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Mensagem do Prefeito de Ibiporã 

A cultura e o turismo em Ibiporã não é visto apenas como ação de lazer, é visto, sentido e absorvido como 

um elemento de melhoria da qualidade de vida, através de um entendimento do melhor relacionamento e 

compreensão do cidadão no contexto social em que ele vive. 

Entendo que a cultura e o turismo observados por este plano, por este prisma, faz com que nós possamos 

avançar socialmente e coletivamente. E é o que nós estamos buscando quando promovemos a cultura do 

ballet, quando promovemos a cultura da arte cênica, quando fazemos da dança, da música, do teatro, da 

nossa rica história, enfim, tudo isto, nós temos condições de fazer e representar nestas manifestações, as 

nossas tradições, os nossos valores, tanto éticos quanto culturais. Ibiporã tem a felicidade de reconhecer 

que a cultura deve fazer parte do cotidiano da vida de uma comunidade. 

E é o que nossa administração tem implementado, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e da 

Fundação Cultural, permitindo que cada vez mais integremos neste processo, famílias, pessoas, jovens 

cidadãos da nossa comunidade, para que tenhamos condições de construir uma sociedade mais pluralista e 

mais tolerante, porque a tolerância é fruto do entendimento das pessoas e do seu grau de educação, e é o 

que nós estamos implementando dentro da nossa comunidade.  

No campo do turismo, acreditamos no potencial de desenvolvimento desta área em Ibiporã e estamos 

fazendo os investimentos necessários para que Ibiporã se consolide como ponto de referência e visitação 

em nosso Estado e em nosso País.  

A despeito de todas as dificuldades econômicas, dificuldades de meios e de recursos, nós estamos 

dispostos a fazer porque há um retorno por parte da sociedade e um compromisso do poder público com o 

desenvolvimento por completo da nossa cidade. 

 

JOSÉ MARIA FERREIRA 



Mensagem da Vice Prefeita de Ibiporã 

A atividade turística vem ganhando cada vez mais importância no mundo, considerando a sua forte 

influência para o desenvolvimento econômico e social dos países. 

Sabemos que o turismo é um dos setores de serviços que gera um grande volume de empregos, renda e 

investimentos através das atividades e empreendimentos. 

É com esta proposta que Ibiporã intensifica o trabalho no turístico, através deste importante  plano local , 

para que possamos cada vez mais ampliar novos horizontes e investimentos. 

 

SANDRA MOYA 

 

 

 

 

 

 

 



Mensagem do Secretário de Cultura e 
Turismo de Ibiporã 
O município de Ibiporã é privilegiado geograficamente. Quem aqui vive também é privilegiado, em razão da 
qualidade de vida e por ser uma cidade ordeira, calma e charmosa. “Ibiporã”, cantada por Tetê Espíndola, 
com seus recantos naturais e encantos de uma cidade pequena, deixa todos os que aqui chegam surpresos 
com a acolhida de seu povo, a qualidade de vida e o intenso trabalho cultural. 

De um projeto ousado surgiu a Igreja Matriz, que hoje é estudada e visitada pela sua imponência. Um 
monumento à religiosidade, toda ornamentada pelo artista plástico Henrique de Aragão. Henrique também 
desperta curiosidade nos visitantes e na própria comunidade pelas suas obras. O ferro e a madeira, 
materiais não tão plásticos, tomam formas inusitadas na mão deste que é considerado um dos maiores 
artistas sacros do Brasil. 

A Casa de Artes e Ofícios Paulo VI foi como uma “incubadora” de todas as manifestações artísticas que 
temos no município. O Cine Teatro Padre José Zanelli, nosso templo dedicado à cultura, também é fruto da 
proximidade que tem a arte com a formação do povo de Ibiporã. Construído há 25 anos, hoje é um local 
democrático, espaço dedicado à comunidade, que orgulha os ibiporaenses. 

O Museu de Esculturas ao Ar Livre também é um grande diferencial urbano no município. É uma forma de 
arte pública só encontrada em cidades de países desenvolvidos. Ibiporã, como sempre, contemporânea em 
tudo. Com o objetivo de resgatar a nossa memória e também reverenciar nossa identidade, o poder público, 
através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, restaurou a antiga Estação Ferroviária e reformou 
todo o espaço, que hoje é um orgulho e „sopro‟ de revitalização de toda aquela região da cidade. 

O Artesanato de Ibiporã  hoje viaja o mundo graças a uma iniciativa que reuniu mais de 100 artesãos, que 
através dos ícones do município, produzem seus produtos únicos, com um grande valor agregado, que é o 
carinho das mãos de quem faz. 

Muitos vêm a Ibiporã também por causa dos eventos que já se tornaram tradicionais, como a Festa Junina, 
que reúne praticamente toda a população nos seus nove dias de festa, a Feira do Comércio (Fecom), a 
Festa Nipo-Brasileira e o mês natalino. 

 



Cada cidade e cada lugar tem a sua particularidade. Turismo em Ibiporã é uma novidade, mas já está 

acontecendo... Através da Rota do Café, Ibiporã já trouxe muitos visitantes que vêm ao Norte do Paraná 

para visitar empreendimentos que fazem parte deste projeto e Ibiporã é o único município em que o poder 

público abraçou esta parceria com o SEBRAE PR, por acreditar nas oportunidades que este trabalho 

oferece, projeto que inclusive foi premiado pelo Ministério do Turismo no 6º Salão Nacional de Turismo, em 

2011. 

Ibiporã é isso e muito mais, e sempre estará de braços abertos para receber os visitantes. Cidade da água 

de qualidade, de gente hospitaleira, de tantos encantos e de gente de fé! 

  

JÚLIO DUTRA 

 

 





1. APRESENTAÇÃO 

Promover vivências, aproximar culturas, valorizar 

identidades e proporcionar experiências pessoais únicas, 

estas são as dimensões mais visíveis do turismo. No 

entanto, sua abrangência vai mais longe, por meio dele 

oportunidades de emprego, renda, preservação e 

desenvolvimento surgem como uma possibilidade viável 

e real para comunidades no mundo todo. 

Optar pelo turismo como estratégia de desenvolvimento, 

traduz a utilização de matérias-primas como os 

territórios, os ambientes naturais e culturais, os 

patrimônios materiais e imateriais para transformá-los 

em produtos. Como atividade dinâmica e determinante, o 

turismo pode incrementar uma economia e, se 

trabalhado de forma adequada, pode ser instrumento de 

inclusão e valorização de uma sociedade.  

Capaz de mobilizar mais de 50 setores da economia e 

gerar negócios em diversas áreas, o turismo é 

considerado no século XXI como uma das atividades 

mais promissoras, atuante e provocadora de mudanças 

não só na economia, mas também, nas organizações 

sociais, espaciais, culturais e políticas. Sua relevância 

configura-se não só como uma questão econômica 

importante, mas igualmente como um fenômeno social 

do capitalismo moderno.  

No Brasil, o turismo vem apresentando resultados 

positivos nos últimos anos e a atividade vem se 

consolidando como um importante vetor de 

desenvolvimento socioeconômico do País. Além de sua 

capacidade de gerar aproximação entre as pessoas, a 

troca de experiências e costumes, pode determinar a 

criação ou incremento de negócios. Provocar efeitos 

multiplicadores na geração de empregos e divisas, como 

também colaborar para a preservação valores culturais e 

naturais. 

Segundo o WTTC – Conselho Mundial de Viagens e 

Turismo, em 2012 o turismo brasileiro contribuiu com R$ 

150,6 bilhões para o PIB do País, 3.4% do total, 

enquanto no mundo a atividade correspondeu a 5.2%, 

empregando diretamente 2.950.000 pessoas, 

representando 3% do total de empregos no país. A 

previsão para até 2023 é que a contribuição direta do 

turismo para o PIB nacional tenha um crescimento de 

5.1%. 

Para tanto, o seu desenvolvimento impõe muitos 

desafios que devem ser enfrentados pelo Brasil, frente 

aos grandes eventos esportivos que em breve 

acontecerão e ao novo cenário, em que a economia 

mundial atravessa um período de grande transformação.  
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É preciso preparar o País para assimilar com qualidade 

as novas possibilidades de crescimento e acesso ao 

mercado internacional, garantindo que os investimentos 

públicos e privados consolidem o Brasil como um destino 

turístico competitivo e sustentável.  

Na região norte paranaense o setor de turismo cresce 

em média 17% e movimenta cerca de R$ 130 milhões 

por ano e pode se desenvolver ainda mais. Cidades que 

até então não haviam se atentado para esta questão,  

passam a enxergar na atividade uma oportunidade com 

grande potencial, a partir da formatação de produtos 

turísticos, do investimento privado e de políticas públicas 

de incentivo, gerando desta forma um ambiente 

favorável para o setor.  

O aumento do fluxo turístico deve-se às estruturas que 

surgiram a partir destas mudanças, assim como ao 

contexto do comércio regional, próspero e em franco 

desenvolvimento.  

Na última década observam-se mudanças expressivas 

no uso e aproveitamento dos potenciais turísticos da 

região norte do Paraná. Antes, belezas naturais, 

tradições, histórias, produção cafeeira e agronegócio, 

tornaram-se hoje produtos turísticos. Riquezas locais 

têm sido transformadas em desenvolvimento.  

Políticas públicas, projetos de incentivo e 

desenvolvimento, bem como os investimentos privados 

ancoram este movimento. 

A gestão pública compõe uma parte fundamental neste 

processo, pois além de provedora da infraestrutura 

básica, tem o papel de fomentar, articular, regular e 

monitorar ações em prol do desenvolvimento turístico. É 

por meio de políticas públicas que surgem as condições 

e direcionamentos para o desenvolvimento ordenado e 

qualificado do turismo.  

À luz de tais perspectivas, em consonância com as 

diretrizes Estaduais e Nacionais do Turismo e sob a ótica 

da gestão compartilhada, integrada e sustentável, este 

documento subsidiará a tomada de decisões da gestão 

municipal, assim como norteará a implantação e o 

acompanhamento de programas e projetos estratégicos 

ao desenvolvimento turístico municipal de Ibiporã. 
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2. METODOLOGIA 

O Plano Municipal de Turismo de Ibiporã foi 

desenvolvido conforme a seguinte metodologia:  

  

 Análise do cenário turístico mundial, nacional e 

regional;  

  

 Oficina de Planejamento, realizada de forma 

integrada e participativa, envolvendo representantes 

da comunidade (associações, conselhos 

municipais), do segmento turístico e áreas correlatas 

(restaurantes, condutores locais, Associação 

Comercial, agricultores, artesãos, empreendedores 

do Turismo Rural, APMIF, SENAR) e da gestão 

pública municipal (Secretarias Municipais: Cultura e 

Turismo, Fundação Cultural, Trabalho, Assistência 

Social, Educação, Saúde). 

 

As ações e reflexões que conduziram a oficina de 

planejamento foram baseadas inicialmente em perguntas 

mobilizadoras, a fim de despertar o senso crítico e o 

reconhecimento de potenciais turísticos do município. E 

posteriormente, na análise de dimensões essenciais ao 

desenvolvimento do turismo, sendo elas: Atrativos 

Turísticos, Infraestrutura, Economia Local, Serviços de 

Apoio do Turismo. Por fim, os grupos formados 

elaboraram propostas para o aperfeiçoamento do 

turismo no município. A referência para utilização de tais 

dimensões foi a Matriz de Análise do Destino, do 

Ministério do Turismo. 

Estas informações foram primordiais para que a equipe 

técnica formulasse o Plano Municipal do Turismo de 

Ibiporã, considerando a realidade local e regional, bem 

como as melhores práticas utilizadas na gestão pública 

do turismo.  
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3. IBIPORÃ E O TURISMO 

A terra fértil e acolhedora, antes chamada “terreno do 

Jacutinga”, tornou-se Ibiporã, a Terra Bonita, berço de 

grandes homens, diversidade cultural e prosperidade. 

Seu nome tem origem na língua tupi, significa IBI = terra 

e PORÃ = bonita e foi tirado do ribeirão de mesmo 

nome, que passa nas proximidades da sede, com 

nascente em Londrina, e que deságua no ribeirão 

Jacutinga, um dos afluentes do Rio Tibagi, no vale do 

qual está localizada a cidade de Ibiporã.  

A colonização de Ibiporã teve origem na abertura de uma 

picada que o Barão de Antonina mandou abrir, a fim de 

facilitar os transportes para o Mato Grosso através dos 

Rios Tibagi, Paranapanema, Ivinhema e Brilhante, no 

século XIX. 

Contudo, somente a partir de 1934, chegaram os 

primeiros moradores em caráter definitivo. Dada a 

exuberância das terras roxas e das riquezas naturais,  a 

localidade não tardou a se desenvolver e progredir 

vertiginosamente.  

Em 1935 o estado concedia uma faixa de terras ao 

Engenheiro Francisco Gutierrez Beltrão, que 

comprometera-se em transformar esta área de terras em 

pequenas propriedades agrícolas, assim foi feito o 

retalhamento em pequenos lotes e vendidos para os co- 

lonos que se deslocavam das zonas cafeeiras do estado 

de São Paulo. 

A partir de 1936 o desenvolvimento de Ibiporã foi rápido 

e constante. Em todas as fases da vida social, 

econômica e administrativa da povoação. Junto com o 

trem chegou a população que iria formar Ibiporã. 

Passaram a ser construídas as primeiras casas nas 

intermediações da estação ferroviária, passando a 

receber imigrantes de origem italiana, árabes, russa, 

japonesa, espanhola, portuguesa e búlgara, além de 

migrantes, provenientes em sua maioria dos estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo. 

Em 11 de outubro de 1947 foi criado o município de 

Ibiporã, desmembrado do município de Sertanópolis, 

mantendo os limites anteriores. Em 9 de julho de 1954 

foi instalada a Comarca de Ibiporã, tendo seu primeiro 

Juiz de direito, desmembrando-se assim, 

definitivamente, da Comarca de Sertanópolis, tornando-

se uma cidade totalmente livre. 

Inicialmente sua economia foi baseada na cafeicultura e 

com o passar dos anos tornou-se bastante diversificada 

com outros cultivos, assim como na pecuária, comércio, 

serviços e pelo setor industrial, que esta em 

desenvolvimento no município, contando com alguns  
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parques industriais ao longo da rodovia BR 369. 

Além do dinâmico desenvolvimento econômico-social ao 

longo do tempo, Ibiporã construiu, por meio de grandes 

homens, uma história de vanguarda na cultura. Dentre 

eles, o padre José Zanelli e o artista plástico Henrique 

de Aragão, figuras essenciais à identidade histórica e 

cultural do município. 

O sacerdote italiano José Zanelli, enviado em missão 

da Itália ao Brasil na década de 1950, mal sabia que seu 

trabalho em Ibiporã, cidade vizinha a Londrina, renderia 

frutos décadas depois de sua chegada. Para atrair e 

prender a atenção das crianças que faziam catequese, o 

padre estimulava atividades culturais, entre elas o teatro, 

a música, a dança e até o esporte. Em apresentações 

como as operetas era o próprio sacerdote quem 

costumava tocar piano.  

 Construído e inaugurado em 1988, o Cine Teatro Pe. 

José Zanelli foi uma homenagem ao sacerdote. Berço de 

grandes apresentações e elemento central na 

democratização da cultura no município e em toda 

região norte paranaense, o espaço tem capacidade para 

530 lugares, funciona como também como cinema e 

abriga, além de espetáculos teatrais, musicais e de 

dança, eventos como formaturas e encontros.  

O teatro em Ibiporã também teve a contribuição do 

artista plástico Henrique de Aragão, que chegou à cidade 

na década de 1960. 

Em 1965, o artista paraibano Henrique de Aragão foi 

convidado para executar o projeto e construção da 

Capela Guarany, entre outras obras, fixou residência em 

Ibiporã. Desenvolvendo na região norte do Paraná um 

extraordinário trabalho, não só como pioneiro do ensino 

de arte, mas como cidadão e patrimônio cultural vivo da 

arte brasileira. 

Autor do projeto do Museu da Escultura ao Ar Livre do 

norte do Paraná, em Ibiporã - um dos primeiros do 

gênero no Sul do País - que reúne obras suas e de 

outros artistas. É também o idealizador da Casa de Artes 

e Ofícios Paulo VI, fundada em 1969 - polo artístico 

voltado à comunidade que reúne um minimuseu, teatro 

ao ar livre e oficinas, promovendo cursos de danças, 

grupos de teatro, laboratório e atelier de escultura e 

outras técnicas para a comunidade de Ibiporã. Sua 

história desde menino revelou o talento artístico como 

escultor, pintor, desenhista, diretor teatral, teatrólogo, 

poeta e animador cultural. Suas obras distribuídas pelo 

Brasil e no exterior têm valor inestimável. Seu nome 

também se impõe como dos grandes renovadores da 

arte sacra nacional, ao longo do século XX.  5 



Com todo este aporte cultural, vivo e latente, Ibiporã se 

desenvolveu ao longo dos anos por meio de ações e 

entidades que se comprometeram com esta vertente. 

Como a Fundação Cultural de Ibiporã, ente condutor 

da gestão cultural no município, foi criada em 1987, 

tendo entre seus objetivos a preservação, o incentivo e a 

promoção do patrimônio cultural e artístico do município, 

além do intenso trabalho com a comunidade, formando 

anualmente centenas de jovens em diversos segmentos 

da arte. 

Neste contexto, desde 2010, Ibiporã passou a ser 

integrante do processo de Regionalização do Turismo 

por meio da Rota do Café. A parceria com o SEBRAE 

PR viabilizou o resgate histórico-cultural e a valorização 

da cultura norte paranaense, abrindo portas para a 

diversificação da atividade econômica e colocando 

Ibiporã em destaque no cenário regional e Estadual. 

A Rota do Café é o principal elemento do Projeto de 

desenvolvimento “Turismo Norte Paranaense”, 

empreendido pelo SEBRAE Paraná desde 2008. Fruto 

da parceria com produtores rurais, empreendedores do 

lazer e da cultura, apaixonados por café e apoiado por 

entidades envolvidas com o trade turístico e áreas 

correlatas. 

O resgate histórico-cultural de uma das regiões 

produtoras de café mais importantes do mundo, o norte 

do Estado do Paraná. Esta é a proposta da Rota do 

Café, de levar as pessoas a uma viagem incrível por 

meio de visitas às fazendas históricas e produtivas, 

espaços de lazer e cultura, santuários ecológicos, 

pousadas, restaurantes e aos mais diversos locais que 

revelam a história e os aromas do café na região e no 

Brasil. São trinta atrações e empreendimentos, 

distribuídos em nove municípios próximos à cidade de 

Londrina, em um raio de aproximadamente 200 

quilômetros. 

Em 2011 a Rota do Café participou da premiação dos 

casos de sucesso na implementação do Programa de 

Regionalização do Turismo, do Ministério do Turismo e 

ficou em 1o lugar na categoria Roteiro Turístico.  

Este roteiro coloca o norte paranaense no cenário de 

possibilidades para o turismo brasileiro. Para o público 

local surge como atividade cultural, de lazer e inclusão, 

para o turista regional e nacional como produto turístico 

diferenciado e singular. Para o desenvolvimento 

econômico uma possibilidade de incremento 

diversificação de renda e trabalho. 
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As atrações no município de Ibiporã são compostas pelo 

Circuito Cultural, onde a pé turistas podem conhecer os 

principais monumentos e espaços artísticos de Ibiporã, 

finalizando a visita no Centro do Artesanato, espaço 

que reúne peças de 100 artesãos da comunidade 

ibiporaense. Existem ainda espetáculos teatrais e 

musicais, dentre eles o “Musical Coração do Café”, 

apresentado até hoje a mais de três mil pessoas. E por 

fim, o Museu do Café, instalado na antiga estação 

ferroviária e inaugurado em 2012, onde seis mil pessoas 

já visitaram. 

Considerando ainda características particulares de 

Ibiporã, como a qualidade de vida e a localização 

privilegiada, distante 400 Km da Capital do Estado, 

Curitiba, 500 Km da cidade de São Paulo e 14 Km da 

cidade de Londrina. Dotada de clima agradável e povo 

acolhedor. A implantação de ações estratégicas e 

interligadas, a serem propostas neste plano e 

conduzidas pela Secretaria de Cultura e Turismo, trará 

contribuições efetivas, transformando características 

como o aporte cultural e outros potenciais em 

desenvolvimento por meio do turismo. 

 

DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

 População estimada em 2013: 51.255 

 IDH (2010): 0,726 

 PIB per capita (2011): R$ 24.631,31 

 PIB do município (2011): R$ 1.198,609 

 Renda per capita: R$ 16.807,00 (2011) 
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 Carnaval na praça 

 Corrida Adriana Souza 

 Festa Junina 

 Festa Nipo Brasileira 

 Festa da Padroeira 

 Festival de Dança 

 FECOM  

 Natal Ecológico 

 Semana Nacional dos Museus 

 Volta do Guarani 

 

 Circuito Cultural 

 Circuito das Capelas (em 

desenvolvimento) 

 Espetáculos teatrais e de dança (em 

desenvolvimento) 

 Museu do Café 

 Musical Coração do Café 
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4. TENDÊNCIAS 

As tendências refletem mudanças de comportamento na 

sociedade, influenciam o padrão de consumo e as 

escolhas do consumidor, indicam ainda, caminhos e 

possibilidades que devem ser avaliados no planejamento 

do turismo. Transformar este conjunto de informações 

em oportunidades contribui decisivamente para a 

inteligência competitiva de um destino. 

Dentre as principais tendências do segmento turístico 

observa-se a interiorização do turismo em localidades 

que priorizem a valorização cultural e ambiental, a 

tranquilidade e o atendimento individualizado, em 

contraposição aos produtos massificados. Assim como o 

interesse do turista por experiências originais e 

memoráveis, por destinos turísticos que ofereçam 

estrutura e opções para férias em família, com produtos 

e serviços que atendam crianças, adultos e à terceira 

idade. E ainda, a ascensão das classes C e D e as 

excursões de um dia, sem pernoite.  

O uso da tecnologia da informação, por meio de mídias 

sociais, sites, aplicativos e e-commerce é outra 

tendência que já influencia e influenciará decisivamente 

na escolha do turista e na promoção de novos e já 

consolidados destinos turísticos. 

Neste contexto, observamos uma tendência econômica 

em que se vive a transição da “economia de serviços” 

para a “economia da experiência” (BENI, 2003, p. 40), na 

qual vivências individualizadas e únicas são promovidas 

a fim de despertar no turista emoções e sensações, por 

meio da interatividade e das conexões emocionais, 

tornando- o protagonista das vivências.  

Quanto às tendências de consumo que pouco a pouco 

tornam-se realidade, destacamos os estudos da autora 

americana Faith Popcorn, em sua obra The Popcorn 

Report (1991).  

Muito embora não sejam estudos focados 

exclusivamente no turismo e na hospitalidade, este 

segmento pode valer-se de sua influência e utilidade 

para a formulação de estratégias de mercado. 

Ressaltamos algumas destas tendências: 

“Consumidor Vigilante” é aquela na qual as pessoas 

não toleram mais produtos de má qualidade e serviços 

inadequados. Os consumidores estão mais críticos e 

ousados. 

“Saque” (sair fora) é a tendência de reunir tudo o que foi 

conquistado na carreira, incluindo experiências, para 

trabalhar em outro local, em alguma coisa que proporcio- 
9 



ne conforto, que traga um retorno nostálgico aos valores 

das pequenas cidades com direito ao ar puro, vizinhos 

de linguajar simples. Muitas pessoas sentem a 

necessidade de comer comidas caseiras, de 

frequentarem ambientes totalmente familiares, 

confortáveis e seguros. Os empreendimentos rurais se 

encaixam perfeitamente nesta tendência. 

“Rejuvenescimento” (volta ao passado) remete ideia 

de envelhecimento com energia, ter cabeça e corpo de 

adulto com alma de criança e jovem. A saudade de uma 

infância despreocupada introduz um novo sentido de 

leveza nas vidas adultas, na maioria das vezes, 

excessivamente sérias. 

“Formação de clãs”, pessoas que compartilham 

interesses comuns - ideias, aspirações, vícios e lazer. 

Fazer parte de um grupo é algo para se orgulhar e 

interagir.      

“Ancoragem” remete à busca de espiritualidade e de 

um significado para a vida. É o momento de pensar em 

respostas mais simples, deixando o egoísmo e o 

materialismo de lado. O eu interior, a volta às raízes é o 

que importa. 

 

“Feminina Mente”, esta tendência reflete um novo 

conjunto de valores profissionais e sociais, estimulando 

as pessoas a alterar o comportamento orientado para 

objetivos e hierárquico, para um modelo baseado no 

cuidar, no compartilhar e no familiar. 

“S.O.S.” (Salve o Social) abrange as pessoas 

preocupadas em tornar a sociedade mais responsável 

em relação ao meio ambiente, educação e ética. São 

consumidores mais conscientes. A tônica desta 

tendência é o discurso e a prática sustentável. 
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5. PERFIL DA DEMANDA 

A pesquisa de Sondagem do Consumidor, Intenção de 

Viagem, é realizada mensalmente pelo Ministério do 

Turismo e Fundação Getúlio Vargas. Sua última edição 

(fevereiro/2014) aponta que ao escolher o destino, a 

maioria dos brasileiros ainda pretende ficar dentro do 

país (68%) contra 28% que pretendem ir para o exterior.  

A região Nordeste está entre as preferidas dos turistas 

(54%), seguida da região Sudeste (26%), e da região Sul 

(17%). No quesito hospedagem, os turistas domésticos 

optam pelo conforto dos hotéis e pousadas, que são a 

preferência de 54% dos brasileiros. Em segundo lugar, 

como opção de estadia, 34% dos brasileiros procuram a 

casa de parentes e amigos. Para deslocar-se de um 

destino a outro, o avião continua sendo o meio de 

transporte preferido dos brasileiros, com 57% da 

preferência. O carro é o segundo preferido por 26% dos 

entrevistados, e por último, o ônibus (10%). 

A relação entre escolaridade e realização de viagens 

sempre foi direta: os mais estudados são também os 

mais viajados. No entanto, nesta última sondagem, a 

diferença entre os mais e os menos estudados foi mais 

acentuada. Enquanto entre os pós-graduados a intenção 

de viagem passou de 38,4% para 39,7%, entre os 

entrevistados que declararam o primeiro grau 

incompleto, a queda foi de 10,6% para 3,7%. 

Outro estudo divulgado em 2012 pelo Ministério do 

Turismo, sobre a “Caracterização e dimensionamento 

do turismo doméstico no Brasil 2010/2011”, 

elaborado pela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas), apontou 48,5% dos entrevistados realizou 

pelo menos 1 viagem doméstica em 2011 e 78% destes 

tinha renda familiar acima de 15 salários mínimos, 

enquanto 62,5% tinha renda familiar de 4 a 15 salários 

mínimos e 39,2 tinha renda familiar de zero a 4 salários 

mínimos. 

Em relação aos principais geradores de receitas do 

turismo no Paraná, a maioria (36,9%) foi proveniente do 

próprio Estado, em segundo lugar, com 28,7%, foi 

proveniente de São Paulo. 

Quanto à composição dos gastos na principal viagem 

doméstica, cerca de 50% concentram-se nos itens 

Transportes (28,8%) e Alimentação (20,2%). Seguem-se 

os gastos com Hospedagem (13,0%); Compras Pessoais 

(12,7%); Passeios Turísticos (5,9%); e Diversão Noturna 

(4,4%); entre outros. A participação dos gastos com 

pacote turístico foi de 11,3% e seus gastos unitários 

foram superiores aos demais.  
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A Pesquisa do Perfil do Turista e dos Segmentos de 

Oferta, realizada em 2012 pelo SEBRAE e CNTUR 

(Confederação Nacional do Turismo), apontou a seguinte 

percepção do turista sobre a região sul: 

 
Pessoas que viajaram pelo menos uma vez nos 

últimos 12 meses, classes B2 e B1, entre 35 - 50 

anos. Casados e com filhos. 

Para os participantes deste grupo, uma viagem é uma 

espécie de fuga, eles expressaram sentimentos que 

relacionam viajar a “escapar”; fugir da rotina cansativa 

do cotidiano, encontrando nesse “escapar” uma forma 

de satisfação, prazer e realização. Sentimentos de 

valorização e reconhecimento da natureza e da 

diversidade cultural vieram à tona quando esse grupo 

discutiu sobre o Turismo no Brasil.  

Nesse grupo, a imagem da Região Sul está totalmente 

relacionada ao clima frio, ícone de atratividade para o 

turismo. Foi atribuída à população sulina pouca 

hospitalidade, que, segundo a percepção destes 

clientes, é expressada na forma de receber e no 

atender com menos simpatia e alegria. Esses 

consumidores, porém, demonstraram admiração – 

sentimento que gera motivação de viagem – pela 

organização das cidades e eficiência nos serviços. 
12 

Pessoas que viajaram pelo menos uma vez nos 

últimos 12 meses, homens e mulheres, classes B2 

e B1, entre 25 - 32 anos. Solteiros e sem filhos. 

Para este grupo, as viagens são para a renovação da 

mente e do corpo, com possibilidades de conhecerem 

e interagirem com diferentes culturas, obtendo novas 

experiências de aprendizado. A palavra aqui é bem-

estar. Destinos turísticos que ofereçam maior 

sensação de segurança, agilidade na comunicação e 

nos serviços, qualidade no atendimento, precisão e 

facilidade de acesso às informações receberão maior 

valorização destes consumidores, assim, como uma 

publicidade gratuita, pois, eles indicarão aos amigos. 

Este grupo identificou a Região Sul pelo clima frio, 

com expectativas de neve, cidades limpas e bem 

organizadas. Esses consumidores apresentaram uma 

elevada expectativa em relação à qualidade dos 

serviços, mas, com a percepção de pouca 

hospitalidade e receptividade da população, 

estabelecendo um paradoxo: a Região Sul gera 

interesse, exatamente, pela proximidade e maior 

contato com essas culturas e ao mesmo tempo 

desperta uma percepção negativa quanto a essas 

mesmas culturas. 
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Pessoas que viajaram pelo menos uma vez nos 

últimos 12 meses, homens e mulheres, com mais 

de 55 anos. 

 

Nesse grupo, formado por turistas com mais de 55 

anos, o sinônimo para viajar é celebrar, uma viagem é 

um momento de alegria e de valorização da vida. Eles 

buscam novidades, renovação e valorizam as 

diferenças culturais.  Valorizam o tempo para 

aproveitar e aprofundar conhecimentos e contatos 

com as pessoas, esperando, com isso, ampliarem 

suas experiências. A gastronomia e a expectativa da 

boa alimentação são extremamente atraentes para 

esse grupo, que também considerou “esnobe” o povo 

dessa região, alegando que é dispensada pouca 

hospitalidade aos turistas. Esse grupo reconheceu e 

valorizou a politização dos estados do Sul, como 

também a qualidade na oferta de produtos e serviços. 

Pessoas que viajaram pelo menos uma vez nos 

últimos 12 meses, homens e mulheres, classe C, 

entre 25 – 45 anos. 

Esse grupo, formado por consumidores da Classe “C”, 

dá grande importância ao planejamento financeiro 

familiar para fazer uma viagem. As decisões quanto 

aos destinos, são, geralmente, tomadas em família, 

levando em consideração os interesses de todos, 

mas, os filhos foram citados com grande poder de 

interferência. As viagens são sempre vinculadas à 

necessidade de descanso e lazer. Os pacotes 

turísticos são bem-vistos pela segurança em comprar 

um roteiro formatado por agências experientes, o que 

oferece maior confiabilidade, e a possibilidade de 

parcelamento, incentivando a compra, como condição 

para viabilizar a viagem. 

Este participantes manifestaram uma visão muito 

otimista sobre todas as regiões, valorizando os 

destinos, os valores culturais dos diferentes povos, a 

atratividade natural, enfim, deram pouco destaque 

para aspectos negativos, demonstrando grande 

motivação e poucas barreiras mentais quanto à 

percepção do que cada região oferece. 
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Pessoas que viajaram pelo menos uma vez nos 

últimos 12 meses, jovens, entre 16 a 22 anos. 

“Viajar é o momento para se divertir e conhecer outras 

pessoas”, foi o conceito, praticamente, unânime entre 

os jovens, todos economicamente ativos, que 

participaram da pesquisa. Os jovens participantes da 

pesquisa têm um elevado grau de exigência 

em relação às expectativas de viagem e à avaliação 

de produtos e serviços.  

As praias de Santa Catarina foram exaltadas por suas 

belezas naturais, enquanto que o restante do Sul é 

lembrado pelo frio, por sua gastronomia diversificada 

e qualificada, organização, cultura de influência 

europeia. Também nesse grupo, os habitantes do Sul 

são considerados menos hospitaleiros, embora este 

aspecto não seja visto como um empecilho para 

escolher destinos dessa região. 

Dentre s principais conclusões desta pesquisa, 

destaca-se o poder da gastronomia. Em todos os 

grupos pesquisados o quesito gastronomia 

adquire um aspecto relevante na percepção de 

valor do turismo e na satisfação do consumidor. A 

gastronomia aparece na pesquisa como um 

importante elemento para a diferenciação do 

destino e prazer dos turistas – que marcam a 

experiência e as memórias de viagem.  

  



Quanto à análise sobre os segmentos de turismo, 

vale destacar: 

 

Turismo Cultural 

Considerado uma modalidade “cara” de Turismo: este 

segmento também protagonizou discussões entre os 

consumidores em relação à percepção de preços altos, 

embora desperte interesse pelo aspecto de 

enriquecimento pessoal e da ampliação de 

conhecimento.  A diversidade cultural dos povos e das 

regiões do Brasil – identificada claramente pelos 

consumidores – não produziu relações que 

ocasionassem percepção de maior valor (intangível) em 

comparação ao impacto dos preços classificados como 

elevados. Outro tema apontado em alguns discursos foi 

a sensação de superficialidade das vivências culturais – 

sentimentos de pouca interação com as manifestações 

culturais, maior contato com o patrimônio imaterial e a 

reprodução sistemática para comunicar uma cultura - 

influenciam na percepção de valor da oferta cultural. 

 

Turismo Rural 

Tranquilidade: a tranquilidade foi atribuída ao turismo 

rural como um dos principais elementos de atratividade, 

motivando a escolha por um destino com estas 

características. Expressaram sentimentos de valorização 

do espaço, do silêncio, da relação do homem com o 

campo, a natureza, a vivência destes momentos em 

família e a desaceleração como forma de reduzir os 

impactos da dinâmica do cotidiano em cidades grandes 

sobre a qualidade de vida das pessoas. Um momento de 

fuga para um lugar tranquilo. Autenticidade e qualidade: 

o turismo rural requer, na opinião dos participantes da 

pesquisa, autenticidade e a preservação de valores 

tradicionais passados de geração para geração, no jeito 

de viver e nos saberes. Outro aspecto importante foi a 

insegurança quanto a qualidade dos serviços e 

empreendimentos do turismo rural – principalmente ao 

conforto, acessos e higiene. Curta permanência: mesmo 

apontado como um segmento de turismo atraente à 

maioria dos participantes da pesquisa, o turismo rural 

não oferece muitas opções de atividades, na percepção 

destes consumidores, o que determina a curta 

permanência no destino visitado.  
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Por fim, vale mencionar o Panorama Empresarial do 

Turismo Rural 2011, realizado pelo SEBRAE e 

IDESTUR (Instituto de Desenvolvimento do Turismo 

Rural). O estudo citou que o Turismo Rural brasileiro 

encontrava-se na 4ª posição do ranking mundial, 

superado por Espanha, Portugal e Argentina. Ao mesmo 

tempo apontava boas perspectivas de crescimento deste 

segmento até 2014. Quanto aos clientes, informou que 

30% tinham origem regional, 26% Estadual, 19% outros 

estados e 26% de outros países. E ainda, que as regiões 

Sul e Sudeste mostravam-se consolidadas quanto à 

oferta de produtos voltados à ruralidade. 
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O brasileiro nunca viajou tanto pelo Brasil  

      Estudo realizado pela Fundação Instituto de  Pesquisas Econômicas (FIPE) para o Ministério 

do Turismo revela que 58,9 milhões de pessoas fizeram pelo menos uma viagem 

doméstica no último ano. Na edição anterior  do levantamento, em 2007, eram 49,7 milhões 

de viajantes. O crescimento registrado foi de 18,5%, impulsionado pela inclusão do 

turismo na cesta de consumo da população de baixa renda, faixa que responde pelo maior salto: 

21%. Os dados fazem parte do Estudo da Demanda Turística Doméstica no Brasil 2012, que 

pesquisou o perfil das viagens realizadas em 2011 por 39 mil famílias brasileiras. O Estudo 

revela ainda que o número de viagens  domésticas realizadas no Brasil saltou de 161 milhões em 

2007 para 191 milhões em 2011. O lazer ainda aparece como a principal motivação da 

movimentação interna brasileira, com  81,4%. O meio de locomoção mais usado continua 

sendo o carro.  Para cada 100 pessoas em viagem pelo país, 44 usaram o automóvel.  

 

      FONTE: http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20121024-2.html - Acesso em  22/02/2014 

  

 

 

 

 
 



6. CONCEITOS NORTEADORES 

Os conceitos apresentados abaixo são pressupostos 

essenciais e indispensáveis ao desenvolvimento de 

ações voltadas para o turismo municipal. 

O território é compreendido como ponto fundamental no 

modelo de desenvolvimento proposto pelo Ministério do 

Turismo, por meio do Macroprograma de Regionalização 

do turismo. Como reiterado anteriormente, é a partir do 

território que se abrem as possibilidades para o 

aperfeiçoamento das características e dos potenciais 

turísticos presentes em cada localidade.  

Neste sentido, Milton Santos faz importantes 

contribuições para a construção do conceito de território 

em várias de suas obras, de grande importância para a 

geografia brasileira. Em SANTOS (1994), o autor chama 

atenção para o novo funcionamento do território, através 

de horizontalidades, como lugares vizinhos reunidos por 

uma continuidade territorial e das verticalidades, 

formadas por pontos distantes uns dos outros, ligados 

por todas as formas e processos sociais. Sob esta ótica, 

podemos compreender que os territórios na atualidade 

podem ser formados por lugares unidos e adjacentes, 

como também em redes, constituindo e justificando a 

verticalidade.  

De acordo com as considerações de Milton Santos, 

compreende-se que o território é formado no desenrolar 

da história, com a apropriação humana de um conjunto 

de bens materiais e imateriais já existentes, ressaltando 

ainda a importância dos aspectos sociais, econômicos e 

culturais, além dos aspectos políticos, entrelaçados em 

função do movimento da sociedade ao longo de seus 

diversos momentos históricos. 

Ainda em relação a este conceito, entende-se o território 

como uma unidade de desenvolvimento, como um 

fenômeno social que extrapola a situação geográfica e a 

divisão política, suscitando a questão do 

desenvolvimento local e integrado como indissociável. 

O autor Juarez de Paula descreve o desenvolvimento 

local e integrado, como  
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(...) o processo de tornar dinâmicas as  
vantagens comparativas e competitivas de 
uma determinada localidade, de modo a 
favorecer o crescimento econômico e 
simultaneamente elevar o capital humano, o 
capital social, a melhoria das condições de 
governo e o uso sustentável do capital 
natural. (SEBRAE, 2008, P. 12). 

 



O autor reitera que o desenvolvimento é produto das 

relações sociais, que o mesmo depende da qualidade 

dessas relações e ainda, que as questões referentes à 

integração social e do crescimento econômico podem 

encontrar um novo horizonte sustentável: o da 

mobilização dos territórios para o desenvolvimento.  

E ainda trata da temática do desenvolvimento local, 

como sendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do território, se formam os destinos turísticos, 

compostos essencialmente pelas redes de interação 

social, presentes nos espaços destinados às visitas, aos 

intercâmbios culturais, expedições naturais e aos 

negócios. 

 

Conforme a Organização Mundial do Turismo (OMT, 

2003), os Destinos Turísticos são “espaços físicos, 

onde o visitante permanece pelo menos uma noite e que 

é formado pelos produtos turísticos, tais como atrações e 

serviços de apoio”. 

Segundo Buhalis (2000), o conceito de Destino 

Turístico é definido como um lugar que oferece um 

amálgama de produtos e serviços turísticos, que são 

consumidos sob determinada marca que constitui o 

nome do destino e que são regiões geográficas bem 

definidas, compreendidas pelos visitantes como uma 

entidade única, cuja essência consiste em quatro 

características básicas: atrações, acessibilidade, pacotes 

de atividades e serviços de turismo disponíveis.  

Os significados inerentes aos territórios, ao 

desenvolvimento local e integrado redes, bem como aos 

destinos turísticos são interligados ao conceito de 

sustentabilidade, compreendida, em todas as suas 

dimensões, como fundamental para o processo de 

desenvolvimento e gerenciamento do turismo.  

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, definido 

em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (CMMAD), órgão das Nações Unidas 

(ONU), foi apresentado o estudo Our Common Future 
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(...) a busca pela afirmação de uma 

identidade, de elementos distintivos, de uma 

reputação própria, de características 

singulares que diferenciem o local dentro do 

universo da globalização. Um esforço que 

parte da descoberta, do reconhecimento e da 

valorização dos ativos locais, quer dizer, das 

potencialidades, vocações, oportunidades, 

vantagens comparativas e competitivas de 

cada território. (SEBRAE, 2008, P. 45). 



(Nosso Futuro Comum), também chamado de Relatório 

de Brundtland, como “o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a 

capacidade das futuras gerações satisfazerem as 

próprias necessidades”. 

A Organização Mundial do Turismo (OMT, 2003), com 

base no Relatório de Brundtland, define o Turismo 

Sustentável como aquele que 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros dois conceitos relevantes para este plano são 

aqueles que possuem maior conexão com o potencial 

turístico identificado no município. De acordo com os 

“Marcos Conceituais” definidos pelo Ministério do 

Turismo (2006): 

 

 

 

O Turismo Cultural se caracteriza por uma 

permanência prolongada e um contato mais “intimo” com 

a comunidade, ocorrendo viagens menores e 

suplementares dentro da mesma localidade com o intuito 

de aprofundar-se na experiência cultural.  

 

 

 

 

 

Turismo Rural 

 

 

 

 

Por fim, compreendemos que as perspectivas destes 

conceitos acerca da sustentabilidade norteiam o 

desenvolvimento atribuindo tanto no presente quanto ao 

futuro, a qualidade de vida e bem estar como fatores 

decisivos para o sucesso do turismo contemporâneo. 
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(...) atende às necessidades dos turistas de 

hoje e das regiões receptoras, ao mesmo 

tempo em que protege e amplia as 

oportunidades para o futuro. É visto como um 

condutor ao gerenciamento de todos os 

recursos, de tal forma que as necessidades 

econômicas, sociais e estéticas possam ser 

satisfeitas sem desprezar a manutenção da 

integridade cultural, dos processos ecológicos 

essenciais, da diversidade biológica e dos 

sistemas que garantem a vida”. (OMT, 2003, 

P. 24). 

“Turismo Cultural compreende as atividades 

turísticas relacionadas „a vivencia do conjunto 

de elementos significativos do patrimônio 

histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais 

e imateriais da cultura”. 

“Conjunto das atividades turísticas 

desenvolvidas no meio rural, comprometidas 

com a produção agropecuária, agregando 

valor a produtos e serviços, resgatando e 

promovendo o patrimônio cultural e natural da 

comunidade.”  

 



7. DIRETRIZES 

Neste capítulo serão apresentadas as diretrizes que 

embasam a aplicabilidade deste Plano Municipal de 

Turismo. 

As políticas públicas brasileiras direcionadas ao turismo 

têm demonstrado importante evolução, especialmente 

quando tratam do setor como um elemento relevante e 

dinamizador do desenvolvimento socioeconômico do 

País.  

A Lei Geral do Turismo, n.º 11.771, promulgada em 

2008, regulamenta a Política Nacional de Turismo e 

aponta no Capítulo I, Parágrafo Único que  

 

 

 

 

 

Um dos principais instrumentos de planejamento e 

gestão, o Plano Nacional do Turismo PNT 2007-2010, 

“Uma Viagem de Inclusão”, definiu o turismo como 

indutor do desenvolvimento e da geração de emprego e 

renda no País, e atribuiu à inclusão social o lema maior 

para o fortalecimento do turismo interno.  

Conforme o documento “Uma inclusão que pode ser 

alcançada por duas vias: a da produção, por meio da 

criação de novos postos de trabalho, ocupação e renda, 

e a do consumo, com a absorção de novos turistas no 

mercado interno”. 

Com o objetivo de dar continuidade à gestão das 

políticas públicas do turismo no Brasil foi apresentado 

em 2011 o Documento Referencial do Turismo no 

Brasil 2011-2014, que reforça a reflexão sobre as 

perspectivas de desenvolvimento do turismo brasileiro 

para os próximos anos. O documento ressalta a 

importância do turismo para mercado de trabalho, na 

geração de emprego e renda no Brasil, esclarecendo 

que 
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As viagens e estadas de que trata o caput 

deste artigo devem gerar movimentação 

econômica, trabalho, emprego, renda e 

receitas públicas, constituindo-se instrumento 

de desenvolvimento econômico e social, 

promoção e diversidade cultural e 

preservação da biodiversidade. 

Segundo a OMT, o Turismo é responsável pela 

geração de 6% a 8% do total de empregos no 

mundo. Além disto, é uma das atividades 

econômicas que demanda o menor investimento 

para a geração de trabalho. Segundo pesquisa 

da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica – 

FIPE, a hotelaria, um segmento intensivo em 

mão de obra e com grande participação na 

atividade turística, demanda cerca de R$ 

16.198,60 do valor de produção da atividade 

para a geração de uma unidade de emprego.  



 

 

 

 

O documento mais recente e em vigência na atualidade, 

o Plano Nacional do Turismo PNT 2013-2016, “O 

Turismo fazendo muito mais pelo Brasil”, definiu este 

como um período especial para o País, diante da Copa 

do Mundo FIFA 2014 e as Olimpíadas de 2016, 

expressando um ambicioso objetivo estratégico, em que 

o Brasil deverá sair da sexta para a terceira economia 

turística do planeta, ficando atrás apenas da China e dos 

Estados Unidos.  

 

Os objetivos estratégicos definidos neste documento 

foram: incentivar o brasileiro a viajar pelo país; 

incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas 

estrangeiros; melhorar a qualidade e aumentar a 

competitividade do turismo brasileiro; e preparar o 

turismo brasileiro para os megaeventos. 

Neste contexto, vale destacar o Macroprograma 

Regionalização do Turismo, lançado em 2004 pelo 

Ministério do Turismo, que contribuiu e ainda contribui 

decisivamente para a estruturação, ordenamento e 

diversificação da oferta turística do País, em que as 

peculiaridades de cada território foram contempladas, 

valorizadas e integradas em um mercado mais 

abrangente. Foi ainda um importante instrumento no 

processo de gestão compartilhada e no alcance das 

metas propostas no Plano Nacional do Turismo, 

consequentemente estendidas como desafios 

pertinentes às entidades responsáveis pelo 

desenvolvimento do segmento turístico no País. 

Quanto às políticas públicas em nível Estadual, por meio 

da Lei nº 15973, de 13/11/2008, ficou estabelecida a 

Política de Turismo do Paraná, que se constitui em um 

conjunto de estratégias e prioridades que orientam o 

desenvolvimento sustentável do turismo no Estado do 
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Valor este bem menor do que o demandado 

por outros setores econômicos, tais como 

indústria têxtil (R$ 27.435,20), construção civil 

(R$ 28.033,00) e siderurgia (R$ 68.205,90). 

(Documento Referencial Turismo no Brasil 

2011-2014, P. 29). 

“É um desafio que o Ministério do Turismo e o 

governo brasileiro assumem com satisfação, 

cientes de que o turismo responderá com 

crescimento sustentado e sustentável, redução 

de desigualdades regionais, inclusão social e 

geração de emprego e renda. Prova da pujança 

desse setor foi seu crescimento em 18,5% 

somente entre 2007 e 2011, e a geração de 

quase três milhões de empregos diretos entre 

2003 e 2012.” 



Paraná. Foi estruturada em três nas áreas estratégicas, 

sendo elas de Gestão e Fomento ao Turismo Estadual; 

Desenvolvimento de Destinos Turísticos; e Promoção e 

Apoio à Comercialização. 

No âmbito local, destaca-se o Plano Diretor, previsto na 

Constituição Federal e disciplinado no Estatuto das 

Cidades (Lei Federal nº 10.257/01), documento que 

define os critérios de ordenamento das cidades e das 

áreas de expansão urbana, como também as regras 

básicas de zoneamento urbano, parcelamento do solo 

urbano, ordenação do sistema viário e proteção 

ambiental. Cabe ao Plano Diretor explicitar a função 

social da propriedade urbana, como elemento norteador 

de toda a política.  

Assim sendo, o Plano Diretor de Ibiporã apresenta em 

seu escopo várias diretrizes correlatas ao turismo. No 

segundo capítulo do Título primeiro, em que trata dos 

Princípios e Objetivos Gerais da Política do 

Desenvolvimento Municipal, no Art. 7º consta que “O 

Município de Ibiporã adota um modelo de política e 

desenvolvimento territorial, incorporando como 

princípio a promoção e a exigência do cumprimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade”. 
Dentre os objetivos garantidos, destaca-se no para- 

 

 

grafo terceiro o “equilíbrio e a qualidade do ambiente 

natural, por meio da preservação dos recursos naturais e 

da proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural, 

urbanístico, arqueológico e paisagístico”. 

No segundo capítulo do Título II, em que trata na Seção I 

sobre o Desenvolvimento Econômico, destacam-se no 

Art. 17. : 
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II- implementar e apoiar programas e iniciativas 

de geração de oportunidades de trabalho e 

renda, principalmente para jovens e mulheres; 

III- promover a melhoria da qualificação 

profissional da população; 

V- promover condições para orientar e capacitar 

o sistema produtivo local e 

atender as demandas por bens e serviços 

sociais; 

IX- compatibilizar o desenvolvimento econômico 

com a preservação ambiental; 

X- fomentar a agroindústria e agricultura de 

base familiar; 

XVII- oferecer pontos de venda permanentes 

para o pequeno produtor rural; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Seção II deste mesmo capítulo, em que o 

documento trata das Políticas de Desenvolvimento 

Social, destaca-se nos parágrafos terceiro e nono, do 

Art.22. “A política Municipal de Esporte, Lazer e 

Cultura será pautada nas seguintes diretrizes: III- 

desenvolver políticas de incentivo à preservação do 

patrimônio histórico como apoio à atividade de 
turismo; -IX- promover atividades de lazer nas áreas 

públicas e estimular o uso dos espaços públicos 

existentes.” 

No quarto capítulo do Título II, em que trata na Seção I 

do Macrozoneamento Municipal, destacam-se o Art. 31. 

“A Macrozona de Produção Rural é destinada às 

atividades rurais e de turismo no espaço rural e às áreas 

de proteção e preservação, com as seguintes diretrizes: 

I- estimular atividades econômicas estratégicas e 

ecologicamente equilibradas; II- estimular o 

desenvolvimento da agropecuária; III- promover a 

cidadania e a qualidade de vida da população rural.”   

E o Art. 34. “A Macrozona de Interesse Ambiental são 

as áreas de matas nativas do Município, sendo áreas 

não parceláveis e não edificáveis, podendo ser 

destinadas à concentração de atividades de recreação, 

de lazer, turismo, desde que conciliem a proteção dos 

bens naturais e culturais.” 

As diretrizes acima mencionadas constituem elementos 

norteadores à atuação dos gestores públicos do turismo, 

pois embasam ações imediatas e futuras quanto ao 

fortalecimento do turismo como atividade prioritária em 

seus territórios.  
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XVIII- orientar e promover o desenvolvimento da 

infraestrutura de apoio ao turismo; 

XIX- criar sistema de identificação visual de 

informações sobre locais de turismo; 

XX- apoiar e promover eventos com potencial 

turístico; 

XXI- compatibilizar os eventos e iniciativas 

turísticas com as potencialidades culturais, 

educacionais e naturais do município e da 

região; 

XXII- incentivar o turismo rural e o ecoturismo 

às margens do Rio Tibagi; 

XXIII- dar apoio a iniciativas particulares na 

abertura de estabelecimentos voltados ao 

turismo como restaurantes e pousadas; 

 



8. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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 Fomentar o turismo como vetor do desenvolvimento econômico-social do 

município; 

 Ordenar e qualificar o desenvolvimento turístico municipal em consonância com 

as diretrizes e conceitos norteadores; 

 Articular parcerias e ações com as esferas locais, Estaduais e Federais; 

 Promover a atração de investimentos públicos e privados para o turismo e 

segmentos correlatos; 

 Promover o turismo municipal por meio de seus atrativos e empreendimentos; 

 Dar continuidade aos projetos de preservação, resgate e valorização da 

identidade cultural do município. 

 



9. ANÁLISE DE CENÁRIO  
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As oportunidades e os desafios estimulam a superação de situações adversas, impulsionam o 

interesse coletivo e mobilizam iniciativas. É o equilíbrio entre exigências e potencial, mantendo viva a 

capacidade de ousar. 

 e oportunidades estimulam a superação de 
situações adversas, impulsionam o interesse 
coletivo e mobilizam iniciativas. É equilíbrio 
entre exigências e potencial, mantendo viva a 
capacidade de ousar. 

 

OPORTUNIDADES 

 Interiorização do turismo; 

 Crescente valorização de produtos com 

identidade local; 

 Crescente desejo de os brasileiros  viajarem 

pelo País; 

 Ampliação do consumo das classes C, D e E; 

 Apoio de entidades ligadas ao desenvolvimento 

do turismo, como SEBRAE, por exemplo; 

 Produtos turísticos regionais em fase de 

consolidação: Rota do Café, turismo de eventos 

e negócios; 

 Eventos regionais programados e responsáveis 

pelo aumento do fluxo turísticos na região; 

 Políticas públicas que direcionam o 

desenvolvimento do turismo no País.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAFIOS 

 Concorrência com outros destinos turísticos 
brasileiros, especialmente àqueles já 
consolidados, por exemplo, cidades históricas 
mineiras;  

 Carência de agências receptivas que façam a 
captação de clientes; 

 Baixa disponibilidade de mão de obra 
qualificada; 

 Falta de visão integrada do turismo como vetor 
de desenvolvimento; 

 Ausência de investimentos privados no turismo 
e estruturas de apoio; 

 Estagnação no desenvolvimento de atrações 
no município e na região; 

 Falta de apoio institucional e financeiro para o 
desenvolvimento do turismo no município; 

 Participação pouco ativa de partes interessadas 
e envolvidas com o turismo municipal. 

 



27 

A análise interna foi realizada durante a oficina de planejamento, envolvendo representantes da 

comunidade, do segmento turístico e áreas correlatas, e da gestão pública municipal. E foi pautada 

em quatro dimensões essenciais ao desenvolvimento do turismo. 

 

 

 situações adversas, impulsionam o interesse 
coletivo e mobilizam iniciativas. É equilíbrio 

entre exigências e potencial, mantendo viva a 
capacidade de ousar. 

 

 

 

 

 

 

 
Pontos fortes Pontos fracos 

Circuito Cultural Falta de manutenção nos atrativos 

existentes 

Atrativos naturais  Falta de acessibilidade para os locais 

turísticos 

Eventos culturais Divulgação para outras cidades 

Parque Estadual Turismo rural 

Festa Junina Falta de valorização 

Corrida Adriana Souza Marketing 

Rota do Café Investimentos em infraestrutura 

Festas populares Falta de infraestrutura 

Henrique Aragão Envolver a comunidade 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 
Atrativos naturais, culturais e eventos programados 
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 situações adversas, impulsionam o interesse 
coletivo e mobilizam iniciativas. É equilíbrio 

entre exigências e potencial, mantendo viva a 
capacidade de ousar. 

 

 

 

 

 

 

 

INFRA ESTRUTURA 
Acesso, organização urbana e viária, sistema de saúde e educação, transporte, espaços 

públicos, fornecimento  de energia, segurança, limpeza, estética, qualidade de vida 

Pontos fortes Pontos fracos 

Localização Falta estrutura para atender grupos 

Saneamento básico Estrutura urbana mal cuidada 

Água Terminal rodoviário 

Cultura Hospedagem 

Estrutura pública urbana e rural Ausência de sinalização indicativa 

Localização geográfica, rodoviária e 

aérea (transportes) 

Urbanização, embelezamento e 

saúde pública/particular 

Conservação e manutenção dos 

atrativos 

Novo acesso a Londrina 

Saneamento básico (100% água 

tratada/ aquífero) 

Paisagismo e jardinagem 

Facilidade de acesso Sistema viário 
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 situações adversas, impulsionam o interesse 
coletivo e mobilizam iniciativas. É equilíbrio 

entre exigências e potencial, mantendo viva a 
capacidade de ousar. 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMIA LOCAL  
PIB, arrecadação ISS, Instituições.  financeiras, Investidores, Comércio local, 

empreendimentos alavancadores, disponibilidade de mão de obra local e capacitações (inst. 

de ensino) 

Pontos fortes Pontos fracos 

Capacitação profissionalizante Valorização do comércio local 

Agricultura/ indústria Comércio  

Empresas de logística Falta de mão de obra qualificada 

Agroindústria   
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 situações adversas, impulsionam o interesse 
coletivo e mobilizam iniciativas. É equilíbrio 

entre exigências e potencial, mantendo viva a 
capacidade de ousar. 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO  
Hotéis, Restaurantes, Espaços para eventos, Centro de Atendimento ao turista, agências de 

turismo, cursos de qualificação 

Pontos fortes Pontos fracos 

Existência de uma Secretaria de 

Cultura e Turismo 

Falta de hotéis, restaurantes e CAT 

Cursos Acessibilidade 

Localização Infraestrutura turística existente sem 

profissionais qualificados 

Fundação Cultural Hotelaria, restaurantes, gastronomia 

rural e centro para eventos 

Curso de qualificação Cursos de qualificação técnica 

Apresentações artísticas   



10. AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 Compor e acompanhar as reuniões do Comitê Gestor do Turismo no município; 

 Criar e acompanhar as atividades do COMTUR (Conselho Municipal do Turismo); 

 Elaborar e implantar Plano de Marketing Turístico do Município; 

 Realizar o Inventário Turístico do município; 

 Organizar e divulgar o Calendário de Eventos do município; 

 Realizar e apoiar Eventos de cunho turístico; 

 Elaborar e implantar Programa de Educação para o Turismo; 

 Elaborar Lei de Incentivo ao Turismo, visando atrair investimentos para o município; 

 Elaborar e implantar o projeto de Sinalização Turística no município, captando 

investimento do Ministério do Turismo; 

 Implantar o CAT (Centro de Atendimento ao visitante) no município, captando 

investimentos do Ministério do Turismo e adequar espaços já existentes para a 

informação ao turista, Museu do Café e Centro do Artesanato; 

 Solicitar e Contribuir de forma interdisciplinar, com as melhorias relativas ao 

Ordenamento Urbano, Paisagístico e Rural do município; 

 Apoiar e promover ações direcionadas ao grupo de empreendedores do Turismo Rural já 

existente; 
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 Articular, captar, promover e realizar capacitações voltadas à mão de obra para o turismo 

e segmentos correlatos; 

 Dar sequência ao projeto “Circuito das Capelas” e torná-lo um produto turístico do 

município; 

 Dar sequência às ações de melhoria relativas à participação na Rota do Café; 

 Desenvolver e promover o artesanato local como produção associada ao turismo; 

 Direcionar esforços a fim de elaborar novos produtos turísticos, diversificando as opções 

para o visitante (Ecoturismo, Festas programadas, Turismo Rural, Eventos Esportivos, 

etc); 

 Fazer parcerias com agências de turismo regionais, Estaduais e Nacionais; 

 Participar de eventos do Turismo, em âmbito regional, Estadual e Nacional; 

 Monitorar os impactos da atividade turística; 

 

 



11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento compõe uma parte essencial da gestão pública consciente e responsável, em que a 

realidade é amplamente conhecida e os caminhos a seguir são bem definidos. Neste sentido, este Plano 

determina um novo ciclo para o desenvolvimento do turismo em Ibiporã, pois fornece novos e consistentes 

subsídios para a tomada de decisão na gestão pública do setor.  

Os levantamentos realizados para elaboração deste documento confirmam o potencial turístico de Ibiporã e 

a disposição do poder público local e de várias partes interessadas em tornar o turismo um segmento 

promotor do desenvolvimento sustentável.  

Este Plano Municipal de Turismo será implementado por meio de ações e projetos estratégicos, visando 

atingir os objetivos previstos, como também atender às expectativas, necessidades e reivindicações da 

sociedade civil organizada, da iniciativa privada e do poder público, de forma coordenada, integral e 

participativa. 

 A gestão deste Plano será feita pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em conjunto com o comitê 

gestor de Turismo do município, a partir da elaboração de um Plano Operacional de Ações, que será 

monitorado por meio de reuniões que mantenham sua viabilidade e retroalimentação. 

Salientamos que estas ações devem ser pautadas na visão compartilhada e no senso de 

corresponsabilidade, visando o bem comum em prol do desenvolvimento do Turismo local. 
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