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RESUMO – Entre a cultura popular criou-se um mito de que a atividade turística é a solução dos 
problemas econômicos de qualquer localidade, no entanto esta atividade pode causar danos 
irreparáveis ao meio ambiente e comunidade local onde é realizada. Através do planejamento 
podemos coordenar a atividade tendo visão estratégica com a intenção de minimizar os impactos 
negativos e maximizar os positivos, buscando-se atrair investimentos internos e externos, definindo 
políticas de sustentabilidade e envolvendo comunidade e organizações. É necessário pensar e 
entender o turismo de maneira holística, por toda a sua complexidade e inter-relações entre os 
núcleos receptores e emissores. Faz-se necessário compreender técnicas e gestão para aplicar 
corretamente o planejamento nos equipamentos e destinos turísticos, e para tanto de acordo com a 
teorização da atividade turística são consideradas seis fases, sendo elas: Análise macroambiental, 
elaboração do inventário - diagnóstico - prognóstico, objetivos possíveis, estratégias de marketing, 
estratégias de comunicação e planos Setoriais. O planejamento turístico serve para evitar transtornos 
futuros e tem por objetivo impor um conjunto de decisões que mostrem facilidades na administração 
dos recursos. O presente estudo demonstra a importância da pesquisa como ferramenta 
imprescindível para o planejamento turístico, bem como de que forma a academia realiza estas 
atividades por meio do projeto de extensão, através de pesquisas bibliográficas e documentais, 
visando obter o suporte teórico para a prática e realização da pesquisa, além de pesquisas de 
demanda aplicadas em campo, o objeto de estudo são os municípios da Região dos Campos Gerais, 
com o objetivo da prática em auxílio para o aprendizado do acadêmico que tem a oportunidade de 
colocar a teoria apreendida em sala de aula, assim, os resultados obtidos foram à realização e 
implantação de pesquisas de demanda em alguns municípios. 
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Introdução 
 

O Turismo como uma atividade realizada por pessoas que se deslocam de seu local de 
residência fixa possui registros recentes, mas o ato de viajar surgiu junto com as civilizações. 
 De acordo com Margarita Barreto (2001), há 4000 a.C. a catalogação mais antiga da pré-
história do turismo vem com a sociedade suméria que realizavam a troca de mercadorias entre 
diferentes regiões. Na Idade Média, por consequência da recessão econômica e um número vasto de 
conflitos acaba surgindo às peregrinações religiosas, um novo tipo de viagem, ocasionado pelas 
cruzadas. 
 A Idade Contemporânea é marcada pela Revolução Industrial, a partir daí os trabalhadores 
conquistaram o direito ao tempo livre para recompor as forças e a energia gasta, subdividindo assim 
o tempo de trabalho e o tempo livre. 
 O tempo de lazer acontece dentro do tempo livre e o turismo existe dentro desse período 
como uma atividade de lazer. Além de a Revolução Industrial ter trago consequências para o 
desenvolvimento do Turismo, trouxe consigo, o avanço tecnológico, auxiliou na melhoria dos 
transportes e no desenvolvimento da economia e com a pós Revolução Industrial, uma maior 
preocupação com o ser humano. 
  O turismo não possui uma definição única, mas segundo MOESCH (2009, p. 9) sua definição 
é:  

Uma combinação complexa de inter-relacionamentos entre produção e 
serviços, em cuja composição integra-se uma prática social com base 
cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia 
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais. O somatório desta dinâmica sociocultural gera um fenômeno, 
recheado de objetividade/ subjetividade, consumido por milhões de 
pessoas, como síntese: o produto turístico. 

  
 Para que o turismo aconteça de maneira ordenada e bem desenvolvida, há a necessidade de 
ter uma estratégia bem planejada, onde sua finalidade busca ordenar as ações do homem sobre um 
determinado território de maneira harmônica, assim como diagnosticar quaisquer problemas futuros. 
 
1. PLANEJAMENTO 

 
O ser humano pratica o planejamento quase que o tempo todo no seu dia-a-dia, desde a 

escolha de peças de roupa para se vestir até qual transporte vai utilizar, projetando assim, 
intuitivamente o mecanismo de planejamento. 

Planejamento de acordo com PETROCCHI (2000, p.20): 
O planejamento – a visão do futuro próximo ou distante – contribui para que 
tarefas sejam melhor realizadas e objetivos sejam mais facilmente atingidos, 
por pessoas ou organizações. Ordena as ações e dá prioridade a elas. 
Permite mapear dificuldades ou obstáculos e, assim, escolher previamente 
cominhos alternativos. 
 

O autor ainda afirma que é a definição de um futuro que se espera alcançar e de todas as 
providências necessárias para ter a sua materialização. Assim, o indivíduo colhe as informações 
necessárias para analisar e passar a tomar uma decisão, realizando a ação e assim sucessivamente, 
sendo na maior parte intuitivamente. 

O turismo necessita e depende da população em todos os aspectos, desde as viagens até os 
investimentos necessários que atuam de forma direta e/ou indireta. É a partir desse fator que o 
planejamento do turismo é de suma importância para a atividade, seja de âmbito municipal a 
nacional, pelo primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. 

BEZERRA (2003, p.6) afirma: 
(...) o movimento constante de novas pessoas aumenta o consumo, 
incrementa as necessidades de maior produção de bens, serviços e 
empregos e, consequentemente, a geração de maiores lucros, que levam o 
aumento de riquezas pela produção da terra, pela utilização dos 
equipamentos de hospedagem e transporte e pelo consumo ou aquisição de 
objetos diversos, de alimentação e de prestação dos mais variados 
serviços. 
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 A atividade turística, com o processo de globalização unificando mercados, traz grande 
influência para a economia, pois com o movimento de pessoas aumenta o consumo, gerando 
empregos, postos de trabalho, fontes de renda; a partir da utilização de uma localidade de forma 
consciente, promovendo a sua auto-sustentabilidade e a relação entre a comunidade local, órgãos 
públicos e o meio-ambiente levam o turismo para a importância do desenvolvimento de uma 
localidade. 

Porém, quando uma localidade turística ausenta o planejamento, podem ocorrer algumas 
condições problemáticas devido ao crescimento “descontrolado”, dando origem a perca da 
originalidade e descaracterização do real motivo que atrai uma determinada demanda de turistas; 
empreendimentos com ações isoladas e desvinculadas a um olhar amplo para o turismo. Para que 
isso não ocorra, é necessário um planejamento de longo prazo que conduzirá à qualidade certa dos 
produtos turísticos que tem interesse tanto para a população que reside (infraestrutura básica, 
saneamento básico, vias de acesso, sinalização, transporte, segurança, etc.) quanto para os turistas 
(restaurantes, hotéis, centro de informações, sinalização, atratividade, etc.). 

BENI (2007, p. 298) aponta que para se desenvolver o processo de planejamento estratégico 
do Turismo, é necessário obter uma determinada sequência de fases, passando por: 

 Análise da gestão realizada; 

 Avaliação da posição do turismo; 

 Avaliação do turismo nas prioridades nacionais de desenvolvimento; 

 Avaliação da atitude da comunidade; 

 Mobilização social, participação comunitária e empreendedorismo; 

 Avaliação das expectativas da empresa de turismo; 

 Formulação da política de turismo; 

 Satisfação do visitante; 

 Proteção do meio ambiente natural; 

 Benefício justo para os investidores; 

 Determinação da estratégia de desenvolvimento; 

 Especificação dos programas de ação. 
Assim, o planejamento turístico busca sair da situação atual A para uma situação planejada 

B. 
 

1.1 ETAPAS DO PLANEJAMENTO 
 
As etapas do planejamento se consistem em seis:  

 Análise macroambiental; 

 Elaboração do diagnóstico; 

 Objetivos Possíveis; 

 Estratégias de Marketing; 

 Estratégias de Comunicação; 

 Planos Setoriais. 
A análise macroambiental se subdivide em análise externa e interna. Para sua realização é 

necessário conhecer bem o local, o entorno, o mercado e a situação interna. 
- Análise externa estuda as ameaças e oportunidades. É necessário fazer um estudo de 

mercado com equipes técnicas (colher dados, analisá-los, fazer críticas), saber quais os 
atuais clientes (origem, meio transporte, renda, etc.) e os potenciais. 

- Análise interna é o inventário turístico, um trabalho especializado, é um dos fatores 
determinantes de um bom planejamento. Faz-se o máximo de coleta/levantamento de dados; 
descrevem os elementos e analisam os pontos fortes e fracos (sempre atualizando os dados).  

O Sistema de Inventariação da Oferta Turística armazena e organiza as informações 
coletadas, constituindo-se em um banco de dados de abrangência nacional, por uma metodologia 
única e oficial, dotada em todas as unidades da federação. 

De acordo com PETROCCHI (2000, p. 78), o Inventário Turístico verifica fatores 
gerenciáveis, avaliam a economia do local ou de uma empresa, verificam situações dos espaços 
urbanos, equipamentos e recursos humanos, por exemplo: áreas urbanas com deficiências; modelos 
de ocupação do solo; sistemas viários, aeroportos, portos, sinalização; saneamento, recolhimento do 
lixo; preservação de ecossistemas; situação de parques e áreas protegidas; necessidade de 
treinamento de mão-de-obra; buscar eleger o turismo como prioridade econômica do município; 
avaliar o relacionamento com a imprensa, entre outros. Possuir uma análise interna dos pontos fortes 
e dos pontos fracos. 
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Para realizar o planejamento é necessário seguir algumas etapas. 
 

Tabela 1 – Etapas do Planejamento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: PETROCCHI (2000, p. 114). 
 

Já o Diagnóstico é para definir que tipo de turismo pode ser realizado naquela localidade, 
após análise macroambiental, cita os problemas e sistematiza para obter as informações, sendo 
como uma síntese da situação atual. 

Objetivos Possíveis desenvolve o alcance de objetivos, ou seja, o que se quer atingir. Alguns 
objetivos básicos do planejamento turístico são a melhoria da qualidade da oferta; modelo de 
ocupação territorial que atenda aos objetivos do turismo sustentável.  

ANÁLISE MACROAMBIENTAL 
 ANÁLISE EXTERNA: ANÁLISE INTERNA 
 MERCADO INVENTÁRIO 
 AMEAÇAS PONTOS FRACOS 
 OPORTUNIDADES PONTOS FORTES 
   

  DIAGNÓSTICO 
   

  OBJETIVOS POSSÍVEIS 
   

  ESTRATÉGIAS DE MARKETING 
   

    
  

ESTRATÉGIA DE 
CONCEITUAÇÃO DO 
PRODUTO 

ESTRATÉGIA 
PRODUTO/MERCADO 

ESTRATÉGIA DE 
SEGMENTAÇÃO 

  
  

 
  

 ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
   

  PLANOS SETORIAIS 
   

  
PROGRAMA DE 

ESTRUTURAÇÃO DA 
OFERTA TURÍSTICA 

PROGRAMA DE 
EXPANSÃO E 
MELHORIA DA 

OFERTA FÍSICA 
 

  
  

PROGRAMA DE 
INFORMAÇÃO E 

PROMOÇÃO 

PROGRAMA DE 
NORMALIZAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO 
 

  
  

PROGRAMA DE 
COORDENAÇÃO 
MUNICIPAL OU 

INTERMUNICIPAL 

PROGRAMA DE 
CONTROLE E APOIO 

TÉCNICO 
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Além da necessidade de conhecer o mercado passado, existe a necessidade de “prever” o 
mercado do futuro, onde esses passam as características e o comportamento do mercado que ao 
longo do tempo vem se modificando.  

A partir de grandes e numerosas influências variáveis no turismo, foi necessária fornecer uma 
pesquisa direta com a demanda, para ser realizada nos núcleos emissores e receptores; com ela é 
possível conhecer os números e as características gerais do mercado, as diferentes segmentações, 
aferir tendências, prever comportamentos de diferentes núcleos sociais, número de turistas que 
chegam à localidade. 
 Com estas finalidades, a pesquisa de demanda é de grande importância para todo o 
planejamento turístico, pensando assim, foi desenvolvido o projeto de extensão “Pesquisa e 
Competitividade para a ordenação territorial do turismo”, que aplica e realiza pesquisas diretas em 
determinados municípios e seus respectivos eventos. Essas pesquisas feitas por meio do projeto 
envolvem acadêmicos do curso de Bacharelado em Turismo e traz a oportunidade dos alunos 
aplicarem na prática o que se aprende e é visto em sala de aula, além de trazer benefícios para o 
próprio município que busca atingir os objetivos pelo qual procurou o projeto, visando à 
competitividade para os destinos turísticos de cada localidade. 

 
Objetivos 

 
Demonstrar a importância da pesquisa de demanda para o planejamento turístico. Identificar 

as ações do projeto de extensão para o planejamento turístico. Busca de uma competitividade para o 
destino turístico. 

 
 

Metodologia 
 

Foram utilizadas pesquisas bibliográficas e documentais, visando obter o suporte teórico para 
a prática e realização da pesquisa, além de pesquisas de demanda aplicadas em campo nos 
municípios atingidos. 

 
Resultados 

 
Realização e implantação de pesquisas de demanda nos seguintes municípios e seus 

respectivos eventos: Carambeí – Festa do Imigrante e Festival de Tortas; Ponta Grossa – EFAPI e 
Munchen Fest; Piraí do Sul – Festa de Nossa Senhora das Brotas e Festa de Reis; e Tibagi – 
Carnaval de Tibagi.  

 
Considerações Finais 

 
Esta pesquisa se propôs, como objetivo geral, mostrar a importância do planejamento 

realizado de forma metodológica, respeitando suas fases de forma rígida, procurando sempre realizar 
um amplo trabalho com a comunidade, explicando e esclarecendo quais são os principais interesses 
e vantagens da realização da atividade turística. 

Através da pesquisa, identificar os recursos; analisar se realmente são potencias; respeitar 
seus proprietários; souber quantos equipamentos turísticos é possível encontrar e suas condições; 
procurar entender e compreender se existe interesse em transformar o local para visitação; buscar a 
eficiência com que se empregam os recursos; ajudar a compreender os processos; identificar se 
ocorrem problemas e indicar onde devem ser feitas melhorias; fortalecer e por último pensar na 
divulgação da localidade/evento, tudo isto se transforma em um mecanismo extensionista como 
resultado do objeto e objetivo de estudo, por meio da catalogalização, tabulação e analise dos dados, 
tem-se uma real situação da localidade/evento, e transforma-la em facilidades para as futuras 
tomadas de decisões, evidenciando em um planejamento estratégico da atividade turística e 
organização do território. 

Neste trabalho houve a oportunidade de fazer esse planejamento na área de eventos 
realizados na Região dos Campos Gerais, como: Carambeí – Festa do Imigrante e Festival de Tortas; 
Ponta Grossa – EFAPI e Munchen Fest; Piraí do Sul – Festa de Nossa Senhora das Brotas e Festa 
de Reis; e Tibagi – Carnaval de Tibagi. 

Concluindo-se que através dessas pesquisas o quanto é necessário à elaboração de 
planejamento para que aconteça a atividade turística no município, para cada evento tivemos 
resultados diferentes, porém, todos com um único objetivo de buscar a competitividade e realizar a 
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atividade turística para cada município, trazendo para a comunidade acadêmica do curso de turismo 
um laboratório aberto e real para a prática do futuro profissional de turismo, e como consequência e 
resultado do trabalho, uma aproximação e inter-relação com a comunidade local, tanto durante a 
aplicação das pesquisas, quando dos resultados das mesmas, levando para a comunidade números 
que se transformando enquanto analise de formas para novas estratégias de ações e fortalecimento 
de novas políticas públicas, e para ações empresariais na área do turismo. 
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