , i ncl ui ndo s hows e ba i l es .

Sa nto Antôni o do Sudoes te

Bi s coi tos Bres co

Bi s coi tos a rtes a na i s e pers ona l i za dos , bus ca ndo a
s a ti s fa çã o dos cl i entes .

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Ba rra cã o

Água s de Sta . Emi l i a

Bom Suces s o do Sul

Cri s to da Luz

Sa ntuá ri o de Sa nta Emíl i a , com gruta e ca choei ra ,
á gua l i mpa , protegi da por ma ta ci l i a r. De fá ci l
a ces s o, l oca l onde devotos pedem e a gra decem a s
gra ça s a l ca nça da s .
Monumento i l umi na do, com 22 metros de a l tura .
Loca l i za do no morro da ca i xa de á gua , a cerca de
500 metros do centro da ci da de. Na ba s e exi s te um
mi ra nte pa ra vi s ua l i za r a ci da de de Bom Suces s o
do Sul .
Mora dores e ha bi ta ntes de outra s ci da des vi s i ta m
a gruta , ta nto por moti vos rel i gi os os qua nto
recrea ti vos . É tra di çã o na comuni da de, em
feverei ro, fes teja r o di a de Nos s a Senhora de
A i ma gem de Nos s a Senhora Apa reci da tem
a proxi ma da mente 10 metros de a l tura e es tá
l oca l i za da na Comuni da de de Li mei ra . Recebe
devotos di a ri a mente. A pa droei ra é homena gea da
com uma gra nde proci s s ã o, s egui da de fes ta e
a col hi da da comuni da de.
O l oca l , a 600 metros do centro da ci da de, é o
des ti no da Roma ri a de Nos s a Senhora da Sa úde,
que ta mbém a tra i vi s i ta ntes de outros muni cípi os .

Gruta Nos s a Senhora de Lourdes

Coronel Vi vi da

Cruzei ro do Igua çu

Ima gem de Nos s a Senhora Apa reci da
Comuni da de de Li mei ra

Sa ntuá ri o Nos s a Senhora da Sa úde

MUNICÍPIO

ATRATIVO

DESCRIÇÃO

Pranchita

Gruta Nos s a Sra. de Lourdes

Renas cença

Romaria de Nos s a Senhora da Salete

Santa Izabel do Oes te

Santuário Dioces ano de Nos s a Sra.
Aparecida

Santo Antônio do Sudoes te

Monumento Santo Antonio

Localizada próximo à Igreja Matriz, a gruta pos s ui
uma imagem de Santa Bernadete, s endo um
importante espaço de oração. No s eu interior
exis te água potável.
É uma festa católica realizada anualmente,
dedicada a Nos s a Senhora de Salete, com
demos trações de como a Santa apareceu para as
crianças . São celebradas miss as , bençãos aos
doentes e a todos os romeiros e participam em
torno de 20.000 pes s oas .
Diariamente recebe vis ita de romeiros de várias
cidades . No dia de Nos s a Sra. Aparecida, recebe
milhares de romeiros , inclus ive do Paraguai e
Argentina, s endo celebradas mis sas durante o dia.
São montadas várias barracas com alimentação e
bebidas para atender os Romeiros .
Es cultura de Santo Antonio, por Ângelo Novi, em
es tilo que s e ass emelha ao barroco. Mede 19,6 m e
fica no alto do Morro Santo Antonio. No local,
encontra-s e um centro de informações turís ticas .
O evento conta com trezena, quermes s es , mis sas ,
benção dos pãezinhos de Santo Antonio, benção de
carros e procis s ões . É s eguido pela tradicional
fes ta a Santo Antonio de Pádua, com churrascos e
bebidas .
Tradicional peregrinação dos fiéis em um trajeto
de aproximadamente 20 quilômetros da cidade até
a Capela na Linha Santa Isabel. Caminhada
penitencial, promess as em agradecimento às
graças alcançadas , orações devocionais e mis s a
fes tiva.

Fes ta do Padroeiro Santo Antonio de
Pádua

Fes ta de Nos sa Senhora Aparecida

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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ATRATIVO

Francisco Beltrão

Torre da Concatedral Nossa Senhora
da Glória

Palmas

DESCRIÇÃO

Inaugurada em 2010, a torre tem 100 metros de
altura, elevador panorâmico e dois mirantes, que
proporcionam aos visitantes uma bela vista do
município.
Igreja São Francisco de As sis
Localizada a 10 quilômetros do centro da cidade, é
a unica igreja remanescente do período de
colonização, tendo sido considerada patrimônio
arquitetônico, histórico e cultural de Francisco
Beltrão. Possui três torres, o altar é inteiramente
talhado em madeira e tem o teto com estrelas
pintadas a mão.
A Capela São Cristóvão foi tombada como
Capela São Cristóvão
Patrimônio Arquitetônico Cultural e Histórico do
Município. Essa peculiar construção, em formato de
cruz, fora feita com pedras tiradas à marreta de
pedreiras em meio à mata.
Capela Santa Catarina - Igreja de Pedra Localizada no Bairro Industrial, a igreja é
construída com cerca de 30 mil pedras do tipo
basalto, trazidas do Rio Grande do Sul. Seu interior
é todo em pedra e sua iluminação é especial,
valorizando a Via Sacra, no altar e no Cristo.
Morro do Calvário e o Cristo Redentor Principal atrativo do turismo religioso no
município, recebe grande número de visitantes
anualmente e, principalmente, na Semana Santa,
quando peregrinos de toda a região sobem o Morro
do Calvário. Do alto do morro tem-se uma das mais
belas vistas da cidade.
Catedral do Senhor Bom Jesus da
Originalmente foi construída em imbuia, no ano de
Coluna dos Campos de Palmas
1855. Atualmente, a Catedral possui cerca de 700
lugares, e foi projetada em forma triangular,
simbolizando a Santíssima Trindade. Há uma
capela para pequenas celebrações, túmulos para
bispos e capela para ossário. Em seu exterior,
encontra-se uma cruz de 35 metros de altura, e a
estátua de Jesus Bom Pastor. Outro atrativo local é
a "Via Sacra" que retrata a história de Palmas, e foi
artisticamente moldada, pelo padre italiano Júlio
Liverani, nas paredes laterais do prédio.
Fonte: Paraná Turismo, 2017
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DESCRIÇÃO

Cruzei ro do Igua çu

Rodei o

Fra nci s co Bel trã o

Ca mi nhos do Ma rreca s

Ita peja ra d'Oes te

Rodei o Interes ta dua l do La ço

Nova Pra ta do Igua çu

Arra i á do Ti o Neco

Nova Pra ta do Igua çu

Síti o Pel l i zza ri

Sa l ga do Fi l ho

Ca mi nha da da Na tureza - Ci rcui to do
Vi nho e do Quei jo

Tra di ci ona l rodei o, que a contece todos os a nos no
CTG Si nuel o do Igua çu, com competi ções de l a ço.
O rotei ro de turi s mo rura l "Ca mi nhos do Ma rreca s "
pos s ui a tra ti vos em vá ri os s egmentos turís ti cos ,
que vã o des de col he e pa gue, reca ntos à bei ra de
ri os , bos ques com churra s quei ra s , tri l ha s , gruta s ,
qui os ques pa ra a ca mpa mento, ca nti na s e ta mbém
es pa ços pa ra eventos , com es peci a l des ta que
pa ra a ga s tronomi a . Al guma s propri eda des que
fa zem pa rte:
Reca nto Va l e Verde
Reca nto Rena s cer
Chá ca ra Ri os
Reca nto do Da ri o
Orga ni za do pel o CTG Portei ra da Ami za de, que tem
s empre uma cons i derá vel pa rti ci pa çã o na s
i nverna da s es porti va , a rtís ti ca , cul tura l e
ca mpei ra . Os dema i s CTG's pa rti ci pa ra m com
peões , prenda s e a tl eta s . A i nfra es trutura do
pa rque é mui to boa , s endo no Pa ra ná a úni ca
pi s ta de l a ço coberta .
Fes ta juni na em propri eda de pa rti cul a r, com
comi da s típi ca s e mui ta mús i ca .
Síti o que pos s ui um a l a mbi que pa ra produçã o de
ca cha ça a rtes a na l .
Vi s a ndo es ti mul a r e forta l ecer a a gri cul tura
fa mi l i a r, a s ca mi nha da s ocorrem em a bri l , na s
propri eda des rura i s do muni cípi o.

Fonte: Paraná Turismo, 2017
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Produtos e Atrativos Principais
e Complementares
PRODUTO PRINCIPAL:
Turismo Termal




MUNICÍPIO: Verê
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS: Resort Águas do Verê Termas
ATRATIVOS TURÍSTICOS:
- Resort com águas termais medicinais
- Alambique Del Toni
- Vinícola Sartor
- Santuário Nossa Senhora Aparecida
- Laticínio Alto Alegre

PRODUTOS COMPLEMENTARES:
2.1. Turismo de Compras
MUNICÍPIO: Barração / Bernado de Irigoyen (Argentina)
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS: Van / Ônibus
ATRATIVOS TURÍSTICOS:
- Compras na Argentina
- Museu Internacional
- Parque Turístico Ambiental de Integração
- Visita Fábrica dos Los Paleteros
2.2. Turismo Eventos
MUNICÍPIO: Pato Branco
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS: Van / Ônibus
ATRATIVOS TURÍSTICOS:
- Natal de Luz
- Parque Tecnológico Binacional
- Igreja Matriz São Pedro Apostolo
- Monumento Revolta dos Posseiros
- Lagos das Virtudes
- Praça Presidente Vargas

2. 3. Turismo Gastronômico/Cultural
MUNICÍPIO: São João
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS: Van / Ônibus
ATRATIVOS TURÍSTICOS:
- Festa Junina com a maior fogueira de São João do país
MUNIÍPIO: Francisco Beltrão
EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS: Van / Ônibus / Restaurantes
ATRATIVOS TURÍSTICOS:
- Restaurantes Étnicos (Francês, Japonês, Italiano, etc)
- Jantar show tradições gaúchas (CTG)
- Jantar da Lua Cheia (cavalheiros do CTG)
(Possibilidade de agregar visitas: Torre da Concatedral - com mais de 100 metros de altura – com
mirante que possibilitando visualizar grandes distâncias da paisagem regional - Capela Santa
Catarina/ Igreja de pedra; Cristo Redentor – morro do calvário e Teatro da Unisep – um dos
maiores e mais bem estruturado do estado)
MUNICPIO - Capanema
Festa do Melado
MUNICIPIO: Salgado Filho
Festa do Vinha e Queijo
PRINCIPAIS EVENTOS:
1. Natal de Pato Branco
2. Leitão Maturado (Itapejara d’Oeste)
3. HUB – Dois Vizinhos
4. Festa do Vinho e do Queijo de Salgado Filho
5. Expovivida
6. Verão Capanema
7. Pesca do Peixe exótico – Capanema
8. INVENTUM- Feira de Ciência, tecnologia e Inovação de Pato Branco.
9. Reveillon e Show Pirotécnico – Renascença
10. Expofeira Mulher
11. Feira do Melado – Capanema

Nota: As informações referentes aos produtos e atrativos, principais e complementares da região foram repassadas pela Instância de Governança Regional
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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 a 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

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. Plano Estratégico de Desenvolvimento do
Turismo Regional 2008 – 2011, Região Turística Vales do Iguaçu – Sudoeste;
• Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, Demandas para
Estruturação dos Roteiros Integrados – Região Turística Vales do Iguaçu – 2011,
março de 2011;
• SETU – Secretaria de Estado do Turismo. Hierarquização das Regiões Turísticas 2012;
• SETU – Secretaria de Estado do Turismo. Plano de Desenvolvimento Integrado do
Turismo Sustentável – PDITS Paraná – 2012;
• Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, Plano de
Desenvolvimento Regional Integrado do Sudoeste do Paraná – 2015-2020;
• SETU – Secretaria de Estado do Turismo. PARANÁ – Estudo estatístico – 20 anos de
Turismo – 2014;
• PARANÁ TURISMO. Oficina do Paraná Turístico 2026 – Vales do Iguaçu;
• PARANÁ TURISMO. Caderno do Sudoeste do Paraná – 2016;
• Banco de Dados – Paraná Turismo;
• Paraná Turístico 2026 – Pacto para um Destino Inteligente.

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.

54

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.

55

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.

MACROPROGRAMA

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 AOS
MACROPROGRAMAS DO
PARANÁ TURÍSTICO 2026
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6. SISTEMATIZAÇÃO E ALINHAMENTO DAS AÇÕES REGIONAIS AOS MACROPROGRAMAS DO 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.

MACROPROGRAMAS

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

EIXOS ESTRATÉGICOS

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE
QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE

MACROPROGRAMAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA
AÇOES JÁ PROPOSTAS
Plano Estratégico de Desenvolvimento do turismo Regional 2008-2011, Região Turística Vales do Iguaçu:
 Dotar a Governança e o Órgão Gestor de condições de trabalho
 Elaborar o orçamento da Gestão Regional
 Custear a gestão regional com recursos dos municípios e a iniciativa privada
 Formalizar o gerenciamento do Plano
 Formar grupo gestor do Plano de Desenvolvimento Turístico Regional
 Viabilizar assessoramento ao Plano
 Utilizar meios para divulgar atividades e ações
 Fazer cumprir as ações propostas no plano
 Fazer o levantamento da situação dos OOTs
 Fazer o levantamento da situação dos CMTs
 Desenvolver ações para estruturar o turismo municipal
 Promover/sensibilizar prefeitos para organização dos OOTs
 Promover/sensibilizar prefeitos para organização dos CMTs
 Fazer a revisão da legislação municipal dos CMTs
 Promover a capacitação dos conselheiros
 Promover a integração dos CMTs com a Governança Regional
 Disponibilizar informações sobre linhas de crédito e financiamento
 Criar mecanismos de fortalecimento da iniciativa privada e 3º setor
 Estabelecer um limite mínimo no orçamento para o turismo
 Captar recursos das mais diversas fontes para o turismo regional
 Fortalecer a Governança e as articulações das diferentes esferas atuantes
 Considerar as diretrizes do turismo nos Planos Diretores
 Elaborar e validar os Planos Diretores Municipais
 Incentivar as parcerias para o turismo
 Promover reunião com segmentos de apoio e empreendedores para fomento atividade
 Identificar as fontes financiadoras
Plano de Desenvolvimento Regional Integrado do Sudoeste do Paraná – 2015-2020:
 Criar um programa de capacitação para gestores públicos
Oficina do Paraná Turístico 2026 – Vales do Iguaçu:

 Conselho regional de turismo estruturado com 70% de participação da iniciativa privada.
 Agência de Desenvolvimento Regional atuando como captadora de recursos para o turismo.
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 Fundos municipais de turismo viabilizados.
 Planejamento turístico integrado realizado.
 Parcerias público-privadas para o desenvolvimento do turismo realizadas.

Plano Estratégico de Desenvolvimento do turismo Regional 2008-2011, Região Turística Vales do Iguaçu:
 Identificar Produtos da Região Turística
 Buscar parcerias para divulgar atrativos consolidados
 Ampliar cobertura de telecomunicações em toda a região
 Identificar deficiências e buscar ampliação do saneamento básico
 Identificar deficiências e buscar ampliação da segurança
 Identificar deficiências e buscar ampliação no transporte
 Fomentar o cadastramento oficial dos empreendimentos turísticos
 Promover visitas técnicas aos atrativos
 Monitorar a qualidade dos meios de hospedagem
Demandas de Estruturação de Roteiros Integrados, Região Turística Vales do Iguaçu, Sudoeste Paraná:

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
DA OFERTA TURÍSTICA

QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE

Caminhos das Araucárias:
 Construção de 2 Complexos Turísticos Terra Indígena, sendo um em Mangueirinha e outro em Chopinzinho dotando-o de
estrutura para o ecoturismo: trilhas ecológicas, sinalização de trilhas, painéis interpretativos, passarelas e mirantes
interligando principais pontos de interesse com cachoeiras, araucárias centenárias, rios e pontos de observação e
contemplação.
 Implantação de sinalização turística, totens, portais, postos de fiscalização e quiosques de venda de artesanato do
Caminho das Araucárias em Mangueirinha e em Chopinzinho.
 Construção do Museu Indígena, com centro de visitantes, auditório de recepção, biblioteca, salas de administração,
espaço de exposição, estacionamento e banheiros em Mangueirinha.
 Reforma do Centro de Tradições Indígenas Caingangue em Mangueirinha.
 Reforma do Centro de Tradições Indígenas Guarani em Chopinzinho.
 Aquisição de terreno e Construção do Complexo Turístico Cratera de Impacto de Vista Alegre, com centro de visitantes
(sala de audiovisual, sala de administração, salas de exposição de dioramas, banheiros), trilhas interpretativas (caminhos,
sinais de direção, painéis interpretativos, mirantes), estacionamento, banheiros, etc.
Caminhos da Fronteira:
 Implantar Portal de Entrada com centro de recepção, totens de identificação e sinalização turística no município de
Santo Antônio do Sudoeste.
 Implantar Portal de Entrada com centro de recepção, totens de identificação e sinalização turística, construção do
Museu do Colono, da escola Parque do Iguaçu, construção de um píer flutuante na comunidade de Porto Lupion,
aquisição de embarcações para passeios, construção de heliporto, construção do Mirante do Rio Iguaçu na
comunidade de Santa Maria e execução de calçamentos em pedra poliédrica em estradas rurais no município de
Capanema.
 Construir um Portal de Entrada com centro de recepção ao turista estrangeiro, implantar sinalização turística, totens de
identificação do Caminhos da Fronteira, readequar a infraestrutura de recepção e visitação no Complexo Santa Emília.
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 Construir Portal de Entrada em Realeza, implantar sinalização turística em Realeza, Planalto, Pérola do Oeste, Pranchita e
Bom Jesus do Sul.
Caminhos das Termas:
 Asfaltamento com calçamento irregular em diversos trechos de rodovias em Sulina, Verê, São João e São Jorge do Oeste
 Implantação de ponte sobre o Rio Chopim, entre Verê e São Jorge do Oeste.
 Construção de Totens para a identificação do “Caminhos das Termas” em Verê, Sulina e Francisco Beltrão
 Implantação de sinalização turística para identificar o “Caminhos das Termas” em Sulina, Francisco Beltrão, Verê, São
João, São Jorge do Oeste e Saudades do Iguaçu.
Caminhos dos Lagos do Iguaçu:
 Aquisição de terreno e construção de píer municipal com flutuantes em Mangueirinha, Chopinzinho, Saudade do Iguaçu,
Sulina, São Jorge do Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu e Nova Prata do Iguaçu.
 Construção de Totens para identificação do “Caminhos dos Lagos do Iguaçu” em Mangueirinha, Chopinzinho, Saudade
do Iguaçu, Sulina, São Jorge do Oeste, Cruzeiro do Iguaçu, Boa Esperança do Iguaçu e Nova Prata do Iguaçu.
 Implantação de Placas rodoviárias de sinalização turística em Mangueirinha, Chopinzinho, Saudade do Iguaçu, Sulina,
São Jorge do Oeste, Cruzeiro do Oeste, Boa Esperança do Iguaçu, Nova Prata do Iguaçu, Dois Vizinhos e Salto do Lontra.
 Implantação de uma Rodovia de Acesso Costeira ao Rio Iguaçu entre a PR-459 junto à represa de Salto Segredo em
Mangueirinha e a BR-373junto a ponte do rio Iguaçu em Chopinzinho.
 Implantação de uma Rodovia de Acesso Costeira ao Rio Iguaçu entre a BR-373 junto à Ponte do rio Iguaçu em
Chopinzinho e a BR-158junto a represa de Salto Santiago em Saudade do Iguaçu.
 Implantação de uma Rodovia de Acesso Costeira ao Rio Iguaçu entre a BR-158 na Represa Salto Santiago e município de
Sulina no distrito Águas de Sulina.
 Implantação de uma Rodovia de Acesso Costeira ao Rio Iguaçu entre o Município de Sulina a partir do distrito Águas de
Sulina, percorrendo o município de São João até a PR-475 no município de São Jorge do Oeste no Distrito de Doutor
Antônio Paranhos.
 Implantação de uma Rodovia de Acesso Costeira ao Rio Iguaçu entre o Município de Sulina a partir da PR-475 no Distrito
de Doutor Antônio Paranhos. No município de São Jorge do Oeste, passando pelas prainhas de Cruzeiro do Iguaçu, Boa
Esperança do Iguaçu e Nova Prata do Iguaçu e realeza até a ponte sobre o Rio Iguaçu na PR-163/182.
Caminhos do Vento:
 Construção de Portal de Entrada no município de Palmas e aquisição de terreno e construção do Complexo Turístico
Museu do Vento com centro de visitantes, auditório de recepção, biblioteca, salas de administração, salas de exposição,
lanchonete, loja de artesanato estacionamento e banheiros junto ao conjunto de aerogeradores também em Palmas.
 Aquisição de terreno e Construção do Complexo Turístico Museu do Vento com centro de visitantes, auditório, biblioteca,
salas de administração, espaço de exposição, lanchonete, lojas de artesanato, estacionamento e banheiros no centro
de Palmas.
 Aquisição de terreno e Construção do Complexo Turístico Museu do Contestado com centro de visitantes, auditório,
biblioteca, salas de administração, espaço de exposição, lanchonete, lojas de artesanato, estacionamento e banheiros
no centro de Palmas.
 Aquisição do terreno e construção de estacionamento, banheiros públicos, quiosques de artesanato, lanchonete, trilhas,
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mirantes e painéis interpretativos, junto às nascentes do Rio Chopim para promoção da educação ambiental em Palmas.
 Aquisição do terreno e construção de estacionamento, banheiros públicos, quiosques de artesanato, lanchonete,
passarelas, decks para mirantes e painéis interpretativos no Morro do Vigia para a promoção da Guerra do Contestado.
 Implantação de sinalização turística rodoviária em Palmas, Mariópolis, Clevelândia, Pato Branco, Vitorino, Renascença,
Marmeleiro, Flor da Serra do Sul e Bom Sucesso do Sul.
 Aquisição de terreno e construção do centro de eventos de Mariópolis para abrigar a festa da Uva.
 Construção de um Portal de Entrada em Clevelândia.
 Aquisição do terreno e construção do Museu da Revolta dos posseiros e aquisição de acervo e desenvolvimento de
projeto de curadoria deste museu em Pato Branco.
 Aquisição do terreno e construção do Museu da Madeira e aquisição de acervo e desenvolvimento de projeto de
curadoria do Museu Indígena em Pato Branco.
 Reforma e ampliação do Centro de Eventos de Salgado Filho.
 Aquisição de terreno e construção de Centro de eventos do município de Bom Sucesso do Sul.
 Implantar pavimentação asfáltica na rodovia de acesso entre a sede do município de Bom Sucesso do Sul e o
entroncamento da PR-280 em Renascença.
Plano de Desenvolvimento Regional Integrado do Sudoeste do Paraná – 2015-2020:
 Implantação do plano de Ação 2014/2018 – Projeto Queijo Típico Regional Santo Giorgio
 Promoção do Queijo Típico Artesanal Sudoeste
 Implantação de um aeroporto regional do Sudoeste
 Promoção de modernização das estradas do Sudoeste
 Criar programa de interligação rodoviária entre as sedes municipais
 Elaboração e implementação do planejamento estratégico municipal em municípios da região
 Implantação de programa de sustentabilidade ambiental
 Desenvolver, articular e implementar programas de capacitação permanentes para empresários, empreendedores e
trabalhadores
 Vincular a possibilidade de atrações turísticas diferentes, de acordo com temas ou grupos alvo, os quais trarão enormes
potenciais para o futuro.
 Apoiar e promover estratégias que promovam a diversificação de produtos turísticos
 Estimular e promover a valorização das manifestações culturais para fomentar o turismo
Oficina do Paraná Turístico 2026 – Vales do Iguaçu:
 Paisagismo reforçado nos planos diretores municipais.
 Fluxo de negócios nas áreas vocacionadas melhor explorado.
 Sinalização turística trilíngue implantada.
 Agentes de turismo capacitados de forma constante.
 Proximidade com a Argentina melhor explorada para impulsionar o turismo.
 Turismo religioso regional integrado à Pastoral do Turismo da CNBB.
 Museu regional implantado.
 Programa regional de qualificação para o turismo implantado.
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MARKETING E VENDAS

MARKETING E
INOVAÇÃO

Plano Estratégico de Desenvolvimento do turismo Regional 2008-2011, Região Turística Vales do Iguaçu:
 Fazer pesquisa para conferir nome comercial à Região Turística
 Fazer pesquisa junto aos turistas e população para identificar marca turística regional
 Articular aproximação da região com agentes e trade
 Estabelecer estratégias de comercialização
 Assegurar maior divulgação do turismo regional na imprensa regional
 Elaborar vídeo regional
 Utilizar as rádios FM e TV Sudoeste para divulgar programas regionais
 Elaborar site do turismo regional
 Formalizar parcerias para viabilização financeira
 Divulgar potenciais e atrativos turísticos para a própria comunidade regional
 Elaborar áudio visual regional para exibir em feiras, exposições
 Encaminhar o áudio visual para os municípios e agências
 Promover caravanas regionais
 Elaborar o calendário regional de eventos
Oficina do Paraná Turístico 2026 – Vales do Iguaçu:
 Site/portal regional (Vales do Iguaçu) criado com link para cada município. Para isso: mapear as potencialidades turísticas de cada
município.
 Marketing fomentado através das empresas regionais.
 Oferta de hospedagem ampliada. Para isso: mapear e cadastrar pernoites em casas de família.
 Aplicativo da Rota Turística regional disponibilizado.
 Roteiros de turismo regional criados envolvendo o sudoeste, oeste e a Argentina.
 Identidade regional fortalecida.

INTELIGÊNCIA TURÍSTICA
GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE
MARKETING E
INOVAÇÃO

Plano Estratégico de Desenvolvimento do turismo Regional 2008-2011, Região Turística Vales do Iguaçu:
 Fazer levantamento dos Inventários Municipais já elaborados
 Inventariar os equipamentos e serviços turísticos da Região
 Realizar o inventário turístico do calendário regional de eventos
 Realizar pesquisas de demandas e mercadológicas
 Executar pesquisas quantitativas e qualitativas para nortear ações propostas
 Realizar pesquisas: satisfação, demanda, mercado junto à comunidade
 Padronizar os inventários
 Incentivar as prefeituras na manutenção e atualização das informações do portal
 Consolidar, hierarquizar e divulgar o inventário turístico regional
Oficina do Paraná Turístico 2026 – Vales do Iguaçu:
 Inventário do turismo regional atualizado.

DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

 NÃO FORAM IDENTIFICADAS AÇÕES.

QUALIDADE E
COMPETITIVIDADE
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MACROPROGRAMA

EIXOS ESTRATÉGICOS

MARCOS REGULATÓRIOS

GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO
LOCAL
GOVERNANÇA E
SUSTENTABILIDADE

MACROPROGRAMAS DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - CONTINUAÇÃO
LINHAS DE ATUAÇÃO
Plano Estratégico de Desenvolvimento do turismo Regional 2008-2011, Região Turística Vales do Iguaçu:
 Criar comissão para estudos e viabilidade das leis de incentivo ao turismo
Plano Estratégico de Desenvolvimento do turismo Regional 2008-2011, Região Turística Vales do Iguaçu:
 Fomentar a cultura turística da comunidade regional por meio de conscientização
 Integrar a comunidade no processo de desenvolvimento turístico regional
 Promover palestras continuas do sistema SEMA para o trade
 Realizar ações contínuas de sensibilização e envolvimento de todos os setores
 Incentivar a educação da comunidade para o turismo sustentável
 Realizar o evento de sensibilização turística dos proprietários rurais
 Assegurar espaços para a exposição do turismo regional em eventos municipais
Oficina do Paraná Turístico 2026 – Vales do Iguaçu:
 Cultura do turismo trabalhada nas escolas.
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DEMANDAS DE ESTRUTURAÇÃO DE ROTEIROS INTEGRADOS,
REGIÃO TURÍSTICA VALES DO IGUAÇU, SUDOESTE PARANÁ
A figura ao lado ilustra as propostas de
roteiros contidas no documento Demandas
de Estruturação de Roteiros Integrados,
Região Turística Vales do Iguaçu, elaborado
pela Agência de Desenvolvimento Regional
do Sudoeste do Paraná, órgão gestor da
Governança da Região Turística Vales do
Iguaçu, este plano teve por objetivos o
desenvolvimento integrado do turismo da
região.
Tratando a Região Turística Vales do Iguaçu
como um território acolhedor de povo
apegado à história e aos costumes dos
colonizadores – italianos, alemães, gaúchos e
indígenas – que celebram a alegria da
tradição e a hospitalidade. Com geografia
peculiar, onde montanhas, rios e vales
favorecem agradáveis surpresas no turismo
rural, de saúde e lazer, de aventura e
ecoturismo. De gastronomia peculiar, eventos
festivos e agradáveis cenários orientaram a
proposta do plano de desenvolvimento de 5
Roteiros Turísticos:

ROTEIROS TURÍSTICOS INTEGRADOS
Nota: Figura retirada do Plano intitulado “Demandas de Estruturação de Roteiros Integrados, Região Turística Vales do Iguaçu, Sudoeste
Paraná”.
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PLANO OPERACIONAL
REGIONAL
2017-2019
(MONITORAMENTO 2018)
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7. MONITORAMENTO DO PLANO OPERACIONAL REGIONAL 2017-2019 (MONITORAMENTE 2018)
O Plano Operacional Regional 2017-2019 aqui apresentado é resultado da oficina de planejamento realizada dia 16/02/2017, em Francisco Beltrão 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 representantes da Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná, no dia 17/12.2018, que indicou a situação
atual das ações propostas, bem como o alinhamento destas ao PDRI – Plano de Desenvolvimento Regional Integrado, conforme a seguir:
O que fazer? (ações)
1.1 Criar um programa de capacitação, público / privado.
1.2 Capacitar agentes locais de turismo.

MACROPROGRAMA: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Indicativo de como realizar
 Parcerias: governo federal, estadual, sistema “S”,
universidades;
 Curso virtual / presencial para os agentes

Monitoramento 2018
a ser realizada (2019)

a ser realizada (2019)
1.3 Articular e implementar junto aos municípios o que é
preconizado no PRT (regionalização).

1.4 Elaborar inventário do turismo regional.

1.5 Elaborar e implementar o PE das sub-regiões / municípios
(PDRI).
1.6 Criar comitê gestor do plano turístico regional.







Aderir e apoiar a IGR (governança);
Dotação orçamentária para o turismo;
LDO, PPA etc.
Estruturação: OOT, conselho e fundo municipal;
Desenvolver método detalhado do inventário
municipal;

 Reunir representantes dos municípios, sub-regiões;
 Estruturação do comitê: setor privado, público,
terceiro setor);

realizada

em realização
Inviável
realizada

Responsável
Agência
/
Comitê
Agência
/
Comitê,
municípios,
iniciativa privada
Agência
/
Comitê,
municípios
Agência
Comitê,
municípios
Coordenação
PDRI
Agência

/
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O que fazer? (ações)

MACROPROGRAMA: INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE DA OFERTA TURÍSTICA
Indicativo de como realizar
Monitoramento 2018

2.1 Criar um fundo de pesquisa regional.
2.2 Criar mecanismos de atratividade de investimentos –
cratera de impacto de Vista Alegre (meteoro).

2.3 Estimular e promover a valorização das manifestações
culturais para fomentar o turismo.
2.4 Reformar e ampliar o centro de Eventos de Salgado Filho.
2.5 Criar plataforma integrada das agendas culturais.
2.6 Criar rota sobre a Revolta dos Posseiros/57.
2.7 Implantar sinalização bilíngue na Região.

2.8 Promover a modernização das estradas do Sudoeste.
2.9 Levantar necessidades e implementar melhorias de
equipamentos e outros serviços do mapa turístico.
2.10 Criar e desenvolver roteiros turísticos regionais.
2.11 Estimular a iniciativa privada.
2.12 Articular a reforma do Centro de Tradições Indígenas
em Chopinzinho.
2.13 Unificar projetos de construção do Complexo Turístico e
Museu do Contestado e Morro do Vigia, em Palmas.
2.14 Realizar estudo de priorização de áreas para
investimentos ecoturísticos.
2.15 Desenvolver e articular programas de capacitação
permanente.
2.16 Fomentar o turismo religioso (todas as regiões).
2.17 Implementar a conexão Foz-Capanema por barco.
2.18 Implantar o Aeroporto Regional do Sudoeste (PDRI).
2.19 Organizar evento regional de Natal com realização de
um calendário único.

 Aproveitar modelos;
 Fazer estudo de viabilidade econômica;
 Articular
com
parceiros
aquisição
/
construção;
 Verificar o que existe de ação
 Identificar na região possíveis manifestações;




















Buscar parceiros para reforma;
Articulação com a Prefeitura;
Pesquisa e articulação;
Desenvolvimento da plataforma;
Criar identidade das Missões e Chopim;
Desenvolver pesquisa com universidades;
Eventualmente trilingue;
Verificar a língua prioritária;
Indicar a(s) entrada(s) da Região;
Articular órgão responsável;
Organizar a governança;
Estruturar a IGR para apoio aos municípios;
Organizar a governança;
Estruturar a IGR para apoio aos municípios;
Criação de PPP;
ACE;
Buscar parceiros;
Articular e buscar recursos internacionais;
Articular a viabilidade com Santa Catarina;

 Pesquisa e levantamento;
 Estudo de áreas prioritárias;
 Identificar ofertas de cursos na região – ex:
idiomas, guias
 Identificar eventos;
 Identificar centros religiosos;
 Articulação com ICMBIO;
 Prefeitura de Capanema;



Responsável

Inviável
a ser realizada (2019)

em realização
Inviável
Inviável
Inviável

Idetep, Sebrae
de viabilidade)

(estudo

14ª Regional de Cultura
Astério Machetti
prefeito)
APLTI Sudoeste

(vice-

14° Regional de Cultura

Inviável
Agenda PDRI
Inviável
em realização
Agenda PDRI
Inviável
Inviável
Agenda PDRI
Agenda PDRI
Inviável
em realização

AMSOP
Agência
Agência
Municípios
Municípios
Prefeito
Idetep
Sistema S
14ª Regional de Cultura
Marco Aurélio

Agenda PDRI
Inviável
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MACROPROGRAMA:
MARKETING E VENDAS
Indicativo de como realizar

O que fazer? (ações)
3.1 Registrar a marca Vales do Iguaçu (já registrada pelo
Sebrae)
3.2 Fortalecer a marca Vales do Iguaçu.
3.3 Desenvolver site / portal.
3.4 Fomentar investimentos privados.
3.5 Incentivar o turismo local / regional.

3.6 Atrair turismo externo.

O que fazer? (ações)
4.1 Criar um centro de informações turísticas integrado.

O que fazer? (ações)
5.1 Desenvolver um aplicativo turístico informativo que
gere banco de dados.

 Contatar Sebrae para descobrir como fazer;












Incentivar o uso da marca;
Criar estratégias de marketing;
Buscar parceria com APL-PB / DV;
Expor potencialidades;
Criação de rotas;
Criação de eventos regionais;
Passaportes de desconto para a região;
Marketing digital;
Famtur;
Feiras;
Eventos;
MACROPROGRAMA: INTELIGÊNCIA TURÍSTICA.
Indicativo de como realizar

 Sistematizar a oferta turística;
 Software que comporte as informações;
 Os municípios serão responsáveis pelas
informações;
 Profissionalização e capacitação – ex: condutor
local;
 Concorrentes: Litoral e Piratuba;
MACROPROGRAMA: DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE
Indicativo de como realizar
 Informativo: acessar mapas e locais turísticos;
 Banco de dados: fornecer informações dos
turistas;
 Conhecer o que existe de trabalho / proposta;
 Formular a ideia;
 Captar recursos;
 Contratar empresa;
 Coletar dados;
 Desenvolver programa;
 Instalar programa;
 Atualizar programa;

Monitoramento 2018
realizada
em realização
Inviável
Agenda PDRI

Responsável
IGR / Agência
IGR, prefeituras, trade
IGR, municípios
IGRs, municípios, ACEs
ACEs, trade, OOT, IGR

em realização
IGR, OOTs
Agenda PDRI

Monitoramento 2018

Responsável
Sistema
S,
prefeituras,
Paraná Turismo

Inviável

Monitoramento 2018

Responsável
IGR

Inviável
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MACROPROGRAMA: MARCOS REGULATÓRIOS.
Indicativo de como realizar

O que fazer? (ações)
6.1 Identificar projetos de faixas de fronteiras relacionadas a
leis facilitando o livre acesso.

O que fazer? (ações)

 Mobilizar lideranças e autoridades políticas;
 Buscar organizações que possam apoiar;
 Secretarias e departamentos dos governos
municipais e estaduais;

Monitoramento 2018
IGR
Inviável

MACROPROGRAMA 7: QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL
Indicativo de como realizar
Monitoramento 2018

7.1 Conhecer as potencialidades locais.
7.2 Estabelecer indicadores de impactos.
7.3 Definir padrões de conduta para utilização dos atrativos.







Levantamento de inventário;
Estudo de potencial e viabilidade econômica
Aplicar pesquisa com público;
Monitoramento e acompanhamento;
Estabelecer normas de uso;

Agenda PDRI
Agenda PDRI
Inviável

7.4 Prover estruturas de acesso.

7.5 Viabilizar estrutura de capacitação.

7.6 Promover empoderamento / envolvimento.

 Vias de acesso em condições de uso e
sinalizadas;
 Acessibilidade
(conhecer
casos
/
experiências);
 Identificar perfil;
 Planejamento de capacitação conforme a
realidade local;
 Promover intercâmbio entre municípios;
 Promover intercâmbio entre municípios;
 Criar estratégia para envolvimento da
comunidade;
 Valorizar a adesão;
 Monitorar / avaliar o processo;

Responsável

Responsável
Secretaria e órgãos afins
Secretarias
municipais,
universidades, parceiros
Secretarias e órgãos afins
(com base em padrões
pré-estabelecidos)
Administração municipal

Inviável

Agenda PDRI

Secretaria de Educação,
Turismo,
indústria
e
comércio, parceiros
Administração
comunidade

municipal,

em realização
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8. CICLO ESTRATÉGICO DE GESTÃO
DE GESTÃO
Os participantes definiram os próximos passos (ações) que podem garantir a continuidade deste processo.
 Criar um grupo gestor do plano;
 Realizar reuniões de avaliação / orientação;
APROVAÇÃO NO CEPATUR
 Identificar as ações “adequadas” aos municípios para execução;
Aprovação do Paraná Turístico 2026: pacto para um
 Fortalecer a articulação regional e o detalhamento das ações: parcerias, responsáveis,
elaboração
dosCEPATUR
planos (21/09/2016)
executivos, indicadores, recursos financeiros, orçamento,
destino inteligente,
pelo
fontes, novas ações, adequar linguagem e cronograma etc.;
 Apresentar o plano na Região (municípios e entidades);
 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
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
Agência de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Paraná
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PARTICIPANTES DAS OFICINAS DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
Adones Wanderlei dos Santos
Alexsandro Agostini
Aline Matuizzi
Alvaro Pavanelli
Ana Paula De Moraes
Andressa Elenn Stamm
Antônio Adair Rosa dos Santos*
Astério Marchetti
Beto Arisi
Camila Mussato
Carina Carla Fantin*
Carine Ambrosio
Célio José Steimbach
Célio Wessler Bonetti*
Celso Luiz Reineri
Cezar Rangoni
Ciro Costa
Cledi Nottar
Clenir Corá
Daniel Dronneau
Daniela Tremea
Drayton Diefenbach
Elderson Lira
Emerson Rebonato
Ester Lopes
Evandro César Caldato
Fabiano Marcel Catani
Fabio Muxfeldt
Felipe Pivatto
Gilmar R. Mello

Heverton Zamprogna
Hugo Ribeiro
Inácio Pereira
Iva
Izete Maria Batsitella Passaia
Jairo Buzzacaro
Jairo Reni Buzzacaro
Janaina Melati
Joel Justino Bortot
Kleitson Telmo Grisa
Loire Biavatti Francischini*
Luis Ilkiv
Luiza Mara Motta Santos
Marco Aurélio Gazzoni
Maria Aurea Mulhmann*
Murici José Chiodelli
Osni Veroneze
Paulo Horn
Rafael Moraes
Reni
Roseli Lopes Dos Santos
Rui C. Machado
Silvio Santos
Solange Luza
Sueli Baldo
Vanderlei
Vanderson Leilo Reck
Vania Maria Brescovici Badke
Viviane Santos
*participou da oficina de 2016 e de 2017.
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