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APRESENTAÇÃO
O Plano Máster de Turismo de Paranaguá - PMTP que abrange o período 2013- 2020,
analisa o cenário atual em que se encontra a atividade turística, identificando as suas
potencialidades e pontos limitantes, sintetiza e define a visão e metas da Prefeitura
Municipal e da FUMTUR de Paranaguá, quanto ao turismo que se pretende para esse
destino indutor do litoral do Paraná. Para o cenário de futuro, faz o delineamento dos
princípios gerais norteadores do seu desenvolvimento turístico, buscando maximizar os
benefícios para toda a cadeia produtiva e para a população local, na perspectiva de
desenvolvimento sustentável. As orientações estratégicas nele incorporadas decorrem de
vários estudos, levantamentos in loco, oficinas participativas e reuniões técnicas.
Contudo, a implantação da política municipal de turismo, em todos os níveis exige um
esforço na sua compreensão, no direcionamento das ações e na disseminação das
informações. Por isso, foi necessário além da mobilização municipal e regional criar o
Plano Máster de Turismo de Paranaguá para aprofundar o relacionamento entre o
planejamento e a execução de medidas implantadas pela FUMTUR e Conselho Municipal
de Turismo. Essa convergência deverá observar as mudanças na demanda do turismo, no
contexto competitivo de novos produtos e roteiros turísticos, aliado ao uso das novas
tecnologias. Isso exige uma definição e respostas adequadas à nova realidade de
Paranaguá e região do litoral, incluindo a configuração de um novo modelo de
planejamento e gestão de turismo nos destinos indutores, conforme preconiza a Política
Nacional de Turismo.
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Para desenvolver a atividade de modo organizado, a gestão municipal 20132016, através da Fundação Municipal de Turismo constatou a necessidade de
elaborar um Plano Máster de Turismo, visando apontar eixos estratégicos e
diretrizes para a atividade turística ordenada, ou seja, focando metas e
resultados comprometidos com a qualidade de vida da população local e a
capacidade competitiva de Paranaguá enquanto um dos 65 destinos indutores
do turismo no Brasil.
Na perspectiva de futuro, a aplicação de processos técnicos e de análise de
mercado da consultoria de planejamento turístico, possibilitaram a
construção de conhecimentos sobre perspectivas possíveis, conduzindo à
criação de visões compartilhadas de futuro, de médio e longo prazo, e a
identificação das ações estratégicas que precisam ser realizadas no presente
e em diferentes horizontes temporais até 2020, para alcançar a visão
proposta. Antecipando transformações e comportamento de mercado, a
criação do cenário prospectivo permitiu sistematizar informações relevantes
para a tomada de decisão no presente, de modo a tornar realidade um
futuro prospectado e desejado para o turismo de Paranaguá.
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A METODOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO MASTER DE TURISMO
No atendimento das necessidades apontadas para a elaboração do Plano Máster
de Turismo de Paranaguá 2013-2020, adotou-se uma metodologia que iniciou pela
identificação do cenário atual da situação que o turismo apresenta, procurandose identificar os principais atrativos culturais e naturais, infraestrutura turística
e calendário de eventos acompanhado da caracterização geral do Município. As
informações foram coletadas através de pesquisas de fontes secundárias, visitas
e observações in loco, entrevistas, uso da técnica de “turista oculto” e reuniões
técnicas. Com base nestes dados, foram apontados algumas situações potenciais
nos setores da cadeia produtiva do turismo, que serviram para dimensionar a
atividade e subsidiar o diagnóstico e o estabelecimento do cenário atual.

Na segunda etapa, foram realizadas pesquisas de demanda na Ilha do Mel e nos eventos da Festa de Nossa Senhora do Rocio, Carnaval e Festa
Nacional da Tainha. Essas pesquisas foram transformadas em relatórios posteriormente inseridos no sistema do Observatório do Turismo de
Paranaguá.
Na terceira etapa, através do uso da metodologia que analisa o ambiente interno e externo com a aplicação da matriz SWOT (strenghts,
weaknesses, opportunities, threats - pontos fortes, fracos, oportunidades e riscos), identificaram-se aspectos relevantes para a definição dos
eixos estratégicos. A realização da análise SWOT permitiu a definição dos primordiais para o desenvolvimento/consolidação do turismo em
Paranaguá. Esse desenvolvimento acontecerá a partir do fortalecimento da capacidade de gestão da FUMTUR, da execução do planejamento
estratégico, treinamento e infraestrutura para o crescimento e da promoção de investimentos do setor privado.
Nesta etapa também foram identificados e analisados as tendências e fatores de mudança que moldarão o futuro de Paranaguá nos próximos
anos, considerando o comportamento do mercado turístico.
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A quarta etapa da elaboração do Plano Máster foi a realização de uma Oficina
participativa, moderada dentro da metodologia ZOOP, que contou com o
envolvimento dos membros do Conselho Municipal de Turismo e das principais
lideranças de Paranaguá, técnicos da Paraná Turismo e da FUMTUR e consultora
responsável pela elaboração do presente plano. A oficina teve o objetivo de apontar
os eixos estratégicos com ações a serem implantadas até 2020, segundo a Visão e
Metas estabelecidas. Os eixos estratégicos são os alicerces necessários para a
concretização da visão. Para cada eixo estratégico, os participantes da referida
oficina apontaram diretrizes e ações para o turismo de Paranaguá.
Por fim, a quinta e última etapa, fez uma retomada do Plano Máster, em formato de
síntese, acompanhada das principais recomendações para garantir o
desenvolvimento estratégico do turismo de Paranaguá enquanto destino indutor,
potencializando a atividade turística no litoral do Paraná.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL
Planejar a atividade turística de Paranaguá enquanto destino indutor do turismo no litoral do Paraná, embasada
nos princípios da política nacional e estadual de turismo, apresentando estratégias competitivas para o
desenvolvimento da atividade turística sustentável.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar as potencialidades turísticas de Paranaguá no contexto das oportunidades
decorrentes da conjuntura do setor, tanto em nível nacional e internacional;



Avaliar os pontos fortes e fracos, oportunidades e riscos para o processo de
desenvolvimento turístico envolvendo as lideranças locais;



Estabelecer políticas e orientações estratégicas para nortear programas de ação
visando alcançar objetivos previamente definidos no setor do turismo, bem como
identificar os recursos necessários para a sua materialização;



Fortalecer a imagem de Paranaguá como destinação turística do litoral do Paraná e do
Brasil, com potencial para competir num mercado em expansão;



Possibilitar a participação efetiva dos segmentos atuantes no setor, bem como da
Instância de Governança Local, fortalecendo a cooperação institucional na perspectiva
de gestão alinhada aos propósitos estabelecidos no Plano Máster de Turismo;



Estabelecer mecanismos eficazes de controle e avaliação dos resultados da
implementação do Plano Máster de Turismo de Paranaguá, 2013-2020
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O PERCURSO PARA O CENARIO ATUAL


A atividade turística no Paraná, no litoral paranaense e em Paranaguá, referenciada por séries
históricas que permitam, a partir da reconstrução do processo evolutivo compreender o estágio
de desenvolvimento e desempenho econômico do turismo;



O movimentos turísticos internacionais e nacionais do segmento do ecoturismo, turismo cultural,
turismo náutico, turismo de eventos de negócios e esportivos, entre outros apontados pelas
pesquisas de demanda turística e estudos de mercado;



O espaço geográfico de Paranaguá, as estruturas de acesso (marítimo, ferroviário, rodoviário e
aéreo) e outros serviços de infraestrutura básica, existentes e em fase de projeto;



O espaço geográfico de Paranaguá, as estruturas de acesso (marítimo, ferroviário, rodoviário e
aéreo) e outros serviços de infraestrutura básica, existentes e em fase de projeto;


A situação atual do produto turístico Paranaguá nos canais de comercialização do mercado local,
nacional e internacional;



O cenário atual dos produtos e da oferta turística (meios de hospedagens, eventos, restaurantes,
entretenimento e outras atrações);



A percepção e opinião interna dos gestores públicos, empresários, profissionais e representantes
da sociedade civil sobre a situação do turismo no destino Paranaguá;



A opinião externa, ou seja, a avaliação do turista que visita o Paraná e Paranaguá, levantada por
meio de pesquisa qualitativa sobre os produtos e destinos;



A política turística nas três esferas de governo, em âmbito federal, estadual e municipal.
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O MUNICÍPIO
Paranaguá Enquanto Destino Indutor do Litoral do Paraná

Os destinos indutores de desenvolvimento do turismo regional são aqueles
que possuem infraestrutura básica e turística e atrativos qualificados e que
se caracterizam como núcleo receptor/distribuidor de fluxos turísticos.
São aqueles capazes de atrair / distribuir significativo número de turistas
para seu entorno e dinamizar a economia do território em que estão
inseridos, capazes de induzir o seu desenvolvimento e dos demais
municípios localizados a um raio de cem quilômetros.
Para tanto, Paranaguá é o destino indutor da região turística do Litoral e
seus atores locais tem a responsabilidade de protagonizar o
desenvolvimento do turismo da região.
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VISÃO DE FUTURO

Final de 2020

Final de 2018

Final de 2015

O turismo de Paranaguá com
importância crescente na economia,
constituindo-se em vetor
do
desenvolvimento social, econômico e
ambiental, no litoral do Paraná.

Paranaguá sendo referência de
gestão de destinos indutores no
Brasil desenvolvendo o turismo
com base na qualificação e
competividade da oferta.

Paranaguá sendo um dos destinos de
maior desenvolvimento turístico no
Paraná em decorrência de uma
gestão inovadora e comprometida
com resultados.
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EIXOS ESTRATÉGICOS
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EIXO 1 a: ESTRUTURA DE ATRATIVOS E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
Objetivo: Incentivar e apoiar o desenvolvimento e diversificação da oferta turística própria de um destino indutor, tendo o foco na qualidade da
prestação de serviços e dos produtos oferecidos em Paranaguá.

DIRETRIZES
Conscientizar a população
para o turismo
Estimular o empresariado
local para oferecer opções
de valor nos
empreendimentos
Criação de roteiros
turísticos tanto nos
atrativos naturais como nos
culturais
Construir espaços de lazer e
entretenimento
Adequar os meios de
hospedagens existentes
Ampliar estrutura para
realização de eventos em
Paranaguá
Incentivar e promover os
negócios das empresas
regularizadas.
Construir terminal marítimo
para Cruzeiros

AÇÕES
ESTRATÉGICAS
- Criação de campanhas de conscientização, nas escolas da rede
municipal e estadual , Associações comunitárias, entre outras
- Criação de incentivos fiscais para novos investimentos
- Buscar facilitações do acesso às linhas de financiamento do BNDES
e outros bancos públicos.

- Identificar equipamentos e atrativos culturais assim como em áreas
naturais;
- contatar / sensibilizar proprietários
- Formatar o roteiro, promover e vender
- Instalação de parques;
- Abertura de locais para lazer noturno;
- Criação de empreendimentos voltados ao lazer rural;
- Estruturação dos equipamentos e instalações.
- Aumento da capacidade de leitos
- Adequação à categoria turística SBClass
- Ver terreno adequado
- Lançar um Concurso elaboração do projeto
- Buscar recursos do governo federal
- Construir o Centro de Eventos Multiuso.
- Criar selo diferencial;
- Acompanhar as melhorias e adequações
- Promover e divulgar essas empresas
- Verificar a situação do projeto junto à Administração do Porto;
Interferir no seu andamento;
- Buscar parcerias, se for o caso;

PRAZOS

Curto
2015

Médio
16/17

Longo
18/19

X

X

X

X

X

X

X

X

RESULTADOS
Comunidade envolvida significa desenvolvimento sustentável do turismo no
município
Amplia a oferta turística e oportunidades de novos empreendimentos,
movimentando a cadeia produtiva da economia.

Paranaguá despertando interesse da demanda e movimentando a economia local
com aumento e permanência de turistas no destino
X

X

Diversificação das opções de lazer em horários diferentes do dia, prolongando a
estadia do turista no município.

X

Aumenta os indicadores de hospitalidade e índices de ocupação hoteleira,
permanência dos turistas e a qualidade do produto e serviço ofertado.

X

X

X

X

X

X

X

X

Agregar um diferencial competitivo de mercado além de afirmar valores culturais e
de negócios agregando valor na geração de emprego e renda.

Dar um destaque as empresas que investem no negócio atendendo aos preceitos
legais.

Fortalecimento da estrutura de receptivo com referencial nacional e internacional,
e também como uma estrutura a ser usada pela comunidade parnanguara

EIXO 1 b: ESTRUTURA DE ATRATIVOS CULTURAIS
Objetivo: Estimular a preservação e organização dos recursos culturais, apresentando um produto turístico qualificado e de atratividade turística
considerando a singularidade do patrimônio cultural de Paranaguá.

DIRETRIZES
Criação do Memorial do
Fandango

Reforçar o processo de
comunicação nas Igrejas
históricas

Formatar roteiros
turísticos culturais

Fortalecer o turismo
Religioso no Santuário da
Padroeira do Estado do
Paraná
Investir em itens de
hospitalidade e segurança
nos atrativos turísticos

AÇÕES
ESTRATÉGICAS
Elaborar projeto em parceria coma a FUMCUL visando:
- Exposição permanente do registro da cultura ligada a dança típica
- Exposição de indumentárias como o tamanco, instrumentos musicais como a
rabeca, a viola e o adufo;
- Lançar mão da tecnologia com o sons e imagens que o fandango produz.
- Música ambiente com menor intensidade tornando o ambiente mais propício à
oração;
- disponibilização do livro de registro de visitas;
- disponibilização ao público, de maneira clara e sucinta, da história das igrejas;
- Valorizar o fato da Catedral de ser a 1ª igreja construída em solo paranaense e a
1ª dedicada a Nossa Senhora do Rosário no Brasil;
- Realização de Roteiro gastronômico envolvendo a Casa do Barreado;
- Roteiro de turismo religioso das Igrejas e templos de Paranaguá;
- Roteiro dos museus, etc

PRAZOS

Curto
2015

X

X

Longo
18/19

X

X

RESULTADOS

Diversificação das opções de atividades e roteiros para os turistas e
visitantes.
Para a comunidade local resgata os valores culturais e desperta a
autoestima
Igrejas de Paranaguá como mais um atrativo cultural/religioso onde a
Igreja São Benedito pode, em conjunto com a Igreja Catedral de
Nossa Senhora do Rosário e a Igreja da Ordem Terceira de São
Francisco das Chagas formar um roteiro de turismo cultural religioso
de grande valor.

X

- Fazer um Plano Diretor do Santuário
- Qualificação da Festa de Nossa Senhora do Rocio;
- Terminar a construção do Centro de Eventos;
- Reforma dos sanitários do Mercado do Peixe, Mercado Municipal e implantação
de sanitários próximos ao Mercado do Artesanato;
- Revitalização e padronização das calçadas bem como das rampas de
acessibilidade;

Médio
16/17

Conserva e valoriza o patrimônio cultural
Repassa e preserva informações da história do município.
Agrega valor ao produto turístico histórico-cultural.

X

X

X

Paranaguá como destino indutor e referência em turismo Religioso
somado à atratividade das Igrejas do Centro histórico.

Apresentação de estrutura, da hospitalidade e do bem receber
aumenta o conforto e a satisfação do turista.
X

X

X

EIXO 1 b: ESTRUTURA DE ATRATIVOS CULTURAIS

DIRETRIZES

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Restaurar/revitalizar a
Estação Ferroviária e o
seu entorno;

- Retomar a situação dos projetos encaminhados via SICONVI
- Buscar a articulação governamental;
-Acompanhar a implantação do projeto de recuperação e restauro

Reativar do transporte
turístico ferroviário em
Paranaguá

- Solucionar limitações técnicas e operacionais dos pátios e ramais
ferroviários no perímetro urbano ;
- Contatar ALL e Serra Verde;
- Retomar o roteiro do passeio ferroviário até o Rocio e Estação de Alexandra

A revitalização dos
painéis informativos

- Buscar maior facilidade de leitura e compreensão instantânea da
informação
- Estabelecer uma relação dialógica dos turistas com os painéis;
Empregar metodologia e design apropriados.

Revitalizar as produções
e atividades no Mercado
do Artesanato

- Maior ênfase aos produtos confeccionados com matéria prima da região;
- Projeto de revitalização do artesanato de tradição.
- Capacitação dos artesãos para proporcionar o turista a participação na
produção artesanal dentro da modalidade Turismo de Experiência;
- Confecção de produtos artesanais diminuindo a quantidade dos
maquinofaturados;
- Programa de apoio ao artesanato produzido pelos índios Guarani-Mbyá da
Ilha da Cotinga;

Curto
2015

X

(continuação)
PRAZOS
Médio
16/17

Longo
18/19

RESULTADOS

Garante diversificação do produto e uso do principal atrativo cultural e
histórico de Paranaguá revelando competitividade como destino
indutor do Paraná.

X

Imagem de mercado e reconquista do atrativo que teve influência na
história e economia do Paraná.
X

X

X

X

Sistema de sinalização sendo referência para comunicação com os
turistas e visitantes e pesquisas com resultados positivos neste
indicador

Incremento do design das peças artesanais e embalagens que
venham a atender uma tendência de mercado.

X

X

Mercado do Artesanato com os artesãos em ação, servindo de
diferencial e sendo potencializado por meio de capacitação do artesão
para implantação de um programa que oferte ao turista a possibilidade
de participar de uma breve oficina de artesanato para elaboração de
uma peça artesanal.
O artesanato dos índios Guarani-Mbyá com a venda de seus produtos
e na buscando a valorização da arte e cultura indígena.

EIXO 1 c: ESTRUTURA DE ATRATIVOS NATURAIS
Objetivo: Desenvolver atividades turísticas em espaços naturais obedecendo aos princípios da sustentabilidade.

DIRETRIZES

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Implantar o Parque
Municipal da Ilha da
Cotinga

- Retomar o projeto
- Contatar IBAMA / IAP
- Adequar e implantar o projeto;

Fomentar o turismo nos
espaços naturais como
os Parques e Florestas

- Aproveitamento dos recursos para contemplação de paisagem;
- Utilização dos recursos para turismo de observação de pássaros
- Estruturar os espaços naturais com trilhas ecológicas, espaço para
educação ambiental e locais de lazer.

Reformar as Praças
Municipais e do
Aeroparque

- Plantio de espécies regionais no processo de arborização e
ajardinamento
- Reforma e alargamento das calçadas, bancos de descanso e
lixeiras;
- Adequação dos espaços para caminhada e ciclismo no caso do
Aeroparque

Adequar atividades de
lazer rural através do
Turismo Rural

- Fomento para instalação de infraestrutura receptiva
(adequações das propriedades, instalação de restaurantes e cafés
rurais, hospedagens e pousadas rurais)
Acompanhamento das obras dos pesque-pague.

Qualificar os
profissionais de turismo
de aventura e
ecoturismo
Monitorar a capacidade
de Carga da Ilha do Mel

- Realização de palestras e cursos com profissionais de atividades
do Turismo de Aventura e Ecoturismo sobre as normas da ABETA.
- Criação de cartilhas junto com as agências de receptivo
Elaborar projeto de capacidade de carga;
Fazer valer as ações do Plano de Manejo da Ilha

PRAZOS
Curto
Médio
2015
16/17
X

X

Longo
18/19

RESULTADOS
Mais uma opção para diversificação dos
desenvolvimento de turismo de base comunitária

X

roteiros

turísticos

e

Valorização dos espaços naturais organiza atividades de turismo
sustentável com diferencial no litoral do Paraná. Preservação e garantia da
sustentabilidade dos atrativos, para que estes sejam utilizados pelas
gerações futuras.

X

Melhoria no aspecto visual da cidade permitindo o lazer tanto para a
comunidade quanto para o turista.
X

X

X

X

X

X

X

X

A estrutura adequada aumenta a satisfação do turista e ajuda na
preservação do meio ambiente.

Profissionais informados quanto à legislação existente, garantem maior
segurança na realização das atividades.

Paranaguá se destacando como destino de turismo de natureza
comprometido com a conservação dos recursos naturais

EIXO 2: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS E DA PRODUÇÃO ASSOCIADA
Objetivo: Qualificar o quadro de recursos humanos que estão direta e indiretamente relacionados com a atividade turística e desenvolver
projetos voltados para a produção associada.

DIRETRIZES
Incentivar a atuação de guias de
turismo e condutores.

Implantar um programa de
educação para o turismo para as
comunidades

AÇÕES
ESTRATÉGICAS
- Identificar e reunir os interessados;
- Criar associação de guias de turismo;
- Qualificar e capacitar;
- Organizar e criar banco de guias e condutores
- Realizar o projeto "jovem condutor" para fundamental II e médio;
- Realizar o projeto "explorador mirim" para o ensino fundamenta lI

Curto
2015
X

PRAZOS
Médio
16/17
X

X

- Consolidar parcerias com Sistema "S", FUMTUR, iniciativa privada etc.;
-Incentivar a contratação desses profissionais;

X

X

Profissionalizar os colaboradores e
gestores públicos

- Desenvolver cursos e capacitações com os servidores da FUMTUR e
Secretarias vinculadas ao turismo

X

X

Qualificar os motoristas de táxis,
transportes turísticos incluindo os
aquaviários
Capacitar os atendentes do
comércio de Paranaguá

- Oferecer cursos de boas práticas no atendimento aos turistas;
- Apresentação pessoal;
- Informações turísticas
- Implantação de cursos para qualificação de atendimento;
- Tratamento e comunicação interpessoal;
- Palestra sobre qualidade e diversidade de produtos e qualidade de
atendimento
- Oferecer cursos de boas práticas no atendimento aos turistas;
- Apresentação pessoal;
- Informações turísticas
- Cartilhas e concursos nas escolas
- Capacitação para o turismo para qualidade de serviços e produtos
- Preservação dos costumes e Cultura local

Conscientização turística nas
Comunidades, nas ilhas e das
comunidades rurais

X

Maior qualidade no atendimento e na prestação de serviço, levando
a superação das expectativas dos turistas.

Mão de obra para o turismo devidamente capacitada e trade local
comprometido com a contratação desses profissionais.
X

Auxilia na determinação das prioridades de suas ações, e na gestão
no foco de melhorias para o turismo.
Incentiva as pessoas da comunidade a estarem inseridas no turismo
e o serviço será prestado com qualidade.

X

X

RESULTADOS

Comunidade sensibilizada com a importância do turismo com
possibilidades de trabalho como jovem condutor.

Ofertar cursos gratuitos
relacionados ao turismo.

Capacitar os frentistas de Postos
de Gasolina

Longo
18/19

X

X

Qualidade de atendimento, agregando diferencial para o comércio
de Paranaguá.

X

Familiariza os diferentes profissionais a com o turismo e prestando
serviço com qualidade de atendimento.

X

Consciência do que representa o turismo na comunidade como fator
de geração de renda e melhoria da qualidade de vida.

EIXO 3: SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Objetivo: Desenvolver o serviço de Informações Turísticas como ferramenta de hospitalidade, recepção e informação ao turista, o que
pode ser fundamental para a sua permanência em Paranaguá.

DIRETRIZES
Implantar Centro
receptivo no acesso à
Cidade.
Buscar a aproximação
com o setor do
comércio e com o trade
turístico
Conhecer a percepção
da população
parnanguara sobre o
turismo.
Melhorar o atendimento
nos Centros de
Atendimento aos
Turistas
Implantar o diskturismo
/ telefone com
informação / ou
aplicativos.
Elaborar o Plano de
Marketing;

AÇÕES
ESTRATÉGICAS
- Definir o local
- Elaborar projeto junto à Secretaria de Planejamento;
- Elaborar estratégia de aproximação;
- Fazer o Plano de mobilização para criar a câmara empresarial do
segmento turístico de Paranaguá
- Elaborar pesquisa
- Utilizar os resultados para Campanha de conscientização para o
turismo
- Realizar, periodicamente, treinamentos e capacitações;
- Monitorar e avaliar o processo de atendimento

- Fazer um estudo de viabilidade
- Contratar empresa especializada

- Desenvolver o Plano de Marketing;
- Monitorar os resultados almejados.

PRAZOS

Curto
2015

X

Médio
16/17

Longo
18/19

RESULTADOS
Atendimento aos indicadores de hospitalidade e bem receber e
informar.

X

A consolidação de parcerias facilita procedimentos únicos e
focados para a qualidade e bom atendimento para a comunidade
local e para os turistas.

X

Montar um banco de dados para alimentar o observatório, mas
principalmente servir para aplicação em projetos específicos de
conscientização para o turismo.

X

Qualidade de atendimento e dos serviços nos CATs

X

X

X

X

X

X

Demanda potencial e real acessando e compartilhando informações
turísticas pelas redes sociais, suscitando interesse de viagem ao
destino Paranaguá .
O Plano de Marketing interfere nas ações adequadas junto ao
mercado de atuação, na captação de turistas, aumento de vendas
e de lucratividade nos negócios do turismo.

EIXO 4: LOGÍSTICA DE ACESSO, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA BÁSICA
Objetivo: Fortalecer a infraestrutura básica, de acesso e transporte e de apoio turístico visando à melhoria da qualidade de vida da
população autóctone, ao mesmo tempo, oferecendo as melhores condições para o desenvolvimento da atividade turística.

DIRETRIZES

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Melhorar a iluminação
pública da cidade

- Aumento da capacidade de MWH das vias públicas
- Ampliação da rede de iluminação

Fortalecer a Linha
Turismo

- Articular com empresa, agentes receptivos e órgão público responsável
o fortalecimento da Linha Turismo;
- Reavaliar o roteiro e propor adequações;
- Promover o uso para os moradores da cidade.

Organizar o trânsito
municipal
Incentivar o
embelezamento da
cidade
Revitalizar o Terminal
Rodoviário

Regulamentar e
normatizar a atividade
de transporte aquaviário.
Motivar a população a
conservar e melhorar
suas calçadas.

- Ampliação da sinalização geral;
- Melhoramento da pavimentação das vias;
Reorganização do sistema de trânsito
- Criação de campanhas de conscientização;
- Arborização nas principais vias urbanas e Praças;
- Manutenção e Instalação de lixeiras;
Manutenção e Pintura das fachadas das residências e casas de comércio
- Verificação da iluminação
- Remanejamento de mendigos para casa de assistência social;
- Adequação para portadores de necessidades especiais;
- Instalar uma placa de Boas Vindas com logomarca da gestão atual;
- Articular junto às autoridades a regulamentação do transporte
aquaviário;
- Aprovar a regulamentação
- Implantar e fiscalizar as empresas
- Criar campanhas de conscientização sobre a responsabilidade de
conservação das calçadas;
- Aplicar a legislação existente e promover premiações para estimular;

PRAZOS

Curto
2015

Médio
16/17

Longo
18/19

RESULTADOS
A cidade fica mais clara e bonita com destaque para a imagem
noturna, dando a tranquilidade das pessoas ao caminhar pelas ruas,
ao mesmo tempo contribuindo para a segurança.
Linha de Turismo como um diferencial de transporte turístico de
destinos indutores do turismo, avaliada e melhorada no processo de
implantação.
Uso e reconhecimento pela comunidade local.

X

X

Fluidez e ordenamento do fluxo de veículos.
Melhoria da Imagem das vias urbanas
A cidade mais acolhedora e hospitaleira, além de dar visibilidade ao
modelo de gestão pública de cidades.

X

Facilita na circulação de pessoas com malas, com a adequada
facilitação para as pessoas portadoras de necessidades especiais,
além de aumentar a segurança no local e demonstrar a hospitalidade
dos parnaguaras

X

Empresas regulamentadas, trabalhando com ética e comprometidos
com a proposta de atendimento, preços, segurança e qualidade de
serviços

X

X

X

A cidade de Paranaguá, enquanto destino indutor do Turismo servindo
de cartão de visita para o litoral do Paraná.

EIXO 4: LOGÍSTICA DE ACESSO, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA BÁSICA

( continuação)

PRAZOS

DIRETRIZES

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Motivar a população a
conservar e melhorar suas
calçadas.

- Criar campanhas de conscientização sobre a
responsabilidade de conservação das calçadas;
- Aplicar a legislação existente e promover premiações
para estimular;

Melhorar a estrutura dos
piers / trapiches.

- Envolver a Secretaria de Planejamento;
- Realizar diagnóstico técnico;
- Elaborar projeto;
- Fazer as reformas e adaptações necessárias;

Investir na qualificação e
prestação de serviços nos
transportes aquaviários

Oferecer cursos de boas práticas no atendimento aos
turistas;
- Apresentação pessoal;
- Informações turísticas
Verificar a possibilidade de instalar orelhões com mascotes
locais
- Estabelecer a rede cicloviária, com implantação de novas
ciclovias;
- melhoria das ciclovias existentes;
- Desenvolver legislação específica para hierarquização do
sistema viário.
- Verificar local;
- fazer projeto técnico e de viabilidade;
- Buscar aprovações junto aos órgãos competentes.

Instalar telefones públicos
tematizados
Rever/Implantar o Plano
Municipal de Circulação e
Transportes

Retomar o processo para
a construção do aeroporto
de Paranaguá

Curto
2015

Médio
16/17

Longo
18/19

RESULTADOS
A cidade de Paranaguá, enquanto destino indutor do Turismo servindo
de cartão de visita para o litoral do Paraná.

X

X

A melhoria dos piers implantados ao longo do Rio Itibierê, possibilitando
o deslocamento dos turistas em embarcações para os pontos turísticos
localizados nas ilhas da região

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O transporte aquaviário de Paranaguá fazendo as travessias para as
ilhas, levando em conta a importância da qualidade no atendimento e
nos serviços.
Imagem de criatividade e qualidade de atendimento na telefonia
agregando valor turístico ao Município.
Paranaguá sendo referência em mobilidade urbana, circulação e
transportes estimulando as práticas saudáveis e de desenvolvimento
sustentável.

Paranaguá como destino indutor, em condições singulares no Estado
do Paraná. Pode alavancar a vinda de turistas por acessos facilitados
por intermodais aéreo, ferroviário, rodoviário e aquaviário.

EIXO 5: PROMOÇÃO, MARKETING E APOIO INSTITUCIONAL
Objetivo: Criar ações mercadológicas seguindo a mesma proposta do Plano Máster de Turismo, de forma a agregar a viabilidade para a
exploração de todo produto turístico de Paranaguá.
DIRETRIZES

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Criar uma marca - Contatar uma empresa de publicidade para desenvolver uma logomarca do destino turístico Paranaguá;
do destino
- Envolver COMTUR, FUMTUR e demais órgãos diretamente interessados na escolha da marca e slogan;
- Criar um processo participativo da população na escolha através de mídias e apresentação nas escolas;
- Comprometer FUMTUR e COMTUR na perpetuação da marca e slogan escolhidos, independente da
gestão;
Criar novas e
diversificadas
promoções na
perspectiva de
resultados
Atualizar banco
de imagens.

Qualificar as
mídias digitais
da FUMTUR
Realizar
pesquisas de
demanda
anualmente
Adequar
calendário de
eventos

- Selecionar público alvo
- Gerar mídia espontânea e desenvolver material segmentado e geral (mídias e impressos);
- criar parceria com empreendimentos locais para divulgação em materiais dos equipamentos
disponíveis;
- Implantar outdoors em outras cidades e nos acessos rodoviários.
- Contratar empresa de imagens (vídeos e fotos);
- Desenvolver um plano de uso das imagens;
- Melhorar o site institucional do turismo atualizando informações e visual, utilizando participação da
equipe técnica;
- Dar mais visibilidade nos veículos de pesquisa da Web;
- Realizar ações que incentivem diretamente o turismo junto ao público alvo;
- Contratar um técnico na área de marketing na FUMTUR;
- Realização do treinamento dos pesquisadores
- Aplicação de pesquisa de demanda em parceira com meios de hospedagens
- Aplicação de pesquisa nos principais eventos municipais e na temporada
- Alimentar o Observatório de Turismo de Paranaguá
- Definir datas dos eventos com antecedência de um ano;
- Investir na publicidade do calendário e nos eventos;
- Incluir a Festa Nacional da Tainha no Calendário de Eventos da EMBRATUR

PRAZOS

Curto
2015

Médio
16/17

Longo
18/19

O Plano de Marketing interfere nas ações adequadas junto
ao mercado de atuação, ou seja, os principais emissores,
na
captação de turistas, aumento de vendas e de
lucratividade nos negócios do turismo.

X

X

X

X

X

X

RESULTADOS

X

X

X

X

X

X

X

X

Concretização da estratégia de promoção junto aos
mercados prioritários com esforços de comunicação
promoção e apoio ao trade com imagem positiva do
destino e Paranaguá com potencial de criação de demanda
turística o ano inteiro.
Facilidade para, em qualquer tempo, fazer uso de imagens
de qualidade para a realização de material promocional.

Competitividade e visibilidade de Paranaguá nas mídias
digitais e demanda para a sua grade de produtos.
Conhece a demanda que frequenta a cidade, propiciando
adequar produtos visando às expectativas dos turistas e
contribui na pontuação dos Estudos de Competitividade de
destinos indutores do turismo.
Visibilidade de Paranaguá como um destino de eventos e
Festas.

EIXO 6: FOMENTO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS EM PARANAGUÁ
Objetivo: Incentivar os investimentos dos empreendedores do turismo, para ampliar e melhorar a oferta de equipamentos e serviços
turísticos em Paranaguá.

DIRETRIZES

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Identificar oportunidades de
investimentos públicos e
privados.

- Contato com agentes financiadores para abertura de linhas de crédito;
- Alinhar parceria com a APPA;
- Parceria com a Agência de Fomento do Estado;
- Cobrar da iniciativa privada a manutenção do entorno dos atrativos
turísticos onde estão localizados;

Fortalecer as parcerias com
instituições e associações e
alinhar planejamento e ações /
realizar parcerias estratégicas
entre os setores.

- Fazer planos integrados entre secretarias para desenvolvimento do setor
turístico;
- Realizar contato interinstitucional;
- Identificar os projetos pertinentes ao turismo já em curso;

Elaborar um Plano de
captação de investidores para
negócios vinculados ao
turismo

- Fazer um Plano de captação de investidores;
- Elaborar um portfólio com oportunidades para negócio;
- Criar banco de oportunidades - Fazer e aprovar a lei de incentivo.

Identificar fontes de recursos

- Cadastrar propostas no SICONV;
- Pesquisar chamadas públicas, editais e emendas;
- Criar taxas de turismo: meios de hospedagem, transporte, visitação;

Ofertar novas áreas de
investimento

- Identificar os setores não explorados;
- Alinhar as informações áreas físicas X setores a serem explorados;
- Identificar áreas físicas ociosas
no Município;

PRAZOS

Curto
2015

X

X

Médio
16/17

X

X

X

X

RESULTADOS
Ampliação do parque hoteleiro por meio da facilitação do acesso
às linhas de financiamento do BNDES e outros bancos públicos.
Diversificação da oferta com qualidade dando maior apelo para o
desenvolvimento do turismo com aumento do tempo de
permanência na cidade.
Secretarias e setores afins trabalhando em parceria otimizando
esforços e recursos na elaboração e implantação integrada de
projetos.

O Plano de captação de investidores interferindo nas ações
adequadas junto ao mercado potencial segundo tendências para
prospecção de negócios.
Melhorias na oferta e qualificação dos serviços de turismo,
hotelaria, gastronomia, compras e entretenimento.

X

Com a otimização de recursos acontecem investimentos e
fortalecimento da oferta turística.

X

X

Longo
18/19

X

Maior força para negociação para captar investidores para
negócios turísticos

EIXO 7 : MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO MÁSTER E DA GESTÃO DO TURISMO EM PARANAGUÁ
Objetivo: Identificar e analisar o comportamento do turismo em Paranaguá, destacando seus impactos e resultados sobre as atividades
do turismo na cidade, especialmente junto a integrantes de sua cadeia produtiva e da gestão pública.

DIRETRIZES

AÇÕES
ESTRATÉGICAS

Implantar mecanismos do e
monitoramento do Plano (I)

- Indicação de um grupo gestor;
- Cobrança deste grupo ao grupo gestor
- Acompanhamento dos avanços nas reuniões do COMTUR ;

Monitoramento do Plano (II)

- Avaliação e monitoria;
- Estabelecer prioridades;
- Identificar as necessidades de recursos;
- Definir responsabilidades;

Intensificar a integração nos entes
públicos e privados

- Buscar apoio de outros órgãos estaduais e federais;
- Integrar ações com as secretarias;

Fortalecer o Observatório de Turismo

- Alimentação constante do sistema do observatório;
- Apresentação e a divulgação dos principais resultados obtidos;
- Constituir agenda de discussão dos resultados das pesquisas no
COMTUR

Fortalecer a equipe técnica da
FUMTUR

- Contratação de um profissional de Marketing;
- Capacitação periódica da equipe técnica;
- Reuniões semanais e distribuição de tarefas.

Intensificar ações para a Prevenção e
enfrentamento da exploração
sexual de crianças e de adolescentes

- Combater a exploração
de crianças e adolescentes;
- Dar publicidade às informações de utilidade pública;
- Sensibilizar a cadeia produtiva do turismo para expor material da
campanha.

PRAZOS

Curto
2015
X

X

X

X

X

X

Médio
16/17
X

X

X

X

X

X

Longo
18/19
X

X

RESULTADOS
Eixos estratégicos com suas ações e projetos efetivamente
implantados e com indicadores de resultados.

Garantia da implantação das propostas elencadas pelos
participantes da Oficina de elaboração das ações dos eixos
estratégicos.

X

Agilidade nos processos do SICONV e outros projetos de
melhorias para o município.

X

Observatório de Turismo servindo como ferramenta de
monitoramento e gestão de melhorias no turismo de
Paranaguá.

X

FUMTUR sendo referência em planejamento e gestão do
turismo no município indutor do Paraná.

X

Tempo previsto: Curto prazo ações a serem implantadas em 2015 – Médio prazo entre 2016 e 2017– Longo prazo entre 2018 e 2019

Cadeia produtiva de Paranaguá trabalhando na prevenção
e enfrentamento da exploração
sexual de crianças e de adolescentes nos equipamentos
turísticos.

GRADE DE SEGMENTOS DE MERCADO
ECOTURISMO

AVENTURA

CULTURA

ESPORTES

SOL E PRAIA

EVENTOS

NEGÓCIO

TOURING

RURAL

Caminhadas

Cachoeirismo

Patrimônio
arquitetônico e
histórico

Surf,
windsurf

Descanso

Congressos

Portuários

Cruzeiros

Experiências
rurais

Observação
de fauna e flora

Mergulho

Cultura popular,
festas, artesanato

Natação

Lazer

Feiras

Compras e
serviços

Náutico

Turismo
comunitário

Observação
de botos

Cicloturismo

Gastronomia

Turismo de
Ilhas

Incentivos

Visita técnica

City break

Experiências
Caiçaras

Flutuação

Práticas de
rapel

Religiosidade

Canoagem,
caíque
Pesca
esportiva

Reuniões

Entretenimento
urbano

Voo livre

Turismo étnico

Iatismo, vela

Eventos
culturais

Eventos artísticoculturais, música,
dança, teatro,
artes plásticas

Esportes
náuticos

Festas

Pesque-pague
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Os Resultados com a execução do Plano Máster - 2013/2020
Para Paranaguá
• Segurança pública;
• Aumento do número de turistas;
• Melhoria da infraestrutura;
• Conservação do patrimônio histórico;
• Resgate da cultura local nas suas várias manifestações;

• Consciência e preservação do meio ambiente;
• Cidade atrativa para novos investimentos;
• Adequação das instalações turísticas de acordo com as exigências da
vigilância sanitária;
• Geração de trabalho e especialização na área turística;
• Melhoria na educação da população - consciência histórica, ambiental,
cidadania;
• Desenvolvimento socioeconômico;
• Promoção da autoestima;
• Aumento da qualidade de vida;
• Destino conhecido e competitivo;
• Visibilidade na gestão do turismo.

Fonte: Oficina do Plano Máster – set. 2014

• Ordenamento da numeração dos imóveis e das ruas;

Os Resultados com a execução do Plano Máster - 2013/2020
Para a Iniciativa Privada
• Aumento na quantidade de clientes;
• Aumento da lucratividade e retorno de investimentos realizados;
• União e fortalecimento dos segmentos em apoio ao desenvolvimento e
implantação do plano;
• Melhoria na qualidade de vida e ambiente de trabalho;
• Fortalecimento de parcerias - ex: Sistema "S";
• Melhoria na qualidade de mão de obra e na prestação de serviços;

• Valorização do patrimônio;
• Possibilidade de novos investimentos e de melhoria de equipamentos
(linhas de crédito);
• Direcionamento do investimento;
• Possibilidade de negociação favorável;
• Reconhecimento, pelo mercado, de produtos e serviços de qualidade;
• Segurança pública;
• Facilita a captação de eventos;
• Aumento da área de abrangência;
Fonte: Oficina do Plano Máster – set. 2014

Os Resultados com a execução do Plano Máster - 2013/2020
Para o Poder Público
•

Destaque positivo na mídia;

•

Mais investimentos;

•

Direcionamento / foco;

•

Maior apoio dos empresários locais;

•

Aumento da arrecadação

•

Dados e informações;

•

Reconhecimento da população;

•

Recursos do poder público e privado;

•

Credibilidade - população e setor privado;

•

Respeito dos adversários políticos e dos correligionários;

•

Possibilidade de reeleição - manutenção do poder;
Fonte: Oficina do Plano Máster – set. 2014

Os Resultados com a execução do Plano Máster - 2013/2020
Para a Comunidade
•

Identidade cultural;

•

Melhoria da qualidade de vida;

•

Aumento na autoestima e autoconfiança - sentimento de pertencimento;

•

Orgulho do local onde vive;

•

Melhoria nos serviços públicos;

•

Oportunidade de empregos;

•

Segurança;

•

Oportunidade de qualificação para o trabalho;

•

Diversificação nas atividades em geral;

•

Contato com diferentes culturas;

•

Capital de giro;

•

Movimentação positiva na Cidade;

•

Aumento da massa crítica;

•

Cidade positivamente repaginada
Fonte: Oficina do Plano Máster – set. 2014

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para a determinação das diretrizes apontadas nos eixos
estratégicos visando o desenvolvimento turístico
sustentável de Paranaguá, a consultoria técnica baseouse em critérios científicos voltados para a proteção da
atratividade e originalidade dos atrativos da área para o
usufruto das gerações futuras. Para viabilizá-las, será
preciso avaliar sua adaptabilidade às condições de
realização dentro dos limites ideais de tempo, as
possibilidades financeiras para a sua execução nos
prazos indicados e a sua aceitabilidade pela população
local e os turistas.
As diretrizes propostas foram elencadas em 7 Eixos
estratégicos e a sua execução em prazos, sendo curto
prazo para 2015, médio para 2016/2017 e longo para
2018/2019. Considerando o objetivo do desenvolvimento
sustentável do turismo através do Plano Máster de
Turismo, as diretrizes compostas por inúmeras ações que
servirão como apoio técnico para a FUMTUR e o
Conselho Municipal de Turismo.

Alguns projetos foram implantados pela FUMTUR em 2013 e em
2014 como o da Conscientização Turística nas Escolas da Rede
Municipal de Ensino, do Turismo nas Comunidades Caiçaras, das
pesquisas de demanda turística de cruzeiros, pesquisa de
demanda turística na Ilha do Mel, Pesquisa no Carnaval, Festa
Nacional da Tainha e Festa de Nossa Senhora do Rocio.
Acrescenta-se na parte de capacitação os cursos para os
agentes de atendimento nos Centros de Informação Turística e
para os carregadores de bagagens da Ilha do Mel, em 2014.
Destaque para a Oficina de Capacitação realizada com todos
colaboradores, técnicos e dirigentes da FUMTUR com o objetivo
de aprimorar a eficiência e eficácia da Instituição com vistas à
execução do Plano Máster de Turismo 2013-2020.

A partir de 2015, é preciso dar continuidade aos projetos em
andamento e aos previstos para implantação, distribuindo
tarefas para atingir os resultados esperados, conforme
apontado no Plano Máster. A continuidade das políticas públicas
e a cooperação entre os atores, tanto em âmbito municipal
quanto em âmbito regional e estadual, são fundamentais para
que Paranaguá continue atraindo visitantes e trazendo
benefícios à população local.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Recomenda-se que os projetos sejam elaborados com o
aparato técnico científico e visão sistêmica do turismo para
garantir o desenvolvimento ordenado e sustentável da
atividade turística em Paranaguá, destino indutor na região
do litoral do Paraná.
A formulação e o planejamento de políticas públicas para o
turismo devem ter como pressuposto a obtenção de
resultados efetivos que se estendam a toda a sociedade
parnanguara conforme previsto na Oficina realizada com a
comunidade, em setembro de 2014.
O planejamento do turismo vem se pautando em um modelo
de gestão pública descentralizada e participativa que
promove a integração entre as diversas instâncias de
governo – de modo intersetorizado – e as representações da
sociedade civil atuantes no turismo, incluindo os diferentes
setores da cadeia produtiva da atividade. Este modelo
atende à orientação do governo federal no que se refere
aos direitos da cidadania e à incorporação das
representações sociais.

As etapas de implantação das ações e dos projetos,
deve relacionar-se com a elaboração do calendário da
execução das ações consideradas prioritárias, de acordo
com os recursos financeiros disponíveis, os recursos
humanos qualificados para a sua implantação, o ritmo
dos trabalhos e a previsão de sua conclusão.

Nos estudos de mercado, vale apontar que na nova
cesta de consumo dos brasileiros, já se observa o
aparecimento de viagens de lazer, tendência
incentivada pelo Ministério do Turismo por meio da
criação de programas e campanhas de incentivo ao
turismo interno.
O aumento da expectativa de vida e as mudanças nas
estruturas familiares vão impactar no perfil de turista
que viajará mais pelo Brasil. Se o mercado de turismo
doméstico apresenta aquecimento, sobretudo em
função do incremento da renda média e do consumo das
famílias brasileiras, Paranaguá está com uma
oportunidade ímpar para fortalecimento do turismo.
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Para os gestores públicos em parceria com o setor privado
fica a tarefa de realizarem
os investimentos de
infraestrutura básica e turística para permitir a expansão
da atividade e a melhoria da qualidade do produto para o
turista.
Paranaguá deve consolidar a sua vocação turística buscando
atrair e facilitar o deslocamento dos turistas, a partir de
estratégias e ações que visem o desenvolvimento da
prática turística pautada nos princípios da hospitalidade.
Entende-se que a hospitalidade se manifesta
nas
particularidades que se inserem em todo o sistema
turístico, ou seja, vias bem sinalizadas, rede de
transportes, rede de esgoto, mercados, museus,
restaurantes, hotéis, agências de viagens e Centro de
Atendimento ao Turista.

Considerando a proximidade de Paranaguá com Curitiba há
de se pensar na ampliação do parque hoteleiro nesta
cidade, uma vez que existe demanda que pode ser
desviada para o litoral. De outro modo, intensificar as
ações de promoção e divulgação da cidade Mãe do Paraná
na capital.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Recomenda-se implantar ações voltadas para a promoção e
divulgação do destino com investimento nas mídias digitais. O
crescimento do número de pessoas com acesso à internet e do
uso de smartphones e tablets, praticamente incorporado ao dia a
dia das pessoas, ampliam as ações de comunicação digital,
buscando contato de maneira mais direta com diversos públicos
interessados em conhecer Paranaguá, sua história, cultura,
gastronomia, atrativos naturais, eventos, entre outros. Para as
demais ações de promoção recomenda-se a identificação dos
principais centros emissores internos e dos públicos-alvo
prioritários.
Eis o grande desafio da FUMTUR e COMTUR em realizar ações
integradas como gestores do turismo em Paranaguá, incluindo a
promoção e comercialização que deve traduzir as experiências
que poderão ser vivenciadas pelos turistas. Essas experiências
serão proporcionadas pelos atrativos de Paranaguá, pela
qualidade dos produtos, pelas facilidades dos serviços, mas
essencialmente pelas pessoas que receberão os turistas. É por
isso que os atores locais participaram do processo de
planejamento e devem se comprometer com a sua implantação e
gestão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que as diretrizes e ações

apontadas

nos

eixos

resultantes da oficina

estratégicos
participativa,

também registraram os ganhos para a
comunidade, iniciativa privada, poder

público

e para

destino

indutor.

Paranaguá
Assim

enquanto

devem

monitorados pelos gestores do

ser

Plano

Máster de Turismo 2013-2020.
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