
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

LORENA RODRIGUES GABELONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TURISMO GASTRONÔMICO NO PARANÁ: 

UMA ANÁLISE DO SEGMENTO E SUAS POTENCIALIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA 

2014 



 
 

 
LORENA RODRIGUES GABELONI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO GASTRONÔMICO NO PARANÁ: 

UMA ANÁLISE DO SEGMENTO E SUAS POTENCIALIDADES  

 

Projeto em Planejamento e Gestão de Turismo 
apresentado à disciplina Projeto em Planejamento 
e Gestão de Turismo II e Orientação e Supervisão 
de Estágio de Turismo em Planejamento e Gestão 
em Planejamento e Gestão de Turismo, como 
requisito parcial para conclusão do curso de 
Turismo, Setor de Ciências Humanas, Letras e 
Artes. Departamento de Turismo, Curso de 
Turismo.  
 
Orientador: Prof.º Dr° Vander Valduga 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 
2014 

 



 
 

RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo a verificação da realidade do turismo 

gastronômico no Paraná, bem como a análise da situação do segmento no estado, 

identificando a existência de políticas públicas voltadas para a atividade, 

investigando o planejamento turístico do estado e verificando a existência do 

segmento turístico gastronômico no PR. Para atender aos objetivos e chegar a uma 

resposta do problema proposto, foi trabalhado o planejamento do turismo e as 

ferramentas utilizadas como base para a gestão do turismo gastronômico no estado. 

Foi possível constatar que há uma deficiência no quesito planejamento turístico, 

como falta de investimentos, iniciativas e ações. Dessa forma, foi proposto um 

projeto intitulado Cozinhas Paranaenses, com o intuito de integrar a gestão das 

Instâncias, ordenara a atividade e desenvolver o segmento. 

 

Palavras-chave: Turismo Gastronômico. Planejamento Turístico. Instâncias de 

Governança. Segmentos turísticos. Paraná/Brasil.  
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1 INTRODUÇÃO 

Devido à heterogeneidade cultural que o estado paranaense apresenta, os 

hábitos alimentares e a culinária se mostram diversificados onde, o estudo da 

gastronomia se torna relevante para a redescoberta de cada cultura, cozinhas, 

tipicidade e possível desenvolvimento das potencialidades nas suas regiões 

turísticas, como por exemplo o segmento de turístico gastronômico. 

A Gastronomia, sendo considerada uma questão multidisciplinar, está 

diretamente relacionada com a cultura e o turismo, fator esse essencial para a oferta 

mercadológica no Estado do Paraná, além de ser um serviço importante para a 

conformação do produto. Nessa perspectiva, é possível observar a influencia desse 

fenômeno em diversos municípios do estado, principalmente os que fazem parte das 

regiões turísticas oficiais paranaenses.  

Nesse contexto, para explicar o problema proposto, sendo esse delimitado 

como: “Qual a realidade do segmento Turístico Gastronômico no estado do 

Paraná?”, foi elencado o objetivo geral da presente pesquisa que visa: Investigar a 

situação do turismo gastronômico no Paraná. Para o estudo do objetivo geral, foram 

selecionados alguns objetivos específicos, que estão voltados para:  

1- Identificar a existência de Políticas Públicas voltadas para o segmento de 

turismo gastronômico 

2- Estudar o planejamento turístico no Estado Paranaense;  

3- Analisar a existência do segmento turístico gastronômico no Paraná  

4- Averiguar possíveis subsídios para a proposição de um projeto de turismo 

gastronômico,  

Para desenvolver o estudo a partir desses quesitos, é necessário se voltar 

para algumas questões como a gestão desse segmento, onde já existem 

ferramentas de planejamento como o Plano Nacional de Turismo (PNT) e o 

programa de regionalização do turismo, lançado em 2004 pelo Ministério do 

Turismo, que facilitam a análise situacional do turismo e seus segmentos, dando 

suporte necessário para melhor entendimento do planejamento do estado e maior 

eficiência no estudo dessa segmentação gastronômica, abordada principalmente 

pela Paraná Turismo, autarquia da Secretaria de Turismo do Estado.  
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Nessa perspectiva, o Mtur, a Secretaria de turismo do Estado, as Instâncias 

Governamentais e a Paraná Turismo entre outros, que vem para proporcionar o 

fortalecimento do mercado interno e transformar a atividade turística em importante 

indutor da economia e inclusão social, será o foco principal para a coleta de 

materiais, essenciais para o alcance do objetivo proposto e o esclarecimento do 

problema de pesquisa já mencionado. A análise para delinear a situação da 

Gastronomia do Paraná será baseada nas regiões turísticas oficiais no Estado, pois 

são os municípios mais visados quanto à gastronomia Paranaense.  

Sendo assim, de acordo com a Secretaria do Esporte e do Turismo, a 

Câmara de Regionalização do turismo1 auxiliou na discussão e definição das 

regiões turísticas no Paraná onde, em 2013, o estado passou a ter 14 regiões 

turísticas oficiais. Nesse contexto, as 14 regiões oficiais do Paraná são: Litoral do 

Paraná, Rotas do Pinhão (Curitiba e Região Metropolitana) Campos Gerais, Norte do 

Paraná, Corredores das Águas (Noroeste), Riquezas do Oeste, Cataratas do Iguaçu 

e Caminhos ao Lago de Itaipu, Estradas e Caminhos (Centro), Vales do Iguaçu 

(Sudoeste), Terra dos Pinheirais (Centro Sul), Vale do Ivaí, Norte Pioneiro, 

Cantuquiriguaçu e Roteiros da Comcam (Comunidade dos Municípios da Região de 

Campo Mourão). 

A partir desse panorama, o tema a ser estudado se torna relevante 

academicamente, pois as pesquisas na área do turismo gastronômico são realizadas 

apenas pelos órgãos competentes do turismo no estado, sendo um tema inovador 

para o curso. Ao final do presente estudo será analisado, a partir das regiões 

turísticas oficiais do estado, possíveis projetos de turismo gastronômicos a serem 

implantados. É importante salientar que a pesquisa também poderá servir como 

instrumento de análise para as Instâncias governamentais, secretarias estaduais e 

municipais de turismo para iniciativas de projetos gastronômicos para o estado e 

suas regiões. 

 

 

                                                 
1
 A Câmara de Regionalização faz parte dos agrupamentos temáticos de instituições que  o Conselho Nacional 

de Turismo, com o objetivo de identificar e discutir assuntos específicos capazes de impactarem na consecução 
da Política Nacional do Turismo (MTUR, 2014) 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Antes de iniciar uma análise da realidade do Turismo Gastronômico no 

Paraná, faz-se necessário uma breve passagem sobre a conceituação de Turismo e 

a abordagem do quadro nacional do planejamento turístico como um todo, 

conceituando o planejamento turístico e, como a atividade é organizada. Nesse 

capítulo serão abordadas questões fundamentais para o embasamento do projeto de 

pesquisa, com teorias do planejamento, turismo, planos e políticas públicas voltadas 

para a atividade.  

 

2.1  TURISMO  

A atividade turística possui uma variedade de atribuições, onde algumas 

idéias são sintetizadas. Para Beni (1998) “A análise da estrutura de toda atividade, 

seja da natureza, seja do homem, requer, antes, antes de tudo o estabelecimento de 

limites no contexto em que ela se processa” (BENI, 1998, p. 17). Sendo assim, após 

o conceito acima que Beni expõe, é importante a abordagem da história dessa 

atividade e seus significados, para uma melhor analise e compreensão da fruição 

entre o espaço natural e cultural, juntamente com os serviços de apoio que o turismo 

apresenta.  

Para a OMT (Organização Mundial de Turismo), o turismo pode ser 

entendido como “atividades realizadas pelas pessoas durante suas viagens e 

estadas em lugares distintos do seu entorno habitual, por um período consecutivo, 

inferior a um ano, por lazer, negócios e outros”. Para Beni (1998): 

Turismo é um elaborado e complexo processo de decisão sobre o que 
visitar, onde, como e a que preço. Nesse processo intervêm inúmeros 
fatores de realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, 
cultural, ecológica e científica, que ditam a escolha dos destinos, a 
permanência, os meios de transporte e o alojamento, bem como o objetivo 
da viajem em si para fruição tanto material como subjetiva dos conteúdos de 
sonhos, desejos, de imaginação projetiva, de enriquecimento existencial 
histórico-humanístico, profissional e de expansão de negócios. (BENI, 1998, 
p.37) 
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Existem muitas definições de turismo, porém devido à amplitude da 

atividade, quanto maior a tentativa de conceituá-la, mais definições surgem e menos 

centralizado o conceito se torna. Beni (1998) ainda afirma que uma definição precisa 

e abrangente é de extrema dificuldade, pois o turismo é uma ciência que reflete a 

expressão do homem no mundo global, mesmo com efeitos significativos na 

economia (BENI, 1998, p.41). Resumidamente, o processo de construção de 

conhecimento científico é contínuo, permanente e aberto, abrangendo em sincronia 

o histórico, o coletivo e o individual (BENI, 1998, p. 46).   

É importante lembrar que a história em que o turismo se insere é significativa 

para a compreensão da atividade como um todo na sociedade contemporânea. O 

surgimento do turismo, em peregrinações ou contextos religiosos, outros como os 

primeiros movimentos relacionados à busca de riquezas, ou deslocamentos para 

estudos e saúde, são abordados por Rejowski (2002) onde, na antiguidade clássica, 

considerando Grécia e Roma, “as viagens floresceram e atingiram seu apogeu, 

respectivamente, sendo que na Grécia, o principal elemento indutor da 

movimentação de produtos e pessoas era o mar”.  

Outra parte importante da história do turismo que se encaixa nesse contexto 

histórico é a época do Renascimento Europeu, sendo período visto como de “grande 

incentivo às viagens culturais, motivadas por estudos e experiências” (REJOWISKI, 

2002, p. 35). Nessa mesma época entre o século XIV a XVII, o Grand tour se tornou 

mais conhecido enquanto fenômeno social, destinado principalmente a estudo de 

jovens. Já no século XVIII, a “Revolução Industrial contribuiu para o estabelecimento 

do turismo, com várias mudanças na economia e as novas tecnologias inseridas no 

meio” (GOMES; ROMANIELLO; CORREIA, 2006). Esse fator contribuiu para que 

hábitos de viagens fossem se moldando e se alterando, transformando os viajantes 

em novos viajantes, incluindo Thomas Cook, um dos primeiros agentes de viagens 

do mundo que contribuiu para essas mudanças na atividade.  

No Brasil, no início do século XIX, de acordo com Marcelo (2011) “as 

primeiras antecipações do turismo no Brasil, surgiram como consequência da 

ocidentalização da sociedade brasileira através da reprodução e imitação de hábitos 

e costumes, introduzidos pela corte portuguesa e estrangeiros”, e também das 

viagens de turistas norte-americanos à busca da natureza exótica. Isto nos permite 

afirmar que as primeiras práticas turísticas identificadas no Brasil não foram geradas 

internamente e que o turismo, desde o momento de suas antecipações, não tomou 
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como seu fundamento os bens culturais, mas a natureza tropical e exótica. 

(MARCELO, 2011, p.22). 

Essas mudanças, no século XIX, pós-revolução, ainda continuaram, “a 

atividade turística apresentava crescimento continuo e um início da 

profissionalização” (REJOWSKI, 2002, p. 67), com um crescimento tímido da 

atividade. Mesmo com as guerras e a depressão econômica, ocorridas no século 

XX, onde “desde o início dos anos setenta, a civilização moderna da economia ou da 

abundância viveu uma crise grave” (KRIPPENDORF, 2001, p. 28), a atividade foi se 

consolidando por diversos fatores como: o auxilio na construção de novos territórios, 

reestruturação de valores das comunidades e proporcionando crescimento 

econômico. Nesse contexto, o turismo contribuiu para a formação de bases que são 

indispensáveis até hoje, com a administração e planejamento adequados, fatores 

esses a serem abordados no próximo item. 

 

2.2 PLANEJAMENTO TURÍSTICO 

Em se tratando de um estudo de conceitos, o planejamento pode ser 

descrito como uma definição não precisa de caráter multidisciplinar, como afirma 

Barretto : 

O Planejamento é uma atividade, não é algo estatístico, é um devir, um 
acontecer de muitos fatores concomitantes, que tem de ser coordenado 
para se alcançar um objetivo que esta em outro tempo. Sendo um processo 
dinâmico, é lícita a permanente revisão, a correção de rumo, pois exige um 
repensar constante, mesmo após a concretização dos objetivos. 
(BARRETTO, 1991, p 12) 

O planejamento equivale à organização de um sistema e idéias, “com 

complexidade (sistema, processo, mecanismo) e a de ação voltada para o futuro” 

(BARRETTO, 1991, p.12). Nessa perspectiva, o planejamento se torna um processo 

de otimização para o alcance de uma determinada meta pré-estabelecida, sendo 

resumidamente um meio de gestão na preparação de um determinado objetivo. Essa 

ferramenta faz parte na tomada de decisão, sendo uma ferramenta de trabalho 

racional, que exige habilidade para manuseá-la. 
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O planejamento está ligado a todo processo de desenvolvimento (GANDIN, 

2009, p. 24). No estudo de Beni (2006), o conceito de planejamento segue a mesma 

linha de interpretação, onde: 

[...] também denominado de formulação, elaboração ou de preparação de 
uma intervenção, seja por meio de um plano, programa ou projeto, é a 
etapa que se realiza antes de agir, antes de executar uma ação. Prevê e 
estima as atividades ou ações a serem realizadas no futuro, no momento da 
execução. (BENI, 2006, p.137)  

De uma maneira mais técnica, Beni (2006) expõe o planejamento como uma 

forma de fornecimento de dados para análises de diferentes dimensões, contendo 

ou não cálculos, esquemas organizacionais e metas. Todo esse processo tem como 

base o conhecimento, onde para Barretto (1991) não é possível trabalhar na base do 

método empírico, pois antes de fazer, é necessária uma análise do contexto, da 

conjuntura socioeconômica em que o planejamento está inserido, assim como o 

próprio planejador. Como qualquer método de gestão e administração utilizado, o 

planejamento possui seus princípios, dimensões e classificações, onde : 

O planejamento de um destino turístico não deve ser pensado por uma 
visão estritamente física que priorize a ordenação do território, sua 
configuração arquitetônica, seus equipamentos coletivos, mas sim 
proporcionar um ambiente que possa possibilitar construir a cidadania em 
seus habitantes (YAZIGI,2009 apud FERNANDES; GOVEIA; GÂNDARA; 
HORODYSKI; 2012)  

Assim, ainda em uma parte mais técnica, no momento que se inicia um 

processo de planejamento, a coerência de um conjunto em que essa gestão se 

insere, as previsões, a racionalidade e os elementos administrativos e técnicos são 

necessários, pois segundo Barretto (1991), “sendo o ser humano sujeito e objeto do 

planejamento (de turismo), não podemos considerar apenas o lado formal (político, 

técnico) e deixar de lado o racional e valorativo”. Nessa perspectiva, no 

planejamento nacional de turismo, houve a intenção de proceder dessa forma, 

elaborando diretrizes nacionais, cujos objetivos se constituíam em diretrizes para 

uma política estadual, que, por sua vez, eram as diretrizes dos municípios” 

(BARRETTO, 1991, p 12). 

Sendo assim, “o planejamento turístico deve ser encarado como uma 

possibilidade de participação comunitária, visando interesses em comum para definir 
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prioridades para o seu desenvolvimento” (FERNANDES; GOVEIA; GÂNDARA; 

HORODYSKI; 2012). Todo esse processo ainda possui muitas definições, sendo um 

instrumento complexo de informações, divisões, fases e interpretações. Em 

conclusão, Hall (2001) ressalta que: 

O planejamento turístico não se refere apenas especificamente à divulgação 
e ao desenvolvimento do setor, embora estes sejam aspectos importantes. 
O turismo deve ser integrado a processos de planejamento mais amplos a 
fim de promover determinadas metas de melhoria ou maximização 
econômica, social e ambiental que possam ser atingidas por meio do 
desenvolvimento turístico adequado (HALL, 2001, p. 34).  

Nessa visão, para que o planejamento atinja as metas propostas: 

O ideal é, após o cumprimento de algumas metas de planejamento 
proposto, realizar uma avaliação da proposta estratégica e, caso haja 
necessidade, fazer as devidas correções em relação ao que foi traçado 
inicialmente. Igualmente, todo e qualquer tipo de planejamento é uma 
ferramenta de poder significativo. (CASTRO; MIDLEJ, 2011, p.21) 

Em resumo, em complemento a Hall (2001), Ansarah (2001) define o 

planejamento, de uma maneira geral como um conjunto de atividades que envolvem 

o estabelecimento de condições favoráveis para alcançar objetivos propostos. Em 

outro contexto, quando se refere a níveis de planejamento turístico, Ansarah (2001) 

os define de maneira governamental, diferente da visão de Barreto (1991), que 

procura estabelecer os níveis diretamente com a atividade turística. Assim, Ansarah 

(2001) define os níveis de planejamento turístico de acordo com as competências 

governamentais da seguinte maneira: 

 Nível internacional: Planejamento baseado em recursos comuns a dois ou 

mais países; 

 Nível nacional: Planejamento de ordem federal, que visa a elaboração de 

políticas nacionais para incentivar e organizar a atividade turística no país, 

como o Plano Nacional de Turismo, plano estadual e de regionalização, que 

será abordado adiante. 

 Nível regional: Engloba o planejamento de recursos comuns a regiões do 

país, procurando desenvolver pólos, pontos turísticos, infraestrutura, estímulo 

à cultura regional e entre outros. 
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 Nível local: Visa legitimar os recursos locais que apresentem alto potencial 

para o desenvolvimento turístico da localidade. 

Para Barretto (1991), o Planejamento do turismo pode ser dividido em outros 

três níveis de planejamento, voltados diretamente para a atividade turística: 

 

 De primeiro nível, sendo excursões, eventos e viagens, estes definidos de 

uma maneira singela, com infraestrutura, tempo e equipe reduzidos para o 

planejamento e controle.  

 Planejamento de segundo nível, sendo caracterizado pela reestruturação das 

cidades e espaços para o turismo, juntamente com a infraestrutura de apoio 

à atividade, ocupando um lugar com maior complexidade, com tempo mais 

extenso. 

 E planejamento de terceiro nível, que abrange o incentivo das políticas 

públicas nacionais de apoio à atividade turística.  

Apesar de não ser abordado todas as fases metodológicas pela qual o 

processo de planejamento do turismo passa, é necessário entender que, “no caso 

específico do turismo, há mais uma motivação para o processo: a adequação entre 

fluxo turístico e receptor” (BARRETTO, 1991, p. 27), principalmente por que o 

planejamento turístico é norteado por planos estaduais e de âmbito nacional, que 

será abordado adiante. “Sendo assim, o planejamento turístico deve abranger não 

apenas um determinado recurso ou uma única localidade, mas também o seu 

entorno” (ANSARAH, 2001, p. 69) 

Toda essa conceituação auxilia na compreensão de como planos estaduais 

e nacionais tem sua elaboração, desde o processo de decisão, até o de avaliação e 

constante feedback, pois “todo o processo de planejamento é pautado de ações 

relacionadas aos recursos, à infraestrutura, à gestão do município e à demanda” 

(GANDARA; RUIZ, 2013, p.263). A seguir será abordado, em um contexto histórico, 

as primeiras experiências do planejamento no Brasil. 

 

2.2.1 Planejamento do turismo no Brasil 
 

No Brasil, os primeiros relatos de uma experiência de planejamento 

iniciaram no final da década de 1930, realizado entre “1939-1943, sendo um 
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rearranjo orçamentário, durante o governo de Getúlio Vargas, com o Plano 

Quinquenal Especial de obras públicas e aparelhamento Nacional” (BARRETTO, 

1991, p.86), década essa marcada pela transição da estrutura econômica. Para 

Rezende (2009), o planejamento brasileiro, que foi implantado durante o regime 

militar, foi uma saída benéfica para estruturar a economia e o desenvolvimento 

brasileiro. 

O planejamento econômico no Brasil começou a criar uma estrutura mais 

rígida com o Golpe Militar (1964), e toda administração e imagem de turismo que 

poderia ser divulgada no exterior, eram controladas pela ditadura.  Em 1964, foi 

criado o Plano de Ação e Bases do Governo (PAEG), instituído no governo de 

Castelo Branco, que reduziria a inflação e acarretaria o crescimento econômico. De 

acordo com Rezende (2009), esse Plano foi posterior ao Plano Trienal que 

fracassou, onde depois, em 1965 foi criado o Conselho Consultivo de Planejamento 

como órgão de consulta do Ministério e, com as mudanças de administração ate os 

dias atuais, de acordo com o Ministério do Planejamento, passa a se chamar 

oficialmente de Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). 

 Após o impacto que a ditadura militar proporcionou no Brasil, a gestão e 

planejamento do turismo no país, passaram por uma grande transformação, onde 

“são livres, no país, o exercício e a exploração de atividades e serviços turísticos, 

salvo quanto às obrigações tributárias e a normas municipais para as edificações de 

hotéis” (Decreto-Lei N° 2.294 de novembro de 1986 revogada pela Lei Nº 11.771, 

de  17 de setembro de 2008.) 

Abordando a passagem da história em relação aos programas de 

planejamento para o Turismo, a “atuação do Governo Federal no Turismo, foi 

sistematizada a partir de 1966, com o reconhecimento da importância do setor” 

(CARVALHO, 2009, p.48). A passagem na história que mostra a existência de 

políticas públicas para o turismo no Brasil, se dá a partir da criação do Instituto 

Brasileiro de Turismo (Embratur) e o Conselho Nacional de Turismo (CNTUR), 

criadas a partir do Decreto- Lei 55 em 1966, que definiu uma estrutura institucional 

pública para a atividade turística. De acordo com artigo de Da Silva (2011) “até o 

final do regime militar, toda e qualquer atividade que estivesse ligada ao setor 

turístico deveria ser obrigatoriamente registrada, autorizada e fiscalizada pelo 

Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur” (DA SILVA, 2011). 

 Em complemento a essa questão, de acordo com a Embratur, sua criação:  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.771-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.771-2008?OpenDocument
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[...] definiu uma política nacional para o setor. Desde então, o turismo 
brasileiro trilhou muitos caminhos, ganhou profissionalismo e amadureceu. 
Em 2003, com a criação do Ministério do Turismo, a Embratur passou a 
cuidar exclusivamente da promoção e o apoio à comercialização, no 
exterior, dos produtos turísticos do Brasil. 
A partir de então, o Ministério põe em prática uma política pública baseada 
em modelo de gestão descentralizado e orientado pelo pensamento 
estratégico (EMBRATUR, 2014). 

A partir desse decreto, Beni (2006) afirma que o país começa sua trilha para a 

inserção no grupo dos países desenvolvidos, fator que contribuiu para o 

desenvolvimento da atividade turística. A partir da década de 70, com a criação do 

Fundo Geral de Turismo (FUNGETUR), que visava o financiamento de projetos para 

o turismo e seu desenvolvimento, a expansão de empreendimentos na área de 

turismo foi auxiliada por esse fundo que, ao se enquadrarem no programa para o 

desenvolvimento do Turismo de sua região, captaram mais empresários para o setor 

turístico, apesar de que houve uma desestruturação no direcionamento do mercado 

para a aplicação desses fundos, onde apenas anos depois esses investimentos 

foram reajustados.  

Essa década também foi marcada pela criação da Organização Mundial do 

Turismo (OMT), sendo um órgão responsável pela organização mundial do setor 

turístico e procura alavancar o “turismo como motor de crescimento econômico, 

desenvolvimento inclusivo e sustentabilidade ambiental, oferecendo apoio ao setor 

em todo mundo” (OMT, 2014). Já na década de 80, “decretos e portarias são 

editados a fim de consolidar e ampliar o desenvolvimento do turismo” (BENI, 2006, 

p.25), onde sua política de Turismo se estruturava em um novo processo de 

organização, o Sistema Nacional de Turismo. Esperava-se que esse tipo de 

centralização no planejamento tivesse maiores vantagens para a extinção de falhas 

que, de acordo com Rezende (2009): 

Em meados de 1990, a relação da iniciativa privada, governo e a 

participação da sociedade, marcam uma década evolutiva para o planejamento e 

participação do Turismo no Brasil, onde sob a nova administração de Fernando 

Henrique Cardozo, se almejava uma maior participação do planejamento na 

administração pública. De acordo com uma passagem no livro de Barretto (1991), a 

Embratur  previa, nos anos 90 o turismo como um produto transformador, mesmo 

que, na opinião da autora “A política Nacional do Turismo no Brasil insere-se 
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tardiamente na historia do planejamento no país [...] e vai além do equilíbrio da 

balança de pagamentos” (BARRETTO, 1991, p. 94). 

A partir da criação do Ministério do Turismo em 2003, se desejava que o 

desenvolvimento do turismo ocorresse de uma maneira sustentável, visando-a como 

uma atividade econômica, “inovando na condução de políticas públicas com um 

modelo de gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico” 

(Mtur,2014) 

Em sua estrutura organizacional, esta a Secretaria Nacional de Políticas do 
Turismo, que assume o papel de executar a política nacional para o setor, 
orientada pelas diretrizes do Conselho Nacional do Turismo, este que 
contribui para a implementação do Plano Nacional do Turismo. [...] Na 
formulação de planos e a promoção de infraestrutura e melhoria na 
qualidade de serviços prestados, tem a Secretaria Nacional de Programas 
de Desenvolvimento do Turismo. [...] E a Embratur, que concentra-se na 
promoção, no marketing e no apoio à comercialização dos produtos, 
serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior.(Mtur, 2014) 

A Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, após sua criação, de acordo 

com Beni (2006), elaborou seu instrumento de execução: o Programa de 

Regionalização do Turismo. Antes de abordar esse programa, é necessário embasar 

a estrutura do Plano Nacional de Turismo, onde o programa de regionalização esta 

inserido. 

 

2.2.2 Plano nacional de turismo 
 

Neste tópico, a abordagem do Plano Nacional do Turismo (PNT) se torna 

importante, principalmente para o delineamento da atividade turística no Brasil , 

salientando quais os objetivos para com a atividade e as estratégias preparadas 

através do PNT. De acordo com o Mtur (2014), “os Planos Nacionais de Turismo 

2003-2007 e 2007-2010 basearam-se na perspectiva de expansão e fortalecimento 

do mercado interno, com especial ênfase na função social do turismo, objetivando 

transformar a atividade em um mecanismo de melhoria do Brasil e um importante 

indutor da inclusão social” (MTUR, 2014). 

Para a formulação do PNT 2013-2016, novas perspectivas foram lançadas e, 

o Mtur afirma que: 
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A formulação do Plano Nacional de Turismo 2013-2016 consolida a Política 
Nacional de Turismo e apresenta as orientações estratégicas para o 
desenvolvimento da atividade no Brasil para os próximos anos. Resulta do 
esforço integrado do Governo Federal, envolvendo a iniciativa privada e o 
terceiro setor, por meio do Conselho Nacional de Turismo, sob coordenação 
do Ministério do Turismo (MTUR, 2014). 

Em uma visão critica Cruz e Sansolo (2003), ambos destacam que no Plano 

Nacional do Turismo 2003-2007, o território é abordado como tem sido 

sistematicamente no planejamento governamental do turismo no Brasil, “como uma 

questão secundária, ofuscada por uma abordagem predominantemente econômica e 

economicista do fenômeno” (CRUZ; SANSOLO, 2003, p.5). 

Normalmente, o discurso governamental presente no PNT remete 

diretamente a uma crença generalizada de desenvolvimento. Nesse contexto, o PNT 

complementa que essa visão vem como um complemento para promover 

contribuições e elaborar estratégias para o setor, acarretando o desenvolvimento de 

outro setor como econômico e social. 

Para o Mtur (2014), o plano foi alinhado ao Plano Plurianual 2012/2015, este 

sendo um instrumento de planejamento governamental, voltado para a 

administração publica que beneficia a população através de objetivos e metas. O 

plano, na visão de Cruz e Sansolo (2003): 

Vista assim de forma tão abrangente, a política pública funde-se ao próprio 
processo de planejamento, com a diferença de que o planejamento é o 
processo e a política pública é o posicionamento da administração pública 
frente a um aspecto da vida social em um dado momento. Este 
posicionamento pode ser exposto na forma de um documento - tal como o 
plano - e ter, consequentemente, a visibilidade que se espera de uma 
política pública ou não (CRUZ; SANSOLO, 2003, p. 3). 

Percebe-se através do diagnóstico da atividade turística evidenciada no PNT 

2013-2016 que, a influência do turismo, representa uma porcentagem significativa 

da economia no país, e em outros setores. Porém, para Hall (2001), apesar dos 

órgãos do governo adotarem o turismo como um instrumento de desenvolvimento: 

A execução de um plano ou estratégia não garante por si só resultados 
adequados para as partes interessadas, especialmente quando devem ser 
consideradas questões de implementação e o relacionamento política-ação. 
De fato, um dos principais problemas do planejamento turístico publico será 
no grau de autoridade de órgãos especialmente dedicados ao turismo, que 
em geral possuem uma base legislativa de responsabilidade bastante 
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limitada, para orientar outras organizações do governo a fim de atingir 
metas políticas específicas do setor (HALL, 2001, p. 185). 

Para que a atividade turística seja equilibrada e sustentável, o Plano propõe 

uma atenção maior para a geração de emprego, participação da sociedade, 

incentivo ao conhecimento, principalmente no “uso de tecnologias e ferramentas 

inovadoras para a promoção dos destinos” (PNT 2013-2016), juntamente com o 

programa de regionalização como parte da política estratégica. Todas essas 

propostas, se aliam à visão de futuro que o Plano apresenta, considerando o 

potencial que o Brasil tem para a atividade e seus diferentes segmentos. Porém, é 

importante lembrar que “não se pode esperar que o turismo, como setor da vida 

social, traga a solução de todos os problemas de emprego do país ou a tão sonhada 

justiça social” (CRUZ; SANSOLO, 2003, p. 4), pois é necessária a sinergia entre o 

planejamento, as ações e investimentos das políticas públicas propostas, e não 

apenas o trabalho do turismo em si. Essa questão vem como uma visão positiva, 

com grande similaridade com as palavras de Beni (2006): 

O grande problema do turismo brasileiro, na verdade, é a falta de 
posicionamento no mercado. Para corrigir essa ausência de visão 
estratégica é preciso examinar as variáveis que entram na escala de 
produção do setor, a sim de traçar cenários futuros com planejamento, 
logística e redução de riscos. (BENI, 2006, P. 93) 

Um exemplo da influencia do PNT no segmento do Turismo Gastronômico 

seria o projeto “Caminhos do Sabor- A união faz o destino”, facilitado pelo PNT 

2007-2010 pelo uso do documento, para uma análise preliminar dos destinos 

priorizados pelo Plano antes da aplicação de pesquisa, conduzido pela ABRASEL – 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, sob o patrocínio do SEBRAE e do 

Ministério do Turismo. 

Em conclusão, as ações que o Plano estabelece para o alcance das metas, 

são, em resumo, para conhecer e estruturar o território/ destinos brasileiros, 

juntamente com a demanda turística e o próprio turista, fomentar e qualificar os 

serviços turísticos e promover seus produtos, sendo sinônimo de uma atividade 

sustentável, com a participação social e aperfeiçoamento do privado, mas não 

apenas a gestão centralizada. Cruz e Sansolo (2003) ainda salientam que o turismo 

é capaz, de fato, de trazer grandes benefícios para o Brasil, como foi e tem sido com 

outras nações, mas somente baseado em um processo lento e planejado. Para que 
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isso ocorra, as estratégias elencadas pelo Plano “Agenda Estratégica do Turismo 

Brasileiro e, a “elaboração de documentos de caráter executivo, denominados PNTs 

em Ação” (PNT 2013-2016), devem ser utilizadas ate então para a efetivação da 

atividade turística como instrumento de sustentabilidade no Brasil. 

 

2.2.3 Programa de regionalização do turismo 
 

O Programa de Regionalização do Turismo é um macro programa que foi 

lançado oficialmente em 2004 e, como instrumento de planejamento estratégico, 

integrada ao PNT 2003-2007, torna-se importante sua definição. De acordo com o 

Mtur, esse planejamento descentralizado “resultou na estruturação e na 

implementação de instrumentos e de ferramentas, que têm permitido maior 

interlocução do Ministério do Turismo com as 27 Unidades Federativas do país.” 

Mtur (2014).  

Nesse contexto, a organização da oferta turística se torna mais organizada e 

eficaz, principalmente pelo fato da necessidade dos municípios trabalharem juntos, 

para a efetivação e sustentabilidade da atividade e, pela estruturação dos 

segmentos turísticos e seu desenvolvimento regional. Para o Mtur, o programa em 

resumo:  

[...] é qualificado a partir das proposições advindas de discussões realizadas 
no âmbito do Sistema Nacional de Turismo, das equipes técnicas do 
Ministério do Turismo, das avaliações oriundas das instâncias de 
governança, da Rede Nacional de Regionalização e, por último, da consulta 
pública. O Programa, na sua revisão, reflete as aspirações da sociedade, 
recupera a determinação da ação do Estado e torna possível o surgimento 
das diversidades dos territórios, transformando-as em economia poderosa, 
capaz de gerar o estado do bem-estar.(MTUR, 2014) 

Abordagem territorial, descentralização, sustentabilidade, inovação, 

competitividade, participação social e inclusão são algumas das proposições que o 

programa expõe, para o desenvolvimento da atividade turística descentralizada nos 

municípios. Foco de mercado, estratégias de apoio, valorização da produção 

associada e visualização de resultados são alguns dos pontos positivos que o 

programa proporciona. Apesar de algumas falhas como o não conhecimento das 

regiões turísticas e interestaduais, a não consideração da diversidade de condições 

entre os estados, acarretando uniformidade de orientações e entre outros, o 
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programa é constantemente monitorado, sendo esse de competência da Instancias 

de Governança Regionais.  De acordo com o mtur: 

A Instância de Governança Regional é uma organização com participação 
do poder público e dos atores privados dos municípios componentes das 
regiões turísticas, com o papel de coordenar o Programa de Regionalização 
do Turismo - Roteiros do Brasil em âmbito regional. Essas Instâncias podem 
assumir estrutura e caráter jurídico diferenciados, sob a forma de fóruns, 
conselhos, associações, comitês, consórcio ou outro tipo de colegiado. 
(MTUR,2014) 

Sendo assim, o programa auxilia para o ordenamento da atividade turística e 

a promoção do setor, inclusive a promoção de vários segmentos diferentes. De 

acordo com o documento do PNT 2012-2016 “Reconhecer o espaço regional e a 

segmentação do turismo, construído e implementado pelos próprios atores públicos 

e privados nas diversas regiões do país, constitui uma estratégia facilitadora do 

desenvolvimento territorial integrado” (PNT 2013-2016) 

Em conclusão, o Mtur apóia e da continuidade a esse programa, 

“promovendo o planejamento, a qualificação e as práticas de cooperação entre os 

diferentes atores, públicos e privados, na busca da competitividade dos produtos 

turísticos nas regiões” (PNT 2013-2016). A abordagem desse programa de 

regionalização é relevante para a compreensão do funcionamento das Instancias 

governamentais, sendo que as instâncias de Governança Regionais são 

responsáveis também pelas ações do programa de regionalização nas regiões 

turísticas. A abordagem do programa também auxilia para melhor compreensão do 

segmento turístico gastronômico e a escassez de políticas públicas voltadas para o 

segmento, de acordo com os documentos fornecidos pelo Mtur analisados acima e, 

o reconhecimento da atividade gastronômica como fator que impulsiona parte do 

fluxo turístico, adotados em alguns municípios. 

 

2.2.4 Instâncias de Governança e regiões turísticas oficiais paranaenses  
 

Após a breve conceituação e exposição do Programa de Regionalização, e 

considerando o fato de que a atividade turística necessita de um planejamento 

adequado para seu desenvolvimento, o estado do Paraná desenvolve a atividade 

turística a partir da política de Regionalização.  Esse plano, de acordo com o Mtur, 

também faz parte de umas das ferramentas expostas no Plano de Turismo do 



22 
 

Estado do Paraná 2012-2015, elaborada pelo Conselho de Turismo do Paraná, 

Instituto Municipal de Turismo (Curitiba Turismo, Federação de Convention & Visitors 

Bureaux do Estado do Paraná), Instituto Superior de Turismo Sustentável, SEBRAE-

PR e monitorada junto a Secretaria de Estado do Turismo, que tem o intuito principal 

de fortalecimento da gestão descentralizada da atividade turística do Paraná e, em 

geral, promover seu desenvolvimento. 

Para melhor entendimento da hierarquia dentre o Conselho de Turismo no 

Paraná, Ministério, Secretaria, Instancias de Governanças das Regiões Turísticas do 

Paraná e Institutos Municipais de turismo, a Figura 3 mostra essa relação estrutural 

de coordenação, importante para a compreensão da elaboração dos planos de 

turismo, seja em âmbito nacional ou estadual, programas já citados e possíveis 

iniciativas dos mesmos para programas e projetos, voltados aos segmentos 

turísticos, principalmente o gastronômico, podendo assim, relatar mais adiante cada 

Instância para cada região turística oficial no Paraná:  

 

FIGURA 1 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA INTANCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL 

FONTE: MTUR, 2014
2
. 

  
 

Nessa abordagem, como o foco para o presente trabalho é o segmento de 

turismo gastronômico no Paraná, vale a pena ressaltar a importância das Instancias 

                                                 
2 Disponível em: http://www.turismo.gov.br/export/sites/default/turismo/conselhos. Acesso em: 27/04/14  

 



23 
 

de Governança, não desmerecendo os órgãos maiores que a Figura 1 se refere. Em 

resumo, as Instâncias podem ser definidas como a junção da participação entre 

poder público e privado, responsável pela coordenação do programa em cada região 

turística. 

No Paraná, de acordo com o Mtur, inicialmente eram dez regiões turísticas 

oficiais no Estado do Paraná, onde nove possuíam Instâncias de governança em 

seus municípios e, de 2013 para 2014, quatro regiões foram acrescentadas, 

completando um quadro de quatorze regiões turísticas, sendo algumas delas já 

expostas com suas respectivas instancias, apresentadas pela Secretaria do Esporte 

e do Turismo: Campos Gerais (AMCG-Associação dos Municípios dos Campos 

Gerais), Cantuquiriguaçu, Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu (Fórum 

de Turismo Sustentável Cataratas e Caminhos), Corredores das Águas (RETUR – 

Rede de Turismo Regional), Estradas e Caminhos (Contato com Instância de 

Governança Regional em estruturação), Litoral do Paraná (ADETUR Litoral - 

Agencia de Desenvolvimento do Turismo Sustentável do Litoral Paranaense), Norte 

Pioneiro, Riquezas do Oeste (DETUROESTE – Agência de Desenvolvimento 

Turística do Oeste do Paraná), Rotas do Pinhão- Curitiba e região metropolitana 

(Fórum Metropolitano de Turismo), Roteiros da Comcam, Terra dos Pinheirais 

(ADECSUL – Agência de Desenvolvimento das Regiões Sul e Centro-Sul do 

Paraná), Vale do Ivaí, Vales do Iguaçu (Agência de Desenvolvimento Regional do 

Sudoeste do Paraná) e Norte do Paraná (ADETUNORP – Agência de 

Desenvolvimento Turístico Regional do Norte do Paraná), onde destas, de acordo 

com a resolução n° 007-04 do Conselho Consultivo do Turismo, as regiões que são 

consideradas prioritárias para o desenvolvimentodo Turismo no estado no Paraná 

seriam Curitiba e região metropolitana, Litoral, Campos Gerais, Foz do Iguaçu e 

Municípios Lindeiros. Toda essa divisão facilita o planejamento e organização do 

turismo no Paraná. 

A Figura 2 apresenta as regiões turísticas oficiais do Paraná, incluindo as 

quatro novas regiões: 
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FIGURA 2 REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO NO ESTADO 2013 

FONTE: SETU, 2013 

 

Como a Figura 2 não deixa claro o índice das regiões turísticas do estado 

paranaense, O Quadro 1 esta uma relação que o Mtur (2013) disponibilizou com as 

14 novas regiões turísticas do Paraná: 

 

 

Região Município 

         

 Campos Gerais 

Carambeí, Castro, Ipiranga, Jaguariaíva, Ortigueira, 

Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto 

Amazonas, Sengés,Telêmaco Borba, Tibagi e 

Ventania. 

    

 

    Cantuquiriguaçu  

Campo Bonito, Candói,Cantagalo, Catanduvas, 

Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, Foz do 

Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Laranjeiras do 

Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras, Pinhão, Porto 

Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio 

Bonito do Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmond. 
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Cataratas do Iguaçu e 

Caminhos ao Lago de 

Itaipu 

Céu Azul, Entre Rios do Oeste, Foz do Iguaçu, 

Guaíra, Itaipulândia, Marechal Cândido Rondon, 

Matelândia, Medianeira, Mercedes, Missal, Pato 

Bragado, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu, 

São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, 

Serranópolis do Iguaçu e Terra Roxa. 

 

 

 

 

 

 

Corredores das Águas:  

 

Alto Paraíso, Alto Paraná, Alto Piquiri, Altônia, 

Ângulo, Astorga, Atalaia, Cafezal do Sul, Cianorte, 

Colorado, Diamante do Norte, Doutor Camargo, 

Esperança Nova, Floresta, Flórida, Icaraíma, 

Iguaraçu, Itaguajé, Itambé, Itaúna do Sul, Ivatuba, 

Jussara, Loanda, Lobato, Mandaguaçu, Mandaguari, 

Marialva, Marilena, Maringá, Munhoz de Melo, Nova 

Aliança do Ivaí, Nova Esperança, Nova Londrina, 

Ourizona, Paiçandu, Paranacity, Paranavaí, Porto 

Rico, Querência do Norte, Santa Fé, Santa Inês, 

Santo Inácio, São Jorge do Ivaí, São Jorge do 

Patrocínio, São Pedro do Paraná, Sarandi, Terra 

Rica, Umuarama e Uniflor 

 

 

Estradas e Caminhos 

Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, 

Cândido de Abreu, Guarapuava, Laranjal, Manoel 

Ribas, Mato Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Rio 

Branco do Ivaí, Roncador, Santa Maria do Oeste e 

Turvo 

 

Litoral do Paraná 

Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, 

Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

 

Norte do Paraná 

Alvorada do Sul, Arapongas, Assaí, Centenário do 

Sul, Ibiporã, Londrina, Lupionópolis, Nova América da 

Colina, Porecatu, Primeiro de Maio, Rolândia, 

Sertanópolis e Tamarana. 

 

 

Norte Pioneiro 

 Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Cornélio 

Procópio, Ibaiti, Jacarezinho, Nova Fátima, Ribeirão 

Claro, Ribeirão do Pinhal, Santo Antônio da Platina, 
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Siqueira Campos e Tomazina. 

 

 

 

Riquezas do Oeste 

Assis Chateaubriand, Boa Vista da Aparecida, 

Cafelândia, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, 

Corbélia, Formosa do Oeste, Iguatu, Jesuítas, 

Lindoeste, Maripá, Nova Aurora, Palotina, Quatro 

Pontes, Santa Tereza do Oeste, São Pedro do 

Iguaçu, Toledo e Tupãssi. 

 

 

Vale do Ivaí. 

Apucarana, Arapuã, Ariranha do Ivaí, Borrazópolis, 

Califórnia, Cruzmaltina, Faxinal, Godoy Moreira, 

Grandes Rios, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Jardim 

Alegre, Kaloré, Lidianópolis, Lunardelli, Marilândia do 

Sul, Marumbi, Novo Itacolomi e São João do Ivaí 

 

 

Terra dos Pinheirais 

Bituruna, Fernandes Pinheiro, General Carneiro, Irati, 

Mallet, Porto Vitória, Prudentópolis, Rio Azul, São 

Mateus do Sul e União da Vitória 

 

 

Rotas do Pinhão 

Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campo 

Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Curitiba, 

Lapa, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio 

Negro, São José dos Pinhais e Tijucas do Sul 

 

 

 

 

Roteiros da Comcam 

 

Altamira do Paraná, Araruna, Barbosa Ferraz, Boa 

Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, 

Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, 

Goioerê, Iretama, Janiópolis, Juranda, Luiziana, 

Mamborê, Moreira Sales, Nova Cantu, Peabiru, 

Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rancho Alegre 

D’Oeste, Terra Boa e Ubiratã. 

 

 

 

Ampére, Barracão, Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso 

do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, 

Coronel Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro 
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Vales do Iguaçu 

do Iguaçu, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Honório 

Serpa, Itapejara D’Oeste, Mangueirinha, Mariópolis, 

Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, Pérola 

D’Oeste, Pranchita, Realeza, Renascença, Santo 

Antônio do Sudoeste, São João, São Jorge D’Oeste, 

Sulina, Verê e Vitorino 

 

QUADRO 1 REGIÃO E MUNICÍPIO DAS REGIÕES TURISTICAS OFICIAIS DO PARANÁ  

FONTE: MTUR, 2014 

 

Nesse contexto, apesar de que os quatro novos roteiros turísticos oficiais 

acima destacados ainda possuem poucos dados de pesquisa sobre seus atrativos e 

segmentação trabalhada no local, podemos definir e expor adiante os atrativos e 

segmentos levantados através de pesquisas entre 2003 a 2012 e suas 

singularidades. 

 

2.3 SEGMENTAÇÃO DAS REGIÕES TURÍSTICAS OFICIAIS NO PARANÁ 

A necessidade da exposição de todo o planejamento turístico ate o presente 

capítulo, irá auxiliar para a interpretação de âmbito regional de todo o estudo de 

segmentação no Paraná, e para uma percepção ampla de como a segmentação, 

principalmente o gastronômico, possui estudos e aprofundamentos não tão 

específicos no Paraná. Para Ansarah (2005), a segmentação deve ser uma maneira 

de classificação de demanda e de consumidores, sendo possível através desse 

instrumento criar e definir estratégias de produto para o mercado. Nesse contexto, a 

utilização de um plano de marketing se torna indispensável e, de acordo com o 

artigo de Fernandes; Goveia; Gândara; Horodyski (2012) salientam que:  

O plano de marketing se torna um instrumento de tomada de decisão que 
auxilia o planejamento de desenvolvimento regional, indicando novas 
oportunidades, incentivando a formação de uma ‘identidade’ para a região, 
redescobrindo valores, indicando potencialidades para o desenvolvimento 
da atividade do turismo de forma responsável de modo a ordenar as 
intervenções no espaço, para proporcionar a esta destinação maior 
potencialidade em um trabalho integrado entre moradores, cadeia produtiva 
e poder público (FERNANDES; GÂNDARA; GOVEIA; HORODYSKI; 2012)  
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O Quadro 2 apresenta um levantamento dos principais atrativos do estado, 

inseridos em algumas das regiões turísticas oficiais do Paraná não prioritárias. A 

pesquisa foi realizada através de entrevistas com membros do Conselho Consultivo 

do Paraná em 2012, com apontamentos feitos pelos mesmos para ressaltar alguns 

atrativos e segmentos no Estado: 

 

 

QUADRO 2 SEGMENTOS E MUNICÍPIOS IDENTIFICADOS NAS REGIÕES NÃO PRIORITÁRIAS 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO PARANÁ 

FONTE: FERNANDES; GÂNDARA; GOVEA; HORODYSK, 2012.
3
  

 

O Quadro 3 mostra a continuação dos municípios do Paraná, apenas com as 

regiões consideradas prioritárias para o desenvolvimento do turismo no estado 

Paranaense, constando o número de municípios voltados para o turismo de acordo 

com o Mtur, já ilustrado no subitem anterior, onde constam detalhadamente todos os 

municípios do Estado: 

                                                 
3 Disponível em <:http://ufjf.emnuvens.com.br/abet/article/view/2160/>. Acesso em 3/05/14  

 

http://ufjf.emnuvens.com.br/abet/article/view/2160/
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QUADRO 3 REGIÃO TURÍSTICA E NÚMERO DE MUNICÍPIOS IDENTIFICADOS NAS REGIÕES 
PRIORITÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO PARANÁ 

FONTE: A AUTORA, 2014. 

 

O Quadro 3, não consta as quatro novas regiões turísticas , sendo elas: 

Norte Pioneiro, Cantuquiriguaçu, Roteiros da Comcam e Vale do Ivaí. Para 

complemento dessa questão, é importante a abordagem de alguns segmentos 

trabalhados nas regiões turísticas, principalmente as de regiões prioritárias para o 

desenvolvimento do turismo no Estado. No Paraná, nota-se que segmentos voltados 

para a gastronomia são pouco visados e desenvolvidos, porém, mesmo com essa 

visão, a posição de importância nas pesquisas sobre a gastronomia é significativa. 

Os produtos que já são consolidados, geralmente estão voltados para eventos e, os 

produtos entrantes, importantes para esse levantamento, possuem um enfoque 

maior em segmentos voltados para a aventura e eventos, com uma visão de 

mercado internacional. A Figura 3 demonstra em números, a porcentagem da 

participação da gastronomia, em relação a outros segmentos trabalhados no 

Paraná, realizada em 2012:  
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FIGURA 3 ATRATIVOS CARACTERIZADOS POR SEGMENTO E REGIÃO TURISTICA  

FONTE: FERNANDES; GÂNDARA; GOVEA; HORODYSK, 2012.  

 

Na região turística Riquezas do Oeste que, de acordo com a Figura 3, está 

caracterizado por apresentar o turismo gastronômico em suas atividades. Toledo é 

um município muito visado quando se trata de segmento gastronômico onde, de 

acordo com a Secretaria de Esporte e do Turismo, na região Oeste do Paraná, o 

porco no rolete é uma das principais atrações gastronômicas, sem contar com as 

tradicionais vinícolas do local. 

Considerando a região da Terra dos Pinheirais, apesar de que o turismo de 

aventura e o ecoturismo são mais presentes, União da Vitória e Prudentópolis, 

podem ser também destaque de uma região que procura trabalhar o Turismo 

Gastronômico. A importância do estudo desse segmento, para Carneiro (2003), não 

é apenas como um campo específico de investigação, antes de tudo, é um saber 

empírico e uma atividade prática. 

Para não deixar de abordar o significado do segmento aqui a ser estudado, 

de uma maneira breve, Carneiro (2003) salienta que a palavra gastronomia foi usada 

pela primeira vez em 1623, e popularizada em 1801 que, ate o século XIX a historia 

da alimentação e gastronomia era confundida com uma simples história legendaria, 

sendo “o gosto diferenciado que caracteriza os diferentes povos e as diferentes 

épocas de uma mesma cultura” (CARNEIRO, 2003, p. 124). Em resumo: 

Ao comer, beber, saborear pratos da culinária local, estimulamos diversos 
sentidos e registramos para sempre em nossa memória momentos que não 
nos são familiares. A gastronomia típica vem a ser uma ponte de relação 
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entre o turista e o nativo. A degustação de um prato típico pode ser vista 
então, como um instrumento de afirmação do turismo cultural, alem de 
consistir, de uma certa forma, de uma pseudo- apropriação da cultura 
autóctone (GABARDO; OKADA, 2003, p. 14). 

Ainda nesse contexto, Gabardo e Okada (2003) compreendem a 

gastronomia como um fator cultural, que tem papel fundamental na formação da 

identidade de cada local, sendo “o prato típico algo intimamente ligado às tradições 

de determinada região” (GABARDO; OKADA, 2003).  

Sabendo dessa importância, o segmento de turismo gastronômico tem sido 

trabalhado pela Paraná Turismo, sendo esta uma autarquia vinculada à Secretaria 

de Estado. O levantamento realizado por Gabardo e Okada (2003), revelam que os 

eventos ocorridos no estado do Paraná em 2003 totalizavam 580 eventos, o qual 

quase a metade desses estavam inseridos na gastronomia, evidenciados no Quadro 

4, totalizando 244 eventos:  

 

 

QUADRO 4 EVENTOS LIGADOS A GASTRONOMIA NO PARANÁ  

FONTE: GABARDO; OKADA, 2003. 

 

Fazendo uma comparação com os eventos que já ocorreram e irão ocorrer 

em 2014, a Paraná turismo disponibiliza o calendário anual, onde aproximadamente 

82 eventos são originalmente do contexto gastronômico, sem contar com outros 

eventos que estão inseridos de uma maneira secundária na gastronomia como 

festas populares e, outros ainda com datas a serem confirmadas, número ainda 

significativamente reduzido, em relação ao levantamento de 2003. 
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Após essa pequena comparação, é inevitável notar a necessidade de 

trabalhar e redescobrir a importância do segmento gastronômico no Estado do 

Paraná, pois em 2003, o órgão pretendia desenvolver o projeto Turismo 

Gastronômico do Paraná, seguindo as diretrizes da regionalização e, hoje (2014), a 

Paraná turismo começa a retomar novamente à frente para definir estratégias para o 

turismo gastronômico, fator esse que dará base para uma análise do segmento e 

potencialidades para o desenvolvimento da gastronomia no Estado do Paraná. 

 

 

2.4 ALIMENTAÇÃO EM UM CONTEXTO HISTÓRICO 

É inegável que o alimento sempre esteve presente na vida do ser humano, 

inicialmente de uma maneira mais simples, sem o manuseio e o modo de preparo 

distintos do período atual. Para Flandrin e Montanari (1998), a humanização das 

condutas alimentares foram se realizando de milhões de anos ate hoje, desde os 

produtos da caça não especializada e pesca quanto os vegetais. Saindo da pré-

história, ao longo do tempo, da evolução e do surgimento de tecnologias, os 

diferentes climas foram influenciando o desenvolvimento da agricultura e criação de 

animais, com seu início no Oriente Médio, sendo esta questão uma das 

responsáveis pela organização social familiar, onde comer e beber juntos já servia 

para fortalecer a amizade entre iguais (FLANDRIN; MONTANARI, 1998). Assim, o 

“comer para sobreviver” foi se encaixando em diversas variedades e se 

transformando ao longo do tempo, encontrando expressões variadas para cada 

cultura (GABARDO; OKADA, 2003). 

As tradições e costumes alimentares foram trazendo ao longo dos anos suas 

particularidades e seu modo de cozer. Diversos países possuem diferentes modos 

de preparação na chamada arte culinária. As revoluções na história da comida foram 

inúmeras, umas cozinhas se destacando mais que outras, como a culinária francesa. 

Assim, a “história da comida é cultural, assim como a própria culinária” 

(ARMESTRO, 2004). 

No mundo contemporâneo, as relações de produtos e formas de preparo, 

dietas supostas de determinados grupos e entre outras características, de acordo 

com Carneiro (2003), não chegam a constituir uma história geral da alimentação, 
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porém, é visível a imensa diferenciação de cada cultura. Um exemplo disso seria os 

diferentes pratos consumidos ao redor do mundo, como as comidas exóticas da 

Tailândia ou carne de cães e gatos consumidos na China4. Assim “A alimentação e a 

mesa são, em geral, espaços privilegiados em que se manifestam as 

particularidades culturais, as reivindicações nacionais e as querelas religiosas, 

criando modelos alimentares” (FLANDRIN; MONTANARI, 1998).  

A partir dessa breve abordagem, entraremos no contexto da comida e da 

gastronomia, inseridas ao longo dos anos como objeto de apoio ao desenvolvimento 

do turismo gastronômico. 

 

 

2.5 TURISMO GASTRONÔMICO 

Como a presente pesquisa esta embasada no segmento de turismo 

gastronômico, a abordagem do mesmo é necessária para a compreensão da 

situação desse segmento no estado Paranaense, e para a percepção dos dados já 

expostos. 

Inicialmente, apesar do tema já estar em discussão desde o inicio da 

presente pesquisa, Peccini (2013) entende o Turismo Gastronômico como aquele 

em que a gastronomia é a principal motivadora do deslocamento, assim: 

A gastronomia, na sua relação com o turismo, envolve a compreensão de 
como organizar o espaço alimentar, para receber os visitantes. Nesse 
sentido, entendem-se as preocupações de preservação dos patrimônios 
gastronômicos, vistos como expressão cultural, e a adequação do espaço 
gastronômico (bares, restaurantes e similares) a este enfoque, como um 
reflexo da contemporaneidade (PECCINI, 2013, p. 207) 

Segundo o Mtur, o Turismo Gastronômico é um segmento dentro do Turismo 

Cultural com maior potencial dentro da diversidade cultural, onde: 

O turismo gastronômico surge como um segmento turístico emergente 
capaz de posicionar destinos no mercado turístico, quando utilizado como 
elemento para a vivência da experiência da cultura local pelo turista por 
meio da culinária típica. A oferta Turística de serviços de alimentação, item 
que faz parte da estada do turista, apresenta-se, portanto, como uma 

                                                 
4
  Disponível em: www.terra.com.br/culinaria/infograficos/10-comidas. Acesso em 7/08/2014 

http://www.terra.com.br/culinaria/infograficos/10-comidas


34 
 

vantagem competitiva no desenvolvimento do turismo de uma localidade, 
podendo ser utilizada como um diferencial passível de proporcionar 
experiências únicas para o turismo, e assim tornar-se também um 
diferencial para sua comercialização (MTUR, 2014). 

Em complemento, para a Paraná Turismo, o turismo gastronômico é “um 

turismo diagonalmente integrado e ambientalmente consciencioso”. Sendo assim, 

antes do surgimento desse segmento, Carneiro (2003) afirma que os antropólogos 

foram os primeiros a se interessar pela interpretação cultural da alimentação, 

realizando uma espécie de mapeamento dos hábitos alimentares de diferentes 

culturas.  

Diante desse quadro, a alimentação e as práticas culinárias foram se 

construindo ao longo do tempo, moldando os gostos e a apresentando os modos 

gastronômicos. Porém, é importante salientar que nem toda comida para um é 

comida para outros. Peccini (2013) ainda salienta que os valores culturais e 

questões sociais, também compõem e determinam juntamente com as econômicas, 

tecnológicas e biológicas, as escolhas alimentares.  

Assim, Pitella (2013) afirma que o turismo gastronômico pode ser 

operacionalizado a partir de atrativos como culinária regional, eventos gastronômicos 

e oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas diferenciados, bem como 

roteiros, rotas e circuitos gastronômicos. Para relatar a visão de Gimenes: 

A alimentação deve assim ser entendida como fenômeno cultural, que 
identifica e caracteriza grupos e desenha territoriedades gastronômicas, 
traduzindo-se em costumes, rituais e outros comportamentos como parte de 
um arcabouço cultural que orienta as escolhas e os gostos individuais 
(GIMENES, 2011) 

Assim, o turismo gastronômico geralmente é incorporado através do turismo 

cultural, onde para Gimenes (2011) é uma fonte de informações sobre um 

determinado grupo humano, período histórico, considerando o consumido, as 

técnicas de preparo e o reflexo de fluxos migratórios, com suas representações 

ligadas ao alimento e à própria estruturação da economia. 

Assim, em complemento, Santos (1995) afirma que: 

O gosto alimentar é determinado não apenas pelas contingências 
ambientais e econômicas, mas também pelas mentalidades, pelos ritos, 
pelo valor das mensagens que se trocam quando se consome um alimento 
em companhia, pelos valores éticos e religiosos, e pela psicologia individual 
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e coletiva que acaba por influir na determinação de todos esses fatores 
(SANTOS, 1995, p. 158) 

Nesse contexto, o turismo gastronômico se torna um produto que, para o 

Mtur (2014), produto turístico é “o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços 

turísticos acrescidos de facilidades, ofertados de forma organizada por um 

determinado preço, como rotas, roteiros e destinos, construindo assim os produtos 

turísticos”. 

Diante dessa perspectiva, é necessário o conhecimento culinário que o 

segmento turístico gastronômico pode propor, sendo a gastronomia um reforço para 

seus atrativos turísticos. O Mtur (2014) expõe que: 

A gastronomia está cada vez mais presente no turismo brasileiro. O número 
de viajantes que arrumam as malas com destino a um dos mais de duzentos 
festivais gastronômicos que ocorrem todo ano pelo país é cada vez maior. 
Os gastos com alimentação estão entre as principais despesas dos turistas 
brasileiros, atrás apenas do transporte, de acordo com a última Pesquisa de 
Turismo Doméstico do Ministério do Turismo em 2012 (MTUR, 2014). 

A Secretaria do Esporte e do Turismo disponibiliza uma relação de 57 festas 

típicas no estado do Paraná, onde o Quadro 5 ilustra as festas e festivais 

gastronômicos. 

 

Município Festa típica 

Foz do Iguaçu Concurso do Dourado Assado 

Missal Concurso do Porco à Paraguaia 

Apucarana Festa da Costela 

Maria Helena Festa da Costela no Chão 

Iporã 
Festa da Costela no Chão e Porco 

no Tacho 

Santo Antonio da Platina Festa da Leitoa ao Fogo-de-Chão 

Paraíso do Norte 
Festa da Leitoa Desossada à 

Pururuca  

Juranda Festa da Leitoa Entrinch. 

Janiópolis Festa da Leitoa Fuçada 

Mamborê Festa da Leitoa Mateira 

Lobato e Ribeirão Claro Festa da Leitoa no Tacho 

Alto Paraíso Festa da Piapara na Telha 

Paranaguá Festa da Tainha 

Porecatu Festa da Tilápia 

Boa Esperança Festa da Vaca Atolada 

Altônia, Engenheiro Beltrão, Festa do Boi no Rolete 
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Marechal Cândido Rondon, 
Planalto, Ribeirão Claro, Santa Fé 

e Santa Terezinha de Itaipu 

Irati Festa do Borrego no Rolete 

Pontal do Paraná Festa do Caranguejo - 

Cornélio Procópio 
Festa do Carneiro ao Molho 

Procopense 

Peabiru Festa do Carneiro ao Vinho 

General Carneiro 
Festa do Carneiro Desossado e 

Recheado 

Campo Mourão Festa do Carneiro no Buraco 

Carambeí, Piraquara e Ribeirão 
Claro Festa do Carneiro no Rolete 

Candói Festa do Charque 

São Mateus do Sul Festa do Charque a Vapor 

Luiziana, Maripá, Palotina e 
Santa Helena. Festa do Costelão 

Paranavaí 
Festa do Costelão ao Fogo-de-

Chão 

Pato Bragado Festa do Cupim Assado 

Alto Paraná Festa do Cupim Noroeste 

Medianeira Festa do Dourado na Grelha 

Itaipulândia Festa do Dourado no Carrossel 

Bom Sucesso, Cafelândia, Novo 
Itacolomi, Toledo e Umuarama Festa do Frango 

Caipira Graciosa Quatro Barras Festa do Frango 

Maripá 
Festa do Frango Desossado e 

Recheado 

Curitiba 
Festa do Frango, Polenta e do 

Vinho 

Porto Vitória Festa do Lambari 

Dois Vizinhos Festa do Leitão a Dois Vizinhos 

Engenheiro Beltrão Festa do Leitão à Pururuca 

Toledo Festa do Leitão à Sarandi 

Toledo Festa do Leitão a Xaxim 

Goioerê Festa do Leitão Maturado 

Céu Azul Festa do Leitão na Grelha 

Pato Bragado Festa do Matambre Recheado 

Marilena Festa do Peixe na Telha 

Farol Festa do Pernil à Pururuca 

Araucária Festa do Pierogi 

Guaíra Festa do Pintado na Telha 

Foz do Iguaçu Festa do Pirá de Foz 

Céu Azul Festa do Porco à Paraguaia 

Mandaguaçu e Santo Inácio Festa do Porco na Lata 

Cidade Gaúcha, Mandaguaçu, 
Sertaneja e Toledo Festa do Porco no Rolete 

Toledo 
Festa do Porco Recheado e 

Assado ao Forno 
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Santa Helena Festival da Alcatra - 

Medianeira Festival da Carne Suína 

Pontal do Paraná Festival de Frutos do Mar 

Matelândia Festival do Frango 

Missal Galinhada Orgânica 
 

QUADRO 5 PRATOS TÍPICOS REGIONAIS  

FONTE: SECRETARIA DO ESPORTE E DO TURISMO, 2014; ADAPTADO PELA AUTORA. 

 

No Estado Paranaense, Okada e Gabardo (2003), fazem uma análise dos 

três pratos já citados, que merecem um maior destaque no Paraná, sendo o 

Barreado, o Porco no Rolete e o Carneiro no Buraco, que ocorrem principalmente 

em Morretes, Toledo e Campo Mourão respectivamente. O barreado, como já 

mencionado, de acordo com a Paraná Turismo (2014), faz parte da tradição de 

Morretes, incluindo Antonina, Paranaguá, Guaraqueçaba e Guaratuba, sendo assim, 

faz parte de uma das regiões turísticas oficiais do Paraná, o Litoral. Já o Porco no 

rolete é mais visado da parte oeste do Estado, que como já mencionado, se destaca 

pela sua gastronomia, incluindo o porco no rolete, apreciado em diversas festas 

tradicionais do local. Em resumo, A secretaria do Esporte e do Turismo define a 

culinária paranaense como uma mistura de influências de todos os povos que aqui 

chegaram ou dos que aqui já habitavam. 

No Paraná, nota-se a diversidade de festas relacionadas à gastronomia e a 

cultura, basta analisar como as mesmas estão sendo trabalhadas, em relação à 

existência de projetos, políticas públicas e entre outros, ilustrando assim a realidade 

do segmento de turismo gastronômico no Paraná. 

De acordo com o ministério do Turismo, em 2009, um dos projetos voltados 

diretamente para o segmento gastronômico seria o “Caminhos do Sabor- A união faz 

o destino” sendo: 

Um projeto que prevê o desenvolvimento de destinos turísticos por meio da 
gastronomia, realizando ações de capacitação, qualificação e promoção dos 
empreendimentos de serviços de alimentação fora do lar, sendo com 
aplicação da pesquisa diagnostica dirigida a quatro públicos diretamente 
interessados no programa (MTUR, 2009). 

O programa, que é conduzido pela ABRASEL – Associação Brasileira de 

Bares e Restaurantes, em parceria com o Ministério do Turismo, contando com o 

apoio do SEBRAE, pretende utilizar características exclusivas da comida dos 
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destinos onde for implantado, como fator de competitividade, diferenciando‐o de 

outros destinos concorrentes e, assim, atrair um maior fluxo de turistas para o local. 

O programa visa, além de ser realizado com base no PNT de 2007- 2010, a 

capacitação de profissionais e a promoção de destinos direcionados para o turismo 

gastronômico. 

Atualmente, mais focado na região de estudo desse trabalho, a Paraná 

Turismo vem desenvolvendo o projeto “Gastronomia Paraná”, que visa o 

fortalecimento de nossa cozinha e gastronomia, valorizando a região do estado do 

Paraná. Além disso, a Paraná Turismo afirma que o projeto almeja valorizar o 

desenvolvimento de profissionais e divulgar o trabalho de chefes no estado. Assim: 

Por meio da realização de oficinas, será realizada a preservação e 
divulgação de receitas típicas, festas e ingredientes regionais para, a partir 
daí, definir a identidade da gastronomia local, além de dar visibilidade ao 
que é paranaense. Para isso vão ser estimulados parcerias com os 
pequenos produtores para melhorar a qualidade dos ingredientes, ajudando 
a impulsionar a cadeia produtiva (PARANÁ TURISMO, 2014) 

Esse projeto ainda esta no início, mas já vem causando grande repercussão 

em alguns municípios paranaenses, principalmente através da divulgação de pratos 

típicos paranaenses em feiras gastronômicas, treinamentos, cursos e entre outros, 

criando assim uma espécie de “banco de dados”. Essa iniciativa é uma maneira de 

incentivar principalmente as quatro novas regiões turísticas oficiais do Paraná a 

iniciarem projetos para atender esse tipo de demanda e desenvolver esse segmento.  

Apesar do estudo do presente trabalho ser o turismo gastronômico no 

Estado Paranaense, é relevante salientar que, no Brasil, existe uma variedade de 

pratos que já fazem parte da cultura e, que são importantes para a identificação da 

gastronomia como produto, onde “apresenta novas possibilidades, que são as 

diversas formas de turismo voltadas para as características gastronômicas de cada 

região” (AZAMBUJA, 2001), complemento esse dado as palavras da secretaria do 

Esporte e do Turismo que define a culinária paranaense como “uma mistura de 

culturas”. Um exemplo dessa questão seria o prato típico da Bahia, o acarajé, sendo 

reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN como 

Patrimônio Cultural Imaterial em 2005. Esse reconhecimento é importante para a 

estruturação de pratos dentro da gastronomia brasileira e a consolidação dos 

destinos turísticos, sendo atraídos também pela gastronomia. Neste sentido: 
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A comida e a alimentação devem ser entendidas como categorias social e 
culturalmente construídas, podendo ser identificadas como Patrimônio 
Cultural à medida que assumem importância, especialmente ao se 
associarem às leituras sociais e simbólicas daí possibilitada. (MAGALHÃES, 
2012) 

Sendo assim, embasando novamente as regiões turísticas oficiais do 

Paraná, a gastronomia é um inventário patrimonial importante para a atividade 

turística, sendo que nas regiões e municípios paranaenses, é notável a 

apresentação de pratos conhecidos, mas que ainda estão em processo de 

desenvolvimento em alguns locais do estado, questão essa que será bem 

desenvolvida e esclarecida na aplicação de formulários.  

Nesse contexto, o estado paranaense possui poucos projetos voltados para 

o mesmo. Nas pesquisas realizadas até o presente momento, no estado do Paraná, 

alguns projetos em âmbito municipal e regional estão sendo realizados, questõa 

essa a ser trabalhada na análise dos formulários aplicados as Instâncias de 

Governança do turismo. Na região da Instância de governança do Norte do Paraná, 

concentram-se uma gama de municípios que fazem parte da única Rota consolidada 

Paranaense, para chegar aos melhores restaurantes da região norte, sendo 

conhecida como Rota do Café. A Figura 4 ilustra os municípios participantes da rota: 

 

 

FIGURA 4 ROTA DO CAFÉ 

FONTE: ROTA DO CAFÉ 
5
 

                                                                                                                         

                                                 
5
 Disponível em : http://www.rotadocafe.tur.br/pt/atrativos.php. Acesso em 28 agosto. 2014 

http://www.rotadocafe.tur.br/pt/atrativos.php
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Apesar da Rota do Café abranger parte dos municípios da Instância do 

Norte do Paraná e, o site ser um dos mais completos quanto a ilustração de atrativos 

gastronômicos da região, há municípios que não fazem parte da Rota, 

principalmente pela falta de infraestrutura de apoio à atividade ou por ser uma 

atividade de segundo plano, como será analisado nos formulários adiante.  Essa 

mesma região em 2012 também foi alvo de pesquisas da Unifil6, onde foi realizado 

um projeto de pesquisa intitulado “Gastronomia e Patrimônio Cultural Londrinense”, 

documento esse que mostra a relação entre a gastronomia e cultura, associando os 

povos, a nacionalidade à identidade de cada local, sem deixar de mencionar as 

receitas mais tradicionais da região norte do Paraná. 

Assim, a partir desse levantamento da atividade gastronômica do Paraná, foi 

possível compreender parte da situação do segmento turístico gastronômico no 

estado, questão essa relevante para dar suporte na discussão dos resultados do 

presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Centro Universitário Filadélfia. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A presente etapa expõe a parte da metodologia utilizada para o 

desenvolvimento da pesquisa, onde consta tipologia, métodos utilizados e técnicas, 

incluindo instrumento de coleta de dados, assim como sua construção e tabulação. 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA E TÉCNICAS 

Inicialmente, Ludke e André (1986) afirmam que para realizar uma pesquisa, 

é preciso promover um confronto entre os dados, evidências, informações coletadas 

sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele.  

Para Dencker (2001), as técnicas se referem aos procedimentos concretos, que são 

aplicados pelos pesquisadores, para levantamento de dados e, adquirir as 

informações necessárias para estudo do problema em questão. Nessa perspectiva, 

Gil (2002), afirma que as pesquisas geralmente são classificadas de acordos com os 

objetivos gerais dos estudos, sendo classificado em exploratória, explicativa e 

descritiva.  

Na presente pesquisa, o estudo tem como característica a pesquisa 

exploratória que, de acordo com Gil (2002), oferece uma análise que visa propor 

uma maior familiaridade com o problema exposto. Nesse contexto, o tipo de 

pesquisa facilita o entendimento e aprofundamento no assunto a ser abordado, pois 

será fundamental para aumentar o contato do pesquisador com o problema e se 

familiarizar com o assunto, esclarecendo os conceitos a serem abordados 

(CHURCHILL, BROWN, SUTER, 2001). 

A pesquisa será qualitativa, questão essa que Dencker (2001) expõe como 

um aspecto importante quando se refere ao termo qualitativo e quantitativo, onde 

uma não se deve opor a outra, mas sim uma busca para uma adequação dos 

métodos aos objetivos que se pretende estudar. Segundo Vieira e Zouain (2007), as 

“abordagens qualitativas são particularmente indicadas quando o objetivo é 

interpretar fenômenos de consumo”, fator fundamental para a interpretação do 

segmento turístico gastronômico.   
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3.2 COLETA DE DADOS 

No presente capítulo, será apresentado todo o procedimento realizado antes 

e após a coleta de dados para o presente trabalho, através da formulação e entrega 

de questionários via e-mail, no período entre julho e agosto de 2014, bem como a 

interpretação dos formulários já preenchidos pelas 14 Instâncias de governança do 

Paraná. 

  

3.2.1 Construção do instrumento de coleta e interpretação dos dados 
 

Na elaboração do presente trabalho, primeiramente foi realizado um 

levantamento bibliográfico de diversas obras sobre o assunto relacionado ao estudo, 

como segmentos turísticos, planejamento do turismo e gastronomia onde, segundo 

Vergara (2000), a pesquisa bibliográfica é um estudo com base em publicações já 

existentes como livros, jornais, revistas, meios eletrônicos, trabalhos acadêmicos e 

outros, sobre o tema tratado. Esses dados bibliográficos, denominados de dados 

secundários, foram coletados em um período de um semestre, onde teve a 

finalidade de colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito 

ou filmado sobre determinado assunto (LAKATOS; MINARDI,2002, p.185). 

Dessa maneira, os dados secundários foram coletados em fontes como 

materiais de turismo, disponibilizados em sites e, consultas a acervos como livros, 

teses, dissertações, artigos e documentos que envolviam o assunto a ser 

desenvolvido no decorrer do trabalho como planejamento, turismo, segmentação 

turística e gastronomia.  

Em relação aos dados primários que foram recolhidos para o estudo em 

questão, foram coletados em um período de aproximadamente dois meses, através 

de entrega de formulários por e-mails, enviados para 14 Interlocutores regionais das 

14 Instancias de governança das regiões turísticas oficiais do Paraná, como 

apresenta o Quadro 6: 
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QUADRO 6 REGIÕES TURISTICAS OFICIAIS DO PARANÁ E NÚMERO DE MUNICÍPIOS 

FONTE: A AUTORA, 2014. 

 

Sendo assim, o formulário, executado para atender uma pesquisa 

qualitativa, apresentado no Apêndice 1, foi elaborado através do pacote de aplicativo 

online Google Docs, que permite o armazenamento de dados de arquivos enviados 

pelos entrevistados através do link online, fator que facilita a comunicação e a 

interpretação dos dados.  

O formulário é composto por questões semi-estruturadas que “favorece não 

só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade, além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações” (TRIVIÑOS, 1987).  

O formulário contém nove questões pertinentes sobre o segmento de 

turismo gastronômico que, para o desenvolvimento do mesmo foi necessário 

considerar quais são os objetivos da presente pesquisa e quais as ações 

necessárias para o alcance do mesmo. O Quadro 7 apresenta as informações 

elencadas para a construção do instrumento da coleta de dados. 
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QUADRO 7 CONSTRUÇÃO DE INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

FONTE: A autora, 2014 

 

Assim, após elencar os elementos pertinentes para a construção do 

formulário, e levando em consideração os dados bibliográficos levantados 

anteriormente como planejamento, turismo, segmento e gastronomia, o mesmo foi 

enviado para os 14 interlocutores regionais, das Instancias de governança das 

regiões turísticas oficiais do Paraná, onde a perspectiva inicial era o preenchimento 

online. Sendo assim, os dados obtidos através dessa pesquisa de âmbito qualitativo 

foram interpretados e relacionados à literatura estudada anteriormente, que será 

exposto no item 4, para a análise dos resultados da pesquisa obtidos após o retorno 

de todos os formulários respondidos. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

A pesquisa com as Instâncias de governança foi realizada, como citado 

anteriormente, através da ferramenta do Google Docs e foi divulgada apenas para 

os interlocutores regionais responsáveis por cada região turística oficial do Paraná, 

totalizando 14 respondentes. Dentre os 14 formulários enviados, 13 foram totalmente 

respondidos e um deles foi descartado por falta total de informações não registradas 

pelo respectivo respondente. Sendo assim, os 13 formulários foram utilizados para a 

análise a seguir. 

 

4.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS  

Como já mencionado, após a construção do formulário e sua divulgação, foi 

realizado a análise dos dados coletados dos 13 respondentes efetivos dos 14 

formulários enviados, levando em consideração as palavras de Miles e Huberman 

(1994) citados por Gil (2014) que são seguidas na análise de dados, sendo redução, 

apresentação e conclusão/ verificação: 

A redução dos dados consiste no processo de seleção e posterior 
simplificação dos dados que aparecem nas notas redigidas no trabalho de 
campo. Esta etapa envolve a seleção, a focalização, a simplificação, a 
abstração e a transformação dos dados originais em sumario organizado. 
[...] A apresentação consiste na organização dos dados selecionados de 
forma a possibilitar a análise sistemática das semelhanças e diferenças e 
seu inter relacionamento. Esta apresentação pode ser constituída por 
textos, diagramas, mapas ou matrizes que permitam uma nova maneira de 
organizar e analisar as informações. [...] Já a elaboração da conclusão 
requer uma revisão para considerar o significado dos dados, suas 
regularidades, padrões e explicações. (MILES; HUBERMAN, apud GIL, 
2014) 

Entretanto, no decorrer do período estipulado para o preenchimento do 

mesmo, um dos formulários, enviados para a Instância de governança Vale do Ivaí, 

foi completado por telefone para que não ocorressem erros novamente com a 

entrega online do formulário preenchido. Dentre as respostas de todas as Instancias 

pré selecionadas, não obtivemos resposta da Instância de governança do Norte 
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Pioneiro, essa que em 2013, se tornou oficialmente uma das 4 novas regiões 

turísticas do Estado Paranaense. 

 Em relação às outras instancias, os formulários foram sendo enviados 

semanalmente, com o preenchimento de todas as respostas e , em complemento a 

essa questão, os dados coletados vem com o intuito de retratar a situação do 

segmento gastronômico no Estado do Paraná e mostrar como esse segmento pode 

ser trabalhado como um importante indutor de fluxos, planejamento integrado e 

instrumento econômico. 

Dessa forma, entre os 13 respondentes efetivos, de acordo com a Figura 5, 

mais da metade registraram a participação efetiva da região no segmento turístico 

gastronômico, mesmo que em alguns municípios a atividade esteja em um 

planejamento inicial. 

 

 

FIGURA 5 INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA DO PR QUE TRABALHAM COM O SEGMENTO DE 
TURISMO GASTRONÔMICO  

FONTE: A Autora, 2014 
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Nessa análise de respostas, apenas a Instância Vales do Iguaçu e Vale do 

Ivaí responderam que o segmento de Turismo Gastronômico não é trabalhado no 

local, mas que já está incluso em projetos futuros, lembrando que a região Vales do 

Iguaçu esta incluso no qaudro 3 do presente estudo como uma das regiões 

prioritárias para o desenvolvimento do turismo do estado. 

 Apesar do respondente da Vales do Iguaçu descrever que o segmento não 

é trabalhado no local, mesmo com a questão de o turismo gastronômico ser um 

instrumento capaz de posicionar destinos no mercado turístico, como já mencionado 

pelo Mtur, há eventos gastronômicos considerados pequenos que o Vales do 

Iguaçu, que acontecem anualmente em alguns municípios, como Festa da Uva e 

Festa do porco a Paraguaia, mas em algumas regiões, essa atividade não é principal 

de nenhuma Instância, sendo que é um complemento a atividade, inserido em festas 

e eventos culturais.  

Assim, fica evidente que nenhum dos projetos está vinculado com o 

Gastronomia Paraná, pois é uma iniciativa de projeto integrado, como a Paraná 

Turismo afirma, questão essa já exposta no marco teórico, onde o projeto deveria 

abranger e integrar as regiões Paranaenses, visando o fortalecimento da cozinha e 

gastronomia da região do estado do Paraná, tornando uma atração para os turistas 

que visitam o estado. Nesse contexto, nota-se que há divergências quanto à 

participação do estado como um todo em projetos turísticos gastronômicos, onde 

alguns municípios nem trabalham esse segmento. 

Para embasar a questão de algumas regiões não trabalharem o segmento 

gastronômico no turismo, dos 13 respondentes a que foram enviados os formulários, 

o Quadro 8 ilustra todas as respostas de cada colaborador da pesquisa, de acordo 

com os segmentos trabalhados em cada região: 



48 
 

                                                                           

 

QUADRO 8 SEGMENTOS TRABALHADOS EM CADA REGIÃO DO PR DE ACORDO COM AS 
RESPOSTAS DO FORMULARIO 

FONTE: A Autora, 2014. 

 

A partir do Quadro 8, nota-se a semelhança de segmentos trabalhados em 

cada região turística do Estado Paranaense. É evidente a grande influência que o 

segmento de turismo cultural e de eventos exerce sobre cada município, incluindo o 

segmento de turismo gastronômico, esse sendo considerado uma vertente do 

turismo cultural como salienta Okada e Gabardo (2003).  É importante ter 
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conhecimento de quais regiões trabalham o Turismo Gastronômico, para analisar a 

situação da atividade em cada município, utilizando o mesmo conceito de que essa 

atividade tem papel fundamental na formação da identidade de cada local 

(GABARDO; OKADA, 2003). 

Para dar suporte ao que o Quadro 8 demonstra, foi perguntado aos 

interlocutores como se dava o planejamento turístico em sua região, lembrando que 

o planejamento está ligado a todo processo de desenvolvimento como já 

mencionado por Gandin (2009). Assim foram recebidas respostas das mais variadas, 

sendo elas ilustradas pelo Quadro 9: 
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QUADRO 9 PLANEJAMENTO TURÍSTICO REGIONAL 

FONTE: A Autora, 2014 

 



51 
 

Assim, é possível notar que o planejamento em geral da atividade turística 

não é realizado de maneira integrada, contrariando o que o marco teórico define 

como planejamento essencial para uma região, que equivale à organização de um 

sistema, processo, mecanismo, com ações voltadas para o futuro (BARRETTO, 

1991, p.12), porém, de acordo co alguns interlocutores, determinadas Instâncias já 

estão se mobilizando para que isso ocorra. Essa questão reflete de maneira clara as 

palavras de Hall (2001) onde salienta que um dos principais problemas do 

planejamento turístico publico é no grau de autoridade de órgãos especialmente 

dedicados ao turismo, que em geral possuem uma base legislativa de 

responsabilidade bastante limitada, para orientar outras organizações do governo a 

fim de atingir metas políticas específicas do setor. 

Em relação a todos os respondentes, nota-se também que é pequena a 

existência de projetos voltados para o segmento turístico gastronômico, 

principalmente nas quatro novas regiões turísticas oficiais do estado Paranaense, 

sendo evidente que apenas a nível municipal existem algumas iniciativas e projetos, 

e não em nível regional, onde é possível afirmar que o plano de regionalização que 

visa o planejamento estratégico e a organização da oferta turística de maneira 

integrada não esta sendo um instrumento veementemente utilizado. 

Sendo assim, apesar do pouco investimento, existem festas locais que são 

realizadas anualmente, onde oferecem produtos do próprio local, sendo esta uma 

maneira de valorizar o produto e uma alternativa para o pouco investimento no 

segmento. Um exemplo dessas festas seria a Festa Nacional da Costela em União 

da Vitória, Festa Nacional do Feijão Preto de Prudentópolis, Festa do Vinho de 

Bituruna, Festa do Kiwi de Mallet, Festa do Pêssego em Irati, Festa do Carneiro 

Desossado e Recheado em General Carneiro, e diversos eventos gastronômicos 

com a culinária italiana que ocorrem em alguns municípios da região turística Terra 

dos Pinheirais. Outro exemplo de festas que ocorrem em âmbito municipal seria a 

Festa da Uva, do Vinho e do Queijo, do Porco a Paraguaia e entre outros no Vales 

do Iguaçu. As outras Instâncias também alegam que ocorrem festas municipais que 

envolvem a gastronomia, como o Barreado no Litoral durante o “Festival Sabores do 

Litoral” realizado durante o Festival de Turismo do Litoral, e pratos regionais servidos 

em diversos municípios do Vale do Ivaí, porém a atividade não é trabalhada de 

maneira descentralizada nos municípios, como o Programa de regionalização 

propõe. 
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Outro fator importante que o presente trabalho aborda, é a questão da 

existência de projetos voltados para o segmento turístico gastronômico. Como já 

exposto, um dos únicos projetos existentes no Paraná que, de acordo com a 

autarquia da Secretaria de turismo do Estado, teria a função de proporcionar a 

integração das regiões, não esta ligado às regiões das Instâncias de Governança, 

limitando sua execução praticamente na capital. Para descobrir quais os projetos 

que os interlocutores planejam executar, dentre os 13 respondentes, alguns 

expuseram a perspectiva de criação de projetos específicos para o melhor 

aproveitamento da culinária de diversos municípios a médio prazo, como ilustra o 

Quadro 10: 

 

 

QUADRO 10 PROJETOS FUTUROS VOLTADOS PARA O SEGMENTO DE TURISMO 
GASTRONOMICO 

 
FONTE: A autora, 2014 
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Dentro dessa questão de projetos futuros, 3 dos respondentes expuseram a 

existência de pequenos roteiros e circuitos gastronômicos não oficiais em alguns 

municípios, sendo escasso os projetos voltados ao segmento turístico gastronômico 

nas outras instâncias regionais do PR, onde fica evidente mais uma vez que, o PNT 

e o Programa de regionalização não estão sendo a base para a governança no que 

diz respeito ao planejamento e desenvolvimento de algumas atividades, 

principalmente pela escassez de projetos futuros. 

 Mesmo que haja a existência de elementos que visem o desenvolvimento 

de um destino voltado para a gastronomia, como o circuito gastronômico em Toledo, 

o roteiro ucraniano na Terra dos Pinheirais ou um tímido início de desenvolvimento 

de rotas gastronômicas em alguns municípios como Curitiba, nota-se que se trata de 

iniciativas que são estabelecidas em âmbito municipal, e não de maneira integrada, 

como exemplificado na Figura 6: 

 

 

 

FIGURA 6 ROTEIROS E CIRCUITOS GASTRONÔMICOS EXISTENTES NO PR 

FONTE: A Autora, 2014 
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             Como já mencionado, a Secretaria do Esporte e do Turismo disponibiliza 

uma relação de 57 festas típicas no estado do Paraná, ilustradas no Quadro 5, 

partos típicos esses que podem e devem ser explorados e utilizados para esses 

projetos de 2014/2015 que Figura 6 demonstra, que envolvam o segmento turístico 

gastronômico. 

A partir dessa exposição, é relevante salientar que na região do Litoral do 

Paraná, também existe a Rota Gastronômica em âmbito municipal, questão essa 

exposta pelo interlocutor da região do Litoral. Essa rota é em Morretes – Antonina, 

onde seu principal produto é Barreado, como Okada e Gabardo (2003) estudam e 

expõem como destaque do Paraná no decorrer dos levantamentos bibliográficos no 

presente trabalho, sem esquecer o destaque da cachaça, gengibre e a banana 

através das balas e doces. 

Além desta rota em Antonina/ Morretes, o respondente afirma que o 

município possui potencial para pratos feitos tendo como base o Siri, com sua carne 

de alta qualidade consumida por grandes centros como São Paulo e em Guaratuba. 

Em complemento a essa questão, pode-se definir que apesar da falta de 

investimentos em projetos de âmbito regional, são relevantes os pequenos projetos 

em nível municipal. 

 Mesmo com o Turismo Gastronômico ser um elemento motivador do 

deslocamento turístico, como Peccini (2013) salienta, os interlocutores relatam que 

muitas vezes o turismo gastronômico não possui investimentos voltados diretamente 

para a gastronomia como um segmento, mas que está diretamente relacionada a 

todos os eventos de cada município, que ocorrem eventualmente e alguns 

anualmente. Essa afirmação contradiz o que A secretaria de Esporte e Turismo 

aplica, em questões de incentivo o planejamento turístico descentralizado, sistema 

que não ocorre para o turismo gastronômico. É evidente como a atividade se 

concentra apenas no pequeno planejamento de regiões não integradas, sendo 

inevitável a expansão da atividade pelo Estado como um turismo gastronômico 

integrado. 

Em acréscimo a essa questão abordada sobre a escassez de iniciativas 

voltadas para o segmento turístico gastronômico e suas perspectivas futuras em 

termos de ações voltadas para essa atividade, foi elaborada uma questão no 

formulário que indagava como essa situação poderia ser contornada a partir de 



55 
 

pequenos projetos futuros. As respostas revelam quais são as idéias e sugestões 

que as Instâncias de governança dos destinos turísticos oficiais do Paraná possuem 

e almejam para as regiões.  

Sendo assim, A Instância de Campos Gerais afirma que, com Certificações e 

regulamentações dos empreendimentos gastronômicos e a existência de um órgão 

que centralizasse o panorama geral desta atividade, com eventos fomentadores 

para o setor, seriam fatores ideais para o desenvolvimento do segmento turístico 

gastronômico, lembrando que turismo gastronômico pode ser operacionalizado a 

partir de atrativos como culinária regional, como já abordado por Pitella (2013) no 

marco teórico 

A visão do interlocutor da região de Campos Gerais, denota como é 

imprescindível uma centralização de poder para integrar a atividade. 

Na perspectiva sobre o assunto, a Instancia Vales do Iguaçu numerou em 4 

itens alguns fatores importantes para desenvolver o segmento, sendo eles: 

1) Inventariamento regionalizado do segmento visando identificar as potencialidades; 

2) Eleger os empreendimentos/atrativos receptivos característicos de cada região; 

3) Formatar a rota e sub-rotas que os conecte e reais viabilidades; 

4- A Paraná Turismo se garantir como estruturadora e gestora da Rota, com 

recursos humanos e financeiros necessários; 

Essa questão demonstra como a Instância Vales do Iguaçu também sente a 

necessidade de implantação de um projeto estruturado que vise um melhor 

planejamento do turismo gastronômico, enfatizando como a Paraná Turismo poderia 

incentivar essa questão, podendo orientar as escolhas e gostos individuais que 

Gimeses (2011) aponta no marco conceitual descrito. 

Ainda nessa interrogação, a Instância do Litoral expõe a questão de 

fortalecimento da qualificação e promoção de pólos gastronômicos regionais através 

de novos roteiros. Como já apontado por Pitella (2013), pode-se afirmar também que 

além de roteiros, os eventos gastronômicos, a oferta de estabelecimentos de 

alimentos e bebidas de maneira diferenciada e as rotas e circuitos gastronômicos, 

também são ferramentas a serem utilizadas e implantadas para esse fortalecimento 

do segmento que a Instância do Litoral menciona. 

Já a instancia Vale do Ivaí afirma que para esse processo de 

desenvolvimento de um segmento, é necessário estudos e inventários turísticos, 

pois não se pode simplesmente colocar um segmento novo em uma região sem o 
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estudo. O interlocutor dessa região turística ainda salienta que todo município 

deveria investir em algum prato de sua cultura e, a região como um todo também, 

com pratos que demonstrem a sua cultura, sendo isso um "começo promissor” para 

seu desenvolvimento, incentivando essa troca de diferentes costumes a que 

Azambuja (2001) se refere. 

No Norte do Paraná, Instância que apresenta um crescimento significativo, 

acredita na criação de identidade para as potencialidades inseridas nos variados 

municípios das regiões, com ações pontuais voltadas ao fomento, ao 

empreendedorismo, à formação e capacitação de mão de obra e em marketing 

gastronômico, questão essa já mencionada por FERNANDES; GÂNDARA; GOVEA; 

HORODYSK (2012) como fator fundamental para o desenvolvimento do segmento, 

resposta essa similar ao respondente da Instância Terra dos Pinheirais e Corredores 

das Águas,  

O interlocutor da Instância Estradas e Caminhos ao responder a questão de 

possibilidades para o desenvolvimento do segmento gastronômico, trata o assunto 

com certa constância de que é uma atividade bem desenvolvida, afirmando a 

necessidade de uma sintonia entre vigilância sanitária e inspeção, para que a oferta 

e a demanda tenham uma diversificação de produtos e pratos no Estado. Na Rotas 

do Pinhão, a interlocutora regional salienta a necessidade de fortalecimento dos 

pratos típicos e dos eventos gastronômicos para o desenvolvimento da gastronomia, 

ação essa que já esta sendo trabalhado nessa região. 

A interlocutora regional de Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de 

Itaipu acredita que, a criação de uma Câmara técnica estadual para discutir com 

todas as regiões do estado e algumas estratégias para incentivar projetos, seria um 

forte aliado para alavancar o turismo gastronômico das regiões. Acompanhando a 

análise da respondente de Cataratas do Iguaçu e Caminhos, de uma maneira mais 

singela, comparado com as idéias dos respondentes das regiões turísticas oficiais 

Paranaenses, a nova região de Cantuquiriguaçu acredita na organização de receitas 

antigas com visão contemporânea, juntamente com o desenvolvimento de cardápios 

com ingredientes regionais, destacando e valorizando a cultura local, alavancando 

esse segmento. 

Já o interlocutor da Instância Riquezas do Oeste, acredita na necessidade 

de analisar as regiões que possuem tal potencialidade para a atividade, verificando 

se estes possuem infra-estrutura de apoio para atender possíveis demandas e, se 
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são efetivamente produtos para atração de turistas, para posteriormente criar um 

autêntico circuito gastronômico no Paraná. O respondente da Roteiros da Comcam, 

região incluída nas regiões turística oficiais do Paraná em 2013, salienta que 

primeiramente é necessário visitar e conhecer as regiões onde a gastronomia 

acontece, para assim, dar apoio na capacitação e difusão da gastronomia regional. 

Essa questão sobre o desenvolvimento do segmento estudado no presente 

trabalhado trouxe, a partir das respostas, quase que unânime a opinião dos 

interlocutores sobre a necessidade de um planejamento integrado da atividade, pois 

todos veem a conveniência de um estudo aprofundado, com mais investimentos na 

área, isso não apenas como opinião, mas também pela análise do calendário de 

eventos, sendo eles completados com festas e seus respectivos pratos tradicionais 

únicos da região, como o Quadro 5 demonstrou no decorrer do estudo, 

demonstrando assim que o estado tem potencial para o desenvolvimento melhorado 

da atividade, se houver uma atenção maior para a gestão integrada. Essa questão 

não é só importante para a gestão das regiões, mas também entra a parte da 

valorização das tradições e costumes que o estado apresenta, assim como já citado 

Armestro (2004) que menciona a historia e a comida como partes da cultura como 

um todo. 

Passando dessa pergunta para outra questão do formulário aplicado no 

segundo semestre de 2014, os respondentes foram interpelados sobre a questão de 

“se o segmento turístico gastronômico se constitui como um segmento de mercado 

no Estado Paranaense”, a partir dessa questão, as respostas foram unânimes, onde 

os interlocutores concordam que essa atividade está inteiramente ligada ao mercado 

turístico. Essa pergunta remete inteiramente ao que Flandrin e Montanari (1998) 

mencionam em relação aos modelos alimentares, pois o fato de o turismo 

gastronômico ser considerado um segmento potencial para o estado, faz com que as 

reivindicações voltadas para a atividade sejam elaboradas e aplicadas com êxito. 

Como já exposto e analisado diversas questões aplicadas as Instâncias de 

governança dos destinos turísticos oficiais do Paraná, o turismo gastronômico é uma 

realidade, que necessita de investimentos e apoio conjunto, incluindo apoio 

governamental, visando legitimar os recursos locais que apresentem alto potencial 

para o desenvolvimento turístico da localidade, como já exposto por Ansarah (2001). 

Para tanto, é necessário conhecer o quadro atual da atividade, já exemplificado no 

decorrer do trabalho e na análise das respostas dos formulários já aplicados. 
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Como conclusão da análise dos formulários, a última dúvida para suprir a 

necessidade de esclarecimento da falta de planejamento turístico e planos estaduais 

para com a atividade turística gastronômica, exposto por Barretto (1991) no estado, 

foi analisar a visão de todos os interlocutores quanto à possibilidade de criação de 

uma rota de turismo gastronômico no Paraná e, se a região correspondente à 

administração de cada questionado se enquadraria para essa rota. As respostas 

foram variadas, onde o principal fator pelo qual alguns não fariam parte da mesma 

seria pela questão de escassez de produto ou falta de investimentos a esse setor, 

onde outros segmentos seriam de necessidade prioritária. O Quadro 11 apresenta 

cada resposta de maneira integral: 
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  QUADRO 11 CRIAÇÃO DA ROTA NA PERSPECTIVA DAS INSTANCIAS 

  FONTE: A Autora, 2014. 
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             A partir dessa análise de dados coletados, é possível ter uma visão mais 

ampla sobre a realidade atual do segmento em cada Instância de Governança do 

Paraná, sendo uma maneira mais completa de explorar a situação, não se atendo 

apenas a fatos bibliográficos que, como já visto, não condiz com alguns conceitos de 

planejamento que, deveriam estar em execução para transformar essa atividade 

como um segmento de atração das regiões do PR.  

O retorno que foi obtido através das respostas dos formulários foram 

essenciais para a o acompanhamento da problemática proposta no presente 

trabalho, ao qual se refere à realidade do segmento Turístico Gastronômico no 

estado do Paraná, levando em consideração todo o levantamento do marco teórico 

que deu base para estruturar e cruzar as respostas. 

Primeiramente, o retorno que obtivemos dos respondentes entre os 14 

formulários enviados foi quase 100%, como demonstra o Gráfico 1: 

 

 

 

GRÁFICO 1 RESPOSTAS DOS FORMULÁRIOS 

FONTE: A Autora, 2014 
 
 

Mesmo sem o retorno do Interlocutor Regional no Norte Pioneiro, os 

resultados se mostram bastante relevantes, onde foi evidenciada uma 

compatibilidade importante entre as respostas dos interlocutores com o marco 

teórico estudado. Inicialmente, a análise de todas as respostas foram inteiramente 

compatíveis ao que os documentos oficiais de Planejamento Turístico, como o 

Respostas dos Formulários 

Respondidos 

Não Respondidos 
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Programa de Regionalização do Turismo que, como já abordado visa a busca de 

estratégias para a organização da atividade turística com fins de planejamento e 

gestão.  

No Paraná, como já mencionado, é trabalhado diversos segmentos, onde o 

segmento turístico gastronômico é visto como inerente ao cultural, sendo assim 

pouco trabalhado separadamente. Mesmo assim, mais de 50% dos respondentes 

alega que segmento gastronômico esta sendo trabalhado ou estão tomando 

medidas necessárias para investimento no mesmo. 

Em resumo, foram aplicados os formulários para, além de expor a situação 

atual do turismo gastronômico no Paraná através de seu planejamento, buscamos 

possibilidades de subsídios para a implantação de um projeto integrado de turismo 

gastronômico no estado. 

Através da análise dos resultados dos formulários respondidos, foi possível 

identificar pontos em comum e outros desconformes com os documentos de 

planejamento turístico e a realidade turística gastronômica do estado paranaense. 

Entretanto, deve-se considerar que os resultados obtidos estão com base em 

pesquisas de documentos oficiais de turismo e, a visão do interlocutor responsável 

pela Instância regional que respondeu o formulário.  

Assim, é visível a preocupação dos respondentes quanto à elaboração e 

investimentos no setor turístico, apesar de que para algumas Instâncias, o segmento 

gastronômico voltado para o turismo recebe poucos investimentos, por motivos de 

falta de infraestrutura de apoio para receber um fluxo voltado para essa atividade ou, 

pela gastronomia ser tratado como inerente ao turismo cultural, fator esse exposto 

no marco teórico onde, o Ministério do Turismo e a Secretaria do esporte e Turismo 

trata a atividade como fator motivador presente em festas de segmentos culturais. 
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5 PROJETO DE TURISMO 

Em decorrência dos resultados obtidos através da pesquisa realizada, que 

evidenciaram a escassez de planejamento, planos e projetos para a atividade 

turística gastronômica no estado, a proposta do projeto do presente trabalho está 

voltada para a apresentação de um  “Projeto integrado de Turismo Gastronômico no 

Estado do Paraná”, onde será voltado para suprir as necessidades e 

aperfeiçoamento do segmento de maneira conjunta no Paraná, para o 

desenvolvimento integrado do turismo gastronômico com as regiões turísticas 

oficiais do PR, e não apenas a nível municipal. 

 

5.1 DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO 

Em virtude da análise dos resultados dos formulários aplicados no segundo 

semestre do ano de 2014, das 14 Instâncias de governança dos destinos turísticos 

oficiais do PR, o estado Paranaense foi escolhido para a proposta de um Projeto 

integrado de Turismo Gastronômico no Estado do Paraná intitulado “Cozinhas 

Paranaenses”, por diversas razões como: a falta de planejamento turístico, pouco ou 

nenhum investimento na área de turismo gastronômico, alguns municípios por já 

possuírem roteiros consolidados em determinado segmento, porém sem estrutura 

adequada e divulgação em âmbito regional e, determinadas regiões por já estarem 

com projetos futuros encaminhados para o desenvolvimento da atividade na região, 

com uma maior necessidade de um planejamento integrado. A análise dos 

formulários respondidos, também se tornou um fator fundamental para compreender 

a situação da gastronomia do Paraná, onde algumas Instâncias não têm condições 

de construir algum projeto que abranja a administração de todas as regiões turísticas 

do Estado. 

Sendo assim, pensando em fortalecer o Paraná como um destino turístico na 

área gastronômica, o objetivo do projeto consiste em ser um instrumento de 

desenvolvimento, organização e integração da oferta turística gastronômica regional, 

motivando o segmento de turismo gastronômico no Paraná e não expondo quais 

pratos são os mais visados em determinados municípios, mas sim, um instrumento 
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para chegar ate os mesmos. Através da criação desse projeto integrado de turismo, 

se aderido e aplicado pelas Instâncias, se objetiva o envolvimento de 

estabelecimentos que ofereçam comidas típicas do município/região, abranja 

aspectos culturais e a identidade local, evidenciando pratos, festas e festivais, para 

divulgar alguns municípios das duas regiões turísticas, que apresentam um potencial 

para a atividade, desenvolvendo e divulgando o Paraná como destino turístico 

gastronômico através de ações presente no projeto. Essa proposta, como já 

exposto, tem o intuito de incentivar o turismo no Estado, fortalecer o mercado interno 

Paranaense e proporcionar maior participação da comunidade nas atividades 

gastronômicas que as regiões dispõem, visto que essa prática pouco ocorre, por 

falta de apoio, investimentos e projetos que guie essa atividade de turismo 

gastronômico integrado com todas as Instancias Paranaenses. 

Esse produto está voltado diretamente para amparar as Instancias de 

governança dos destinos turísticos oficiais do Paraná, para melhor atender a 

comunidade local e os turistas que vem para o estado ou que são de outros 

municípios do estado paranaense, objetivando proporcionar um meio de 

comunicação entre cada cultura, promovendo um planejamento da atividade pouco 

explorada nas regiões, promovendo-as como destino turístico gastronômico. 

Embora a idealização e criação do projeto ser da própria da autora da 

presente pesquisa, se aceito após sua exposição, deverá, de acordo com a Paraná 

Turismo, passar pela Secretaria de Estado do Turismo e suas vinculadas e 

homologado pelo Conselho Consultivo de Turismo do Paraná, porém, no presente 

momento o projeto será apenas proposto no presente trabalho. 

O projeto em si contará com a participação da idealizadora do projeto, que 

utilizará os conhecimentos acadêmicos para o planejamento do mesmo, e um 

profissional de Designer, para a elaboração da logomarca do projeto. O período 

previsto para a execução vai de curto a médio prazo, pois para a implantação do 

projeto, como já mencionado, é necessário a avaliação e aprovação das 

governanças de turismo, pois o roteiro vem com o propósito de atingir as 

governanças e o publico do segmento de turismo gastronômico, atividade essa que 

esta sendo desenvolvida no estado. 

Para a realização desse projeto, a Figura 7 expõe alguns benefícios que o 

mesmo proporcionará ao ser realizado: 
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FIGURA 7 INFLUÊNCIA DO PROJETO  

FONTE: A Autora, 2014 

 

Assim, o projeto proporcionará uma gestão adequada das atividades das 

regiões, visto que auxilia na promoção dos destinos e dos produtos existentes. Para 

que isso ocorra, é necessário descrever o projeto do presente trabalho, este sendo 

um instrumento de comunicação entre as Instancias de Governança do PR e a 

organização da atividade turística gastronômica. 

O valor estimado para a elaboração do projeto esta voltado apenas para os 

custos que a elaboração da proposta necessitará, e não na aplicação que as 

governanças farão, etapa essa não inclusa no trabalho. Para tanto, o custo estimado 

para a elaboração do mesmo será de R$ 5.499,44, sendo esses valores distribuídos 

nos serviços prestados para a elaboração do projeto, que será especificado adiante. 

Esse valor estimado é apenas o valor da elaboração do projeto, e não sua aplicação. 

  Partindo desse ponto, o Quadro 12 ilustra uma breve orientação do que deve 

conter na elaboração de um projeto de turismo, publicado pela Secretaria de 

Turismo, que será a base para realizar efetivamente a proposta aqui exposta, pois é 

necessário que os projetos atendam as necessidades técnicas de qualidade: 
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QUADRO 12 ETAPAS DE UM PROJETO 

FONTE: SECRETARIA DE TURISMO, ADAPTADO PELA AUTORA (2014). 

 

 Essas etapas são de suma importância para dar suporte para o projeto 

proposto, sendo o produto em si de responsabilidade da idealizadora. O Quadro 12 

apresenta o padrão para propor projetos de turismo, porém, o monitoramento, 

parecer técnico e homologação são fases que não constarão do projeto a ser 

idealizado, pois não terá aplicação oficial, onde o trabalho expõe apenas a proposta. 

Partindo dessas etapas, a seguir será desenvolvido e estruturado o projeto 

“Cozinhas Paranaenses”. 

 

5.2 PROJETO INTEGRADO DE TURISMO- COZINHAS PARANAENSES 

Como já mencionado, o projeto proposto esta voltado diretamente para 

Integração das Instancias de Governança dos destinos turísticos oficiais do Paraná, 

em prol do desenvolvimento do segmento de turismo gastronômico no estado.  

Assim, o projeto denominado “Cozinhas Paranaenses” vem inserir algumas ações 
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para contribuir para a solução de problemas existentes como relatado durante o 

presente trabalho.  

O Projeto será proposto para as Instâncias de Governança do PR, pois elas 

são responsáveis pela organização e implementação de Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento do Turismo Regional, coordenando e monitorando a gestão dos 

municípios de sua região. Para tanto, o projeto terá inicialmente que passar pela 

Secretaria de Estado do Turismo (se necessário recursos) e suas vinculadas, para 

ter a homologação do Conselho Consultivo de Turismo. 

 O Paraná, local onde o projeto Cozinhas Paranaenses será proposto, 

possui alguns diferenciais que auxiliam na adaptação do projeto nas regiões que 

podem ser aplicadas, assim, foi realizada uma pequena análise SWOT, para 

compreender o andamento do projeto: 

 

 

Ajuda Atrapalha 

In
te

rn
o
 

    

Forças: Fraquezas: 

    

Interesse das Instâncias em aperfeiçoar 
gestão 

Produtos ou serviços semelhantes no 
mercado 

    

Diversidade gastronômica no PR Eventos de outros segmentos 

    

Produto inovador de fácil aplicação Falta de comunicação entre Instâncias 

    

Envolvimento da comunidade Escassez de recursos para a atividade 

    

E
x
te

rn
o
 

    

Oportunidades: Ameaças: 

    

Potencial de expansão para novos 
mercados 

Sazonalidade 

    

Custo elevado de outros segmentos 
turísticos 

Crises 

    

Capacitação de pessoal Alterações culturais 

    

    

QUADRO 13 ANÁLISE SWOT 

FONTE: A Autora, 2014 
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Para que o projeto seja absoluto, é possível salientar alguns diferenciais do 

mesmo: 

 Impacta diretamente nas regiões turísticas oficiais do PR 

 Não possui outro projeto correspondente no Estado Paranaense 

 Possui linguagem de fácil compreensão 

 Existência de festas/ eventos culturais, que facilitam a articulação do 

projeto no meio 

 

Partindo dessas análises, o projeto intitulado “Cozinhas Paranaenses” 

objetiva a estruturação de uma gestão integrada, baseando-se na aplicação de 

ações que fortaleçam o segmento turístico gastronômico e as regiões envolvidas, 

juntamente com seus respectivos administradores. Como norma da Secretaria de 

turismo e Paraná Turismo, o projeto tem que se enquadrar em uma área 

estratégica7, para o processo de estruturação da atividade, sendo elencadas oito: 

 

 Gestão Pública e Articulação Institucional para o Turismo; 

 Envolvimento da Sociedade com o Turismo; 

 Municipalização e Regionalização do Turismo; 

 Qualidade do Produto Turístico; 

 Estatísticas do Turismo; 

 Proteção ao Patrimônio Natural/Histórico/Cultural; 

 Financiamentos e Investimentos; 

 Promoção e Divulgação do Produto Turístico Paranaense. 

 

Para atender a finalidade do objetivo do projeto, a área estratégica em que o 

Cozinhas Paranaenses enquadra-se seria a “Gestão Publica e articulação 

Institucional para o Turismo, pois essa exige um planejamento estratégico do turismo 

no estado juntamente com sua gestão, envolvendo parcerias para que haja 

condições para a sustentabilidade do turismo no PR.  As metas inseridas no projeto 

para atender os objetivos são: 

  

 Fortalecimento da gestão Pública Regional 

                                                 
7
  Com base na Política Estadual de Turismo 2003-2007 
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 Desenvolvimento do Turismo gastronômico 

 Participação da comunidade nas ações propostas pelo Projeto 

 

Para atingir as metas estabelecidas desse processo, foram elaboradas 

algumas ações a seguir, dentro do “Cozinhas Paranaenses”, para a efetiva aplicação 

através das Instâncias (de maneira direta) e pela Secretaria de Turismo juntamente 

com a Paraná turismo (de maneira indireta) se aderidos. 

 

1- Envolvimento dos atores locais: 

 

Realização semestral de cursos presenciais de capacitação de pessoal para 

gerenciamento de negócios e administração, onde conte com a colaboração dos 

interlocutores regionais, através da Secretaria de esporte e turismo e a Paraná 

Turismo, para fazer a divulgação e, dos interlocutores municipais para a aplicação 

em seu município.  

Essa aplicação pode ser feita em cada município ou em apenas alguns, 

dependendo da distancia de um município pequeno a outro, de determinada região 

turística através dos próprios empresários do ramo, que sejam administradores de 

pequenas empresas, como restaurantes, empresas alimentícias ou qualquer 

empreendimento do ramo gastronômico. Esses cursos semestrais devem acontecer 

em apenas 1 dia de uma semana pré- determinada de cada semestre, escolhida em 

conjunto pelas Instancias de governança do Paraná, não podendo ser os cursos de 

capacitação dispersos em semanas diferentes em cada região. Os assuntos a serem 

abordados podem ser acordados entre os interlocutores dos municípios de cada 

região turística, abrangendo questões de administração, atendimento ao 

consumidor, manipulação de alimentos e entre outros.  

Como essa ação, para o envolvimento dos atores locais deve ocorrer nos 

municípios onde os participantes interessados residem, o valor com custo de 

transporte será de responsabilidade de cada participante. O Quadro 14 determina 

um pequeno orçamento dessa ação, se aplicado através do projeto proposto para as 

regiões turísticas Paranaenses, nos seus respectivos municípios, com o apoio da 

Secretaria de Esporte e Turismo e Paraná Turismo. O curso presencial possui um 

formato singular, onde a idéia inicial é ser oferecido em um restaurante do 
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município8, para no máximo 30 participantes com infraestrutura adequada para um 

curso/palestra, podendo ser realizado em um período de 6h : 

 

Serviço/ Material Quantidade Observações Valor 

Crachás 

 

 

 

30 

 

 

 

Para identificação de 
participantes inscritos 

para o curso  

 

 

R$ 2,50* un. 

x 30 

     =R$ 75,00 

 

 

Banner 

 

 

1 

 

 

 

Para identificação do 
local com o curso a 

ser oferecido 

 

 

        R$ 75,00* un. 

 

 

 

Almoço 

 

 

 

30 

 

 

 

O curso pegará parte 
da manha e tarde, 
sendo necessário 
oferecer alguma 

refeição 

 

R$ 60,00** 

x30 

     =R$ 1800,00 

 

                                             Total:                                 R$ 1.950,00 

*Valores fornecidos pela empresa de eventos IT4CIO  

**Valor estimado, podendo ocorrer variação de acordo com cada município 

         

            QUADRO 14 ORÇAMENTO PARA AÇÃO 1 

           FONTE: A Autora, 2014 

 

O curso pode ter adaptações, pois essa ação oferecida dentro do projeto, se 

aplicado, deverá abranger os municípios de cada região turística ou, em municípios 

com maior potencial turístico gastronômico ou que possua atrativos e infraestrutura 

adequada para desenvolver atividades em prol do município para desenvolvimento 

da região turística como um todo. É possível que esses curso de capacitação 

incentivem a comunidade local para desenvolver a atividade turístico gastronômica 

no local, podendo até em longo prazo incentivar a promoção de novos projetos que 

                                                 
8
 Padrão de eventos da IT4CIO Network Technology 
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venham a integrar as regiões turísticas. Para quem já possui algum estabelecimento 

ou trabalhe com a atividade turística gastronômica, essa ação poderá contribuir para 

o aperfeiçoamento da gestão do mesmo e, no caso de estabelecimentos 

gastronômicos, inovar o cardápio, treinar funcionários para atendimento e cozinha, 

qualificação de cardápio e entre outros benefícios9.  É possível estudar parcerias 

com MTur, SETUR/PR, ABRASEL, SEBRAE/PR. 

 

 

2-  Evento Regional Anual 

 

Outra ação essencial para construir uma participação da comunidade com 

sua região correspondente, proposta pelo projeto, seria a elaboração de um evento 

anual onde, o conjunto de municípios que compõem cada região turística 

Paranaense, representassem sua respectiva região turística oficial do estado, 

coordenado por sua respectiva Instância de governança, oferecendo os produtos 

que representem as 14 regiões do PR, demonstrando a cultura subtraída de cada 

local através de suas cozinhas, dando autenticidade ao evento regional e mostrando 

a diversidade gastronômica que o estado oferece. Os participantes que se 

inscreverem para participar desse evento anual, devem possuir estabelecimentos 

gastronômicos que, trabalhem com pratos típicos da região, oferecendo e 

divulgando-os durante o evento. Para a participação no presente evento, é 

necessário que siga as ações propostas pelo projeto Cozinhas Paranaenses.  

Para a elaboração de um evento de grande porte, com duração de dois dias, 

sendo um final de semana inteiro, com 14 stands, representando as 14 Instâncias 

das regiões turísticas do Paraná, que receba aproximadamente 15 mil visitantes 

aproximadamente10 em um final de semana, possui alguns orçamentos 

diferenciados, pois necessitam de uma infraestrutura adequada para receber o 

publico: 

 

 

 

                                                 
9
  É possível estudar parcerias com MTur, SETUR/PR, ABRASEL, SEBRAE/PR. 

10
 Tirando como base os eventos gastronômicos que ocorrem anualmente 
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Serviços Observações Valor * 

 

 

Espaço de convenções 

Para a montagem do 

evento, local onde será 

recebido o fluxo de 

participantes 

    R$ 10.000,00/dia 

       

           x2 dias 

 

     = R$ 20.000,00 

 

 

Montadora 

Montagem e 

desmontagem de 

equipamentos áudio/ 

visuais para abertura, 

stands... 

                 

           

          R$ 3.000 

 

 

 

 

Decoração/ambientação 

 

 

Para Stands e possível 

palco para abertura 

 

 

     

      

        R$ 3.000,00 

 

 

 

Deslocamento de 

participantes 

Para 2 participantes de 

cada região turística, 

sendo 14 stands x 2 

pessoas + 14 

interlocutores regionais 

 

R$1.500,00 ida/volta 

             x14 

 

     =R$ 14.000,00 

Show de abertura        Banda local          R$ 1.000,00 

                                      Total:                       R$ 41.500,00 

          *Os valores estão baseados em orçamentos utilizados pela IT4CIO 

           QUADRO 15 ORÇAMENTO PARA AÇÃO 2 

           FONTE: A Autora, 2014 

 

A entrada terá um valor simbólico de 3 reais para cada pessoa que irá 

contemplar o evento, que será aberto ao público. Se o evento receber o estimado de 

15 mil visitantes, o valor será de R$ 15mil x R$ 3,00 onde o total será de R$ 

45.000,00, cobrindo os gastos iniciais do evento descritos no Quadro 15. 

O mês e dia para a realização do evento poderá ser acordado entre as 14 

Instâncias Governamentais, entrando em consenso os dias propícios para a 

realização de um evento desse porte. O evento anual deverá fazer parte do 

calendário de ventos do site da Secretaria do esporte e turismo, caso o projeto seja 
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homologado, para ser divulgado, podendo atrair o publico paranaense e até 

visitantes que estão na cidade por outros motivos. O evento deverá ocorrer em 

apenas um município, seguindo um padrão de horários utilizados na realização de 

feiras e eventos gastronômicos, realizado das 9h às 17h, sendo escolhido a capital, 

Curitiba para a realização do mesmo.  

Cada stand, dentre as 14 opções gastronômicas presente em um só lugar, 

deverá oferecer pratos diferenciados que representem a cultura do Paraná, podendo 

até divulgar novos pratos que venham a ter características paranaenses, que no final 

dê uma autenticidade à região. O evento proporcionará um troca de culturas com os 

visitantes, desenvolvimento do segmento e uma aproximação das 14 regiões 

turísticas oficiais do Paraná, principalmente pela indispensável participação dos 

interlocutores regionais na abertura do evento gastronômico. O evento também 

proporcionará a divulgação do projeto Cozinhas Paranaenses, instrumento esse 

fundamental para a gestão da atividade. 

 

 
3- Logomarca de identificação 

 

Outra ação que o projeto têm a oferecer, seria uma maneira de todas as 

regiões turísticas oficiais do estado possuírem uma pequena identificação em 

estabelecimentos gastronômicos para sinalizarem que são participantes do projeto 

Cozinhas Paranaenses Essa identificação se torna importante, pois é a marca que 

poderá representar o segmento de turismo gastronômico, sendo um símbolo que 

também representa a união/ integração das 14 Instancias de governança do turismo 

do estado em prol do desenvolvimento da atividade.  

Para isso, é necessário a elaboração de uma logomarca padrão, que possa 

ser direcionada por meio eletrônico as Instâncias de governança regional e 

municipal, sendo distribuídas por meio eletrônico para quem participa dos cursos 

semestrais que o projeto propõe, e segue as orientações sugeridas pelo projeto 

implantado, para melhor desempenho do estabelecimento (caso houver), 

contribuindo para o desenvolvimento do segmento e propagando a marca pelo 

Paraná como símbolo do turismo Gastronômico. 

O Paraná possui uma diversidade de municípios, porém não foi feito o 

levantamento da quantidade de estabelecimentos gastronômicos de cada município 
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inserido em sua respectiva região turística, sendo irrelevante para essa parte do 

projeto. Assim, cada estabelecimento ou empreendimento que participar do projeto a 

ser proposto, terá a seguinte logomarca de identificação (imagem feita apenas para 

ilustração): 

 

FIGURA 8 LOGOMARCA TURISMO GASTRONOMICO 

FONTE: A Autora, 2014  

 

Assim, para complementar a descrição dessa ação, é possível que essa 

logomarca seja confeccionada em formato de adesivo, para que seja distribuído e 

colado em balcões, vidros e cardápios (se necessário), sem contar que, qualquer 

material relacionado com o turismo gastronômico distribuído ou apenas elaborado, 

por meio eletrônico ou não, pelas Instâncias de Governança regionais, deverão 

conter a logomarca que, já vem elaborada e inclusa no valor do planejamento do 

projeto. 

 

Material Profissional Valor  

Logomarca Designer* = R$ 320,00* 

Impressão adesiva Gráfica** =R$ 6,85 un. ** 

 

QUADRO 16 ORÇAMENTO APARA A AÇÃO 3 

FONTE: A Autora, 2014 
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* Valor expositivo nessa ação, pois esta incluso do planejamento do projeto, não sendo 

necessário a elaboração de uma logomarca pela governança que aderir o projeto 

** Valor estimado de cada adesivo da logomarca, pois não temos estimativa de números de 

adesivos que serão solicitados. 

 

O valor para impressão da logomarca em formato de adesivos fica por conta 

de cada estabelecimento de cada município inserido em uma das 14 regiões 

turísticas do estado. Apesar do valor da logomarca estar exemplificado nesta etapa, 

é apenas expositivo, estando já incluso no valor do planejamento do projeto e não 

do custo do projeto para ser aplicado. 

 

4- Benchmarking  

 

A presente ação, apesar de descrita de maneira simplificada, é uma ação 

fundamental para o constante monitoramento da gestão das Instâncias de 

governança. O Benchmarking se divide em 4 categorias: 

 Competitivo- Entre 2 ou mais empresas 

 Genérico- Comparação de funcionalidade das empresas 

 Funcional - genérico, atuação da empresa no meio 

 Interno- Sem custos externos, avaliando apenas a própria empresa. 

 

Como o projeto procura promover uma gestão integrada entre as 14 

governanças do Paraná, será proposto um Benchmarking Interno para cada 

Instancia, para que haja essa preparação entre o desenvolvimento das Instancias, 

identificando quais funções podem vir a ser objetos de melhoramento e, 

consequentemente, trabalhar a auto-avaliação. Assim, será realizada uma análise 

interna de diferentes unidades da mesma organização, ou seja, as 14 Instâncias 

governamentais.  

Outra questão para escolher o Benchmarking interno, é pela questão da 

facilidade de coleta de dados e de alcance consideravelmente rápido, com 

resultados bons, tempo reduzido e custo diminuído. Não é descartável a 

possibilidade de, mais adiante, as próprias instancias trabalharem o externo através 

desse benchmarking. Duas etapas que poderão ser aplicadas a curto prazo nas 

Instancias seriam as seguintes: 
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ETAPA 1- Coleta interna de dados e preparação 

 Identificação do problema, ou questão a ser avaliada para o estudo; 

 Estruturar uma equipe interna de Benchmarking para o estudo; 

 Avaliação das práticas de trabalho adotadas; 

 Definir o que é desejável ou adotar/criar um modelo de referencia 

para as práticas internas do trabalho; 

 Identificar e procurar solucionar os problemas que estão no alcance 

de imediato, que não estão seguindo as práticas adotadas no subitem 

acima; 

 

ETAPA 2- Análise aprofundada dos itens da Etapa1 

 Análise do desempenho da primeira etapa com situação inicial; 

 Analisar as informações obtidas através dos trabalhadores da 

empresa, classificando esses dados qualitativos 

 Salientar os conceitos a serem seguidos; 

 Desenvolver um modelo referencial após a análise dos resultados de 

melhores práticas; 

 

ETAPA 3- Implementação 

 Executar o plano de ação, levando em consideração o plano 

estratégico da empresa 

 Reuniões periódicas de motivação interna (poderá ser realizada com 

os interlocutores das 14 Instâncias adiante) 

 

Assim, essa ação promoverá uma gestão integrada das Instâncias que 

estarão em constante monitoramento, buscando aperfeiçoamentos periódicos, que 

irão impactar no planejamento da atividade.  

Para a aplicação desse projeto, fora o custo do planejamento (este sendo o 

planejamento do projeto em si), o valor do Cozinhas Paranaenses se aplicado, fica 

um total de R$ 43.450,0011 sendo a soma dos produtos e serviços necessários para 

                                                 
11

 Valor esse podendo ser diminuído para a cobrança de entrada do evento proposto na ação 2. 
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a execução da ação 1 e 2, fora o valor da aquisição do projeto, que será 

especificado mais adiante. 

 

5.3 ETAPAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

Para chegar até essa etapa, foi desenvolvido ao longo do presente trabalho, 

uma análise do PNT, do Programa de Regionalização, envolvendo o planejamento 

geral da atividade turística, com foco no segmento turístico gastronômico e análises 

preliminares das regiões turísticas oficiais do Estado do Paraná. Assim, para que o 

projeto a ser descrito obtenha êxito em sua elaboração, a seguir será exposto em 

tópicos, as etapas essenciais como, cronograma, detalhando todo o material e 

equipe necessários para o desenvolvimento das atividades, expondo os recursos 

humanos e orçamentos. 

 

5.3.1 Descrição das Etapas para a Execução do Projeto  
 

A seguir, Quadro 17 apresentará quatro etapas, descrevendo a equipe de 

profissionais para a elaboração, cronograma, recursos materiais e as atividades que 

necessitam desses recursos para montar o projeto em si. A carga horária necessária 

será exemplificada a seguir, porém, os valores destinados a cada execução de 

etapa, não será expostos no Quadro 17: 
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Requisitos: 

O projeto deve conter :  

1. Deve ser aplicado apenas pelas governanças de cada região turística oficial do Paraná.  

2. Deve contar como equipe especializada para o desenvolvimento do mesmo.  

3. Ser um instrumento de gestão 

 

O projeto tem como desejável:  

1. Passar pela Secretaria de Estado do Turismo e suas vinculadas e/ou do Ministério do 

Turismo do Paraná 

2. Ter a homologação do Conselho Consultivo de Turismo  

3. Promover um planejamento integrado da atividade turística gastronômica no Paraná  

 

Etapas Atividades Profissionais 
Recursos 
materiais Cronograma 

Etapa 1 

 

 

Pesquisas sobre 
elaboração de 

projetos; 
idealização do 

projeto 

 

Criadora do 
projeto 

 

 

Computadores; 

Materiais de 
escritório 

 

Setembro/10h 

 

 

Etapa 2 

 

 

Criação do 
Projeto 

(Objetivos, 
propostas...) 

 

Idealizadora do 
projeto 

 

 

Computadores; 

Materiais de 
escritório 

 

Outubro/60h 

 

 

Etapa 3 

 

 

Criação de 
logomarca 

 

 

Profissional de 
Designer 

 

 

Computadores; 

Programas 
específicos para a 

elaboração da 
logomarca; 

 

Outubro/4h 

 

 

Etapa 4 

 

 

 Revisão do 
Projeto 

 

 

freelancer  de 
jornalismo 

 

 

    Computadores; 

 

 

Novembro/2h 

 

 

QUADRO 17 ETAPAS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 

FONTE: A Autora, 2014 
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O numero da carga horária, baseia-se no trabalho que será necessário para 

o cumprimento dos elementos que o projeto irá conter e o nível de dificuldade de 

cada etapa. 

 

5.3.2 Descrição dos Recursos Humanos envolvidos em cada etapa 
 

Para a descrição de RH, envolvidos nas etapas 1, 2, 3 e 4 ilustrados no 

Quadro 18, o presente tópico irá designar os profissionais e suas respectivas 

funções para manter o padrão necessário do projeto, juntamente com o valor/ salário 

correspondente. Conforme demonstra o Quadro 18, os custos com os Recursos 

Humanos para a elaboração do projeto integrado de turismo gastronômico é 

estimado em R$ 5.499,44, sendo importante ressaltar que, os valores expostos 

cobrados por Freelancer de jornalismo e pelo Designer, estão baseados por período 

e não por conteúdo. 

 

Etapa Profissional Função Quantidade Salário Individual 

Etapa 1, 2  

 
Turismólogo 

 

* 

 

1 

 

Etapa 1- 10h 

Etapa 2- 60h 

Total: 70h x R$ 70,00/ hora 12 

= R$ 4.900,00 

Etapa 3  

 
Designer 

  

** 

 

1 

 

Etapa 3- 4h 
4h x R$ 80,00/hora 13 

= R$ 320,00 

Etapa 4  

 

Freelancer de 
jornalismo  

 
*** 

 

1 

 

Etapa 4- 2h 

2h x R$ 139,78 14 

= R$ 279,44 

TOTAL R$ 5.499,44 15 

                                                 
12

 Valores baseados na ABBTUR (Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais de Turismo 
13

 Valores baseados na tabela de valores da ADEGRAF (Associação dos designers gráficos do DF. 
14

 Valores baseados no SINDIJOR PR (Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná) 
15

 Valor para o planejamento do projeto, se executado, o valor fica R$ 43.450,00 
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 Função de cada profissional: 

 * Idealizar o projeto, Criação de todo conteúdo, desenvolvimento das etapas 

necessárias e exposição dos dados. 

 ** Desenvolvimento da logomarca, onde juntamente com o produto entregue, será 

disponibilizado o direito a alteração, caso necessário, e Manual da marca, com 

informações de como fazer a utilização correta da logomarca, das cores e do 

produto em geral, para obter maior impacto da marca no público a ser atingido. 

*** O freelancer de jornalismo será designado para fazer uma breve revisão do  

projeto para a entrega e, se necessário, para envio para homologação (fase essa 

que não será de responsabilidade da criadora do projeto no presente trabalho, onde 

é apenas exposta a proposta.) 

 

QUADRO 18 RECURSOS HUMANOS 

FONTE: A Autora, 2014. 

 
Como o projeto “Cozinhas Paranaenses” não necessita de uso de materiais 

impressos para a sua elaboração, o custo exposto no Quadro 18 mostra apenas os 

valores necessários com os profissionais. 

 

5.3.3 Descrição do Orçamento e dos desembolsos por etapa 
 

Na presente descrição, será abordado de maneira singela quais custos 

serão fixos e quais serão variáveis para a elaboração do projeto. Porém, vale 

salientar que o valor total estimado para a elaboração do mesmo, sendo R$ 5.499,44, 

pode ser considerado apenas como custo inicial necessário para a construção do 

projeto, onde os custos variáveis, que não será descrito, refere-se apenas a parte do 

projeto já em execução valor esse estimado em R$ 45.450,0016 para a execução do 

projeto, onde a cada instancia terá um custo variável distinto. 

 

 

 

 

 

                                                 
16

  Valor especificado nas ações do projeto, caso seja executado. 
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Recursos Custo Inicial Custos fixos Custos Variáveis 

Humanos 

 

 

 

Turismólogo; 

 

Freelancer de 

Jornalismo;  

 

Designer; 

Turismólogo 
(desenvolvedor do 

projeto) 

 

 

 

Designer; 

 

Freelancer de 

Jornalismo;  

 

 

Materiais 

 

 

  

Sem necessidade 
de materiais, pois 

tudo será realizado 
por meio eletrônico 

 

__ 

 

 

 

__ 

 

 

 
       

        QUADRO 19 CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS 

        FONTE: A Autora, 2014 

 
Por fim, o Quadro 15 expõe resumidamente como será o processo de custos 

do trabalho, atendo-se nas horas técnicas que compõem os custos fixos e não aos 

custos mensais que, no caso seriam os custos variáveis. Para que haja custos 

variáveis, é necessário ter o acompanhamento e monitoramento do projeto adotado 

pelas instancias, não presente na proposta, pois não será aplicado. 

Levando em consideração o custo total do projeto, R$ 5.499,44, sendo o 

valor do projeto a ser proposto para as Instancias de Governança dos destinos 

turísticos oficiais do PR, e todo o projeto já descrito no decorrer do trabalho, é 

possível ilustrar uma pequena análise de como se espera que o projeto se insira no 

mercado e as expectativas esperadas: 
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FIGURA 9 IMPACTO DO PROJETO NAS REGIÕES 

FONTE: A Autora, 2014 

 

Há possibilidades de haver impactos positivos e negativos quanto à inserção 

do projeto nas regiões, sendo necessário utilizar os pontos fortes que o projeto 

oferece, para conseguir o aproveitamento das vantagens de sua utilização para com 

as instancias e suas respectivas regiões, como a Vantagem de ser um projeto 

integrado, com participação da comunidade, sendo uma iniciativa a ser proposta e 

assim “adotada” por todas as instâncias do PR. Assim, torna-se necessário o 

desenvolvimento de ações e estratégias para que o projeto cumpra sua função. 

Nesse contexto, espera-se que o projeto “Cozinhas Paranaenses” obtenha um 

retorno qualitativo, tendo como principal retorno uma gestão integrada e organizada 

da atividade, impulsionando o desenvolvimento o Paraná como um destino de 

turismo gastronômico, através das ações já elencadas para a organização da 

atividade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A busca para o aperfeiçoamento da atividade turística é constante e 

imprescindível para o seu desenvolvimento. Assim, a investigação específica de um 

segmento que, a cada dia busca e conquista seu espaço, fez com que o presente 

trabalho se tornasse uma ferramenta de análise do planejamento e execução do 

turismo gastronômico no Paraná.  

Assim, a partir dos dados levantados, foi possível a aplicação de um 

formulário para as 14 Instâncias de governança que administram as regiões 

turísticas do estado, para subsidiar o que foi levantado no marco teórico. O retorno 

das respostas e análise dos resultados, além de comprovar que há divergências em 

relação ao que está no papel, demonstrou como está à realidade do turismo 

gastronômico do estado do Paraná, sendo esse o problema proposto inicialmente do 

presente estudo, ao qual foi atingido através dos estudos e levantamentos. 

Para chegar até esse problema inicialmente exposto, foi proposto um 

objetivo geral, sendo esse delimitado pela investigação da situação atual do turismo 

gastronômico no Paraná. O objetivo geral foi alcançado, pois no decorrer do marco 

teórico e da análise de dados foi possível constatar que esse segmento é trabalhado 

no Paraná, porém muitas vezes é tratado como uma vertente do turismo cultural e 

com poucos recursos voltados para o desenvolvimento efetivo do mesmo. 

Para chegar a essa definição foi necessário o estudo do primeiro objetivo 

especifico, sendo esse voltado para a identificação da existência de Políticas 

Públicas voltadas para o segmento de turismo gastronômico, questão essa também 

alcançada no decorrer do trabalho, onde se pode afirmar que no Estado 

Paranaense, existem políticas publicas voltadas para o turismo como atividade geral, 

com planos de turismo e projetos de regionalização para o desenvolvimento, porém 

com falhas na administração no que diz respeito ao cumprimento de metas voltadas 

para o desenvolvimento de projetos turísticos, principalmente de cunho 

gastronômico e demais iniciativas voltadas para esse segmento. 

Outro objetivo especifico alcançado, foi a análise da investigação do 

planejamento turístico no Paraná onde nessa questão, nota-se que, apesar do plano 

de regionalização propor um planejamento turístico integrado, isso não ocorre 

atualmente em âmbito regional na maioria das Instâncias questionadas, com base 
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nas respostas dos Interlocutores, onde cada município tem sua gerencia em relação 

à atividade turística. Assim, foi evidenciado ao longo de todo o marco teórico, como 

o PNT e os programas a ele vinculados são trabalhados, mas não de maneira efetiva 

com as governanças, onde apenas se apoiam em algumas informações desses 

documentos para inserir no desenvolvimento turístico. 

 Relacionado a essa questão, já puxamos outro objetivo especifico, que 

procurou estudar a existência e o desenvolvimento do turismo gastronômico do PR, 

onde foi constatado que o segmento em si não é muito explorado e, quando se é 

tomado algumas iniciativas, falta envolvimento das governanças acima das 

instancias regionais e investimentos, sem contar que as governanças tem falhas 

quanto ao trabalho de uma gestão integrada. 

Toda essa investigação proporcionou subsídios para o desenvolvimento de 

um projeto voltado para a área de turismo gastronômico, com abrangência apenas 

no estado do Paraná O projeto intitulado Cozinhas Paranaenses, não veio apenas 

como conseqüência de estruturação da realidade do turismo gastronômico, mas 

também como um instrumento de fomento da atividade e gestão integrada das 

Instancias governamentais.  

Com a proposta do projeto, será possível melhorar essa articulação entre o 

administrativo e a realidade do trabalho, impactando no desenvolvimento do turismo, 

principalmente do segmento gastronômico, sendo esse o foco do projeto. É 

necessário lembrar que o projeto não vem para solucionar os problemas existentes 

em meio a atividade, pois isso depende de vários fatores, mas vem com o intuito de 

ser uma ferramenta de inserção do turismo gastronômico com a comunidade, 

incentivando um trabalho integrado das Instancias e a futura preparação do Paraná 

para tornar-se um destino procurado por sua influencia culinária, sendo o segmento 

de turismo gastronômico. 
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