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INTRODUÇÃO O setor de Viagens e Turismo é um dos mais

importantes da economia global, responsável pela

criação de empregos, pelo fomento das

exportações e pela geração de prosperidade em

geral.

De acordo com o World Travel and Tourism

Council - WTTC o setor foi responsável, em 2019,

por 10,3% do PIB mundial e por 330 milhões de

empregos, o que corresponde a 10% de todos os

empregos do mundo. Conforme a mesma fonte, nos

últimos 5 anos, 1 em cada 4 novos postos de

trabalho foram criados pelo setor de Viagens e

Turismo (WTTC, 2018).

Além do impacto direto, o turismo é

responsável por inúmeros resultados indiretos,

como os investimentos em infraestrutura, o estímulo

ao desenvolvimento do comércio e, também, o

estímulo a novos investimentos em setores ligados

ao turismo, como o setor moveleiro, automobilístico,

agrícola, entre outros.

No ano de 2017, a atividade turística

promoveu mais de 1,326 bilhão de chegadas

internacionais e apresentou um crescimento de 7%

em relação ao ano anterior, a maior taxa de

incremento nos últimos sete anos (UNWTO, 2018).
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Introdução

Estes índices foram resultado de décadas de relevante crescimento do turismo

mundial que representava 25 milhões de chegadas internacionais em 1950, atingiu 674

milhões no ano 2000 e 1,326 bilhão em 2017, com previsão inicial de atingir 1,56 bilhão

de chegadas internacionais em 2020 (UNWTO, 2018), fato que só não se concretizará

em função das restrições de voos e demais medidas de isolamento social estabelecidas

em função da Pandemia do Covid-191.

No mesmo período (1950 a 2017), segundo a Organização Mundial do Turismo –

OMT, as receitas geradas pelo turismo passaram de U$2 bilhões para U$1,22 trilhão, os

quais, somados aos gastos com transportes, atinge a marca de U$1,340 trilhão em todo

o mundo (ver imagem a seguir).

1 A Pandemia de Covid-19 refere-se à disseminação mundial do Coronavírus, família de vírus que causam infecções

respiratórias e provoca a doença chamada COVID-19. O novo agente do Coronavírus foi descoberto em 31/12/19, em Wuhan, na

província de Hubei, República Popular da China. Acredita-se que o vírus tenha uma origem zoonótica, porque os primeiros casos

confirmados tinham principalmente ligações ao Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan, que também vendia animais

vivos. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto uma pandemia. Até 30 de julho de 2020, pelo

menos 17,432,720 casos da doença foram confirmados em mais de 210 países e territórios, com grandes surtos nos Estados

Unidos (mais de 4,625,949 casos), Brasil (mais de 2,610,102 casos), Índia (mais de 1,639,350 casos), Rússia (mais de 834,499

casos), África do Sul (mais de 482,169 casos), México (mais de 408,449 casos), Peru (mais de 400,683 casos), Chile (mais de

351,575 casos), Espanha (mais de 332,510 casos) e Reino Unido (mais de 302,301 casos). Pelo menos 675,160 pessoas

morreram (mais de 154,972 nos Estados Unidos, mais de 91,263 no Brasil, pelo menos 45,361 no México, por volta de 35,786 na
Índia, cerca de 28,443 na Espanha e 10,917,798 foram curadas (WIKIPEDIA, 2020).
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Introdução

Figura 01. Importância do turismo no mundo.

Fonte: UNWTO, 2017.

No ano de 2017 o incremento nas receitas internacionais atingiu 4,9% e, para o

período de 2019 a 2028, a estimativa, antes da pandemia, era de um crescimento médio

anual de 4,1%, atingindo o montante de US$2,31 trilhões (UNWTO, 2018; WTTC,

2018). Em comparação, o crescimento dos demais setores econômicos globais foi igual

ou inferior a 4,2% (Manufatura 4,2%; Informação e Comunicação 3,6%; Atacado e

Varejo 3,4%; Saúde e Trabalho Social 2,6%; Agricultura, Reflorestamento e Pesca 2,6%;

Serviços Financeiros 2,5% e Construção 2,4%) (WTTC, 2018).
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Introdução

De acordo com o WTTC (2018), em 2017, apenas a América do Sul apresentou

taxa negativa de crescimento e responsabiliza, essa queda, pelo desempenho

econômico do Brasil. Naturalmente esse resultado derivou do período de recessão que

o país sofreu e que estava sendo revertido, antes da pandemia, haja vista o turismo

internacional ter registrado, em 2018, crescimento de 1% em relação a 2017, apesar do

decréscimo de 4,7% do turismo argentino e 16,8% do Reino Unido (MTUR, 2018).

Em relação ao mercado interno, o turismo representa 7,7% do PIB brasileiro

(R$551,5 bilhões) e registrou um crescimento de 3%, em 2019, em relação ao ano

anterior. No mesmo ano o segmento registrou 7,41 milhões de empregos (7,9% do total)

e foi responsável por 2,3% do total de exportações (R$23,4 bilhões).

Se consideradas as previsões apresentadas pelo WTTC, antes da ocorrência da

Pandemia do Covid-19, estas vão de encontro às metas estabelecidas pelo MTur no

Plano Nacional de Turismo 2018-2022:

• Aumentar a entrada anual de turistas estrangeiros de 6,5 para 12 milhões;

• Aumentar a receita gerada pelos visitantes internacionais de US$6,52 para

US$19 bilhões;

• Ampliar de 60 para 100 milhões o número de brasileiros viajando pelo país; e

• Ampliar de 7 para 9 milhões o número de empregos no turismo.

2 Em relação à cotação de agosto de 2020 (R$5,46) representa R$35,49 e R$103,74 bilhões respectivamente.
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Ainda conforme o MTur, este crescimento deveria se refletir não apenas no

mercado de trabalho, mas, também, no desenvolvimento econômico e social brasileiro

e, ainda, no ambiente de negócios, devido ao estímulo à incorporação das inúmeras

modificações na forma tanto de consumir produtos turísticos, como de produzir e

comercializar esses produtos, baseados na inovação, na sustentabilidade e no

desenvolvimento e uso intensivo das novas tecnologias.

Nota-se, contudo, que devido à ocorrência da Pandemia, a UNWTO (2020) prevê

uma queda entre 58% até 78% nos resultados do turismo internacional o que impactará

em todas as previsões apresentadas anteriormente, já que as estimativas da

organização apontam uma redução de 850 milhões a 1,1 bilhão de chegadas

internacionais; diminuição de 910 bilhões a 1,2 trilhão de dólares em exportações e,

consequentemente, uma redução potencial de 100 a 120 milhões de empregos diretos

no setor de viagens e turismo.

Portanto, mais do que nunca a inovação; o fortalecimento da regionalização; a

melhoria da qualidade e da competitividade; e ainda, a sustentabilidade, as quais são

linhas orientadoras do PNT2018-2022 (MTUR, 2019), precisam ser valorizadas no

processo de planejamento e desenvolvimento turístico dos destinos brasileiros.

Neste sentido a OMT exalta o papel do turismo como um importante mecanismo

de promoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS (ver imagem a

seguir), especialmente em relação aos ODS 8, 12 e 14, respectivamente "Trabalho

decente e crescimento econômico", "Consumo e produção responsáveis" e "Vida abaixo

da água", onde o turismo é diretamente referenciado, fato este que reforça as diretrizes

do MTur, em especial no que diz respeito à sustentabilidade.
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Figura 02. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS

Fonte: UNWTO, 2020.

O desenvolvimento turístico de Videira se insere, neste cenário, como um novo

produto turístico capaz de incorporar aspectos relacionados aos ODS e, também,

aqueles previstos no PNT2018-2022, de modo a tornar o destino mais competitivo no

mercado e, também, com vistas a impulsionar o desenvolvimento econômico e social do

entorno, especialmente após todas as mudanças pelas quais o setor de viagens e

turismo vem passando, a partir das ações de isolamento promovidas em todo o mundo,
devido à Pandemia.
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Introdução

O potencial do turismo de Videira está relacionado à qualidade de seus atrativos

culturais; a diversidade da oferta de alimentos e bebidas; aos seus eventos

programados e ao potencial que o destino possui para inovar e atender as expectativas

do novo perfil de viajantes, cada vez mais conectado, mais exigente, mais informado e

que valoriza o contato direto com a cultura local e com ações que fortaleçam a

sustentabilidade do destino. Este potencial de inovação do destino está intrinsicamente

ligado à elaboração do Plano Municipal de Turismo de Videira e demais ações que vem

sendo executadas no município, com vistas a ampliar a infraestrutura básica, os

serviços públicos e a qualidade de vida no território.

Por esta razão, o Plano Municipal de Turismo de Videira representa o início de

uma nova etapa no processo de desenvolvimento do turismo local, haja vista que a

partir deste momento o turismo passa a ter um propósito bastante claro - Atrair

visitantes por meio de experiências autênticas, que valorizem a cultura, o bem viver e as

belezas naturais a fim de promover o enoturismo, lazer e negócios -, e estratégias e

ações bem definidas para conduzir o processo de desenvolvimento turístico da

localidade.
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Videira é um importante centro regional do Meio Oeste

de Santa Catarina. De acordo com o último Censo do IBGE

(2010), o município contava em 2010 com uma população de

47.188 habitantes, num território de 384,127 Km2. Para 2019,

o IBGE projeta uma população estimada de 53.065 habitantes

(IBGE, 2019).

O município apresenta bons indicadores ambientais, com

86,1% do esgotamento sanitário adequado, 57,9% de

arborização de vias públicas e 45,9% de urbanização de vias

públicas (IBGE, 2019).

De acordo com a Secretaria de Planejamento do Estado

de Santa Catarina, em 2017, Videira registrou um PIB de R$

2.205.750.000,00, se configurando como a 23ª maior

economia de Santa Catarina e a 2ª maior do Meio Oeste

Catarinense (ver figura abaixo). Seu crescimento econômico é

muito similar ao de Santa Catarina, mantendo-se sempre

entre as 25 maiores economias de Santa Catarina (SPG-SC,

2019).

ANÁLISE DO 

MERCADO TURÍSTICO

1.1 Análise da oferta turística

1.2 Análise da demanda turística potencial

1.3 Análise da necessidade de capacitação 

de mão de obra para o turismo
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Análise do Mercado Turístico

Gráfico 01: Gráfico do Crescimento PIB – 2010-2017– Videira (SC)

Fonte: SPG –2019

A renda per capita nominal de Videira ultrapassou os 40 mil reais anuais por

habitante em 2014, mantendo-o entre os cinquenta municípios de Santa Catarina com

as melhores rendas per-capita. Na distribuição por setores econômicos os dados

reforçam a posição de um centro regional de comércio e serviços, assim como o setor

industrial (ver figura a seguir).
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Análise do Mercado Turístico

Gráfico 02: Gráfico da Contribuição dos Setores Econômicos ao PIB 2016, Videira – SC.

Fonte: SPG – 2019

Os dados sociais de Videira apresentam bons índices educacionais comparados

ao Brasil. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos em 2010 era de 96,9%. O IDEB de

2017 da rede pública foi de 6,5 para o ensino fundamental (anos iniciais) e 5,3 para o

ensino fundamental (anos finais). No ensino superior Videira é um dos berços da

Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc. A instituição foi criada em 1.972,

como Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe, e na década de 1990 se

somou a outras fundações educacionais para criar a primeira universidade do Oeste de
Santa Catarina.
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Análise do Mercado Turístico

Os dados sociais de Videira apresentam bons índices educacionais comparados

ao Brasil. A taxa de escolarização de 6 a 14 anos em 2010 era de 96,9%. O IDEB de

2017 da rede pública foi de 6,5 para o ensino fundamental (anos iniciais) e 5,3 para o

ensino fundamental (anos finais). No ensino superior Videira é um dos berços da

Universidade do Oeste de Santa Catarina - Unoesc. A instituição foi criada em 1.972,

como Fundação Educacional do Alto Vale do Rio do Peixe, e na década de 1990 se

somou a outras fundações educacionais para criar a primeira universidade do Oeste de

Santa Catarina.

De acordo com os dados do seu site, o Campus da Unoesc em Videira oferece

cursos de graduação e pós-graduação voltados a diversas áreas: Ciências da

Educação, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e Tecnológicas, Ciências Sociais,

Ciências da Vida e Saúde e Ciência Jurídica. Na pós-graduação Stricto Sensu oferece o

Mestrado em Ciência e Biotecnologia.

No que tange dados relacionados à saúde, a taxa de mortalidade infantil em 2017

correspondia à 12,08% (IBGE, 2019).

A colonização do território do atual município de Videira, deu-se inicialmente em

1918, com a instalação da Vila do Rio das Pedras, quem em 1921 passou a denominar-

se Perdizes. A instalação do município ocorreu em 1944, com a denominação atual, em

referência ao polo vitivinicultor já bastante desenvolvido para o cenário da época.

Videira tem o reconhecimento oficial de “Capital Catarinense da Uva, Capital

Catarinense do Espumante e Berço da Perdigão”.

Videira está inserido na “categoria C” do Mapa do Turismo Brasileiro de 2019,

integrante da Região Turística Vale do Imigrantes, que é composta por 24 municípios. É

importante destacar que os destinos turísticos classificados na categoria C estão aptos

a pleitear até R$ R$ 400.000,00 junto ao Ministério do Turismo, com o intuito de

desenvolver projetos ligados ao turismo (MTUR, 2018).
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Atualizado periodicamente pelo Ministério do Turismo, a categorização dos

municípios é obtida mediante o cruzamento de dados referentes ao número empresas e

de ocupações formais no setor de hospedagem, estimativas de fluxo turístico doméstico

e internacional (MTUR, 2019).

1.1 Análise da Oferta Turística

A oferta turística de um município ou área turística abrange equipamentos e

atrativos turísticos. Conforme Ignarra (2003), os [equipamentos e] serviços turísticos,

são aqueles serviços que atendem quase que exclusivamente os turistas. Para Barreto

(2001, p. 52) os “equipamentos turísticos são aquelas instalações básicas para o

turismo, sem as quais ele não existe”. Para Beni (2003, p. 331), os equipamentos e

serviços turísticos referem-se ao “[...] conjunto de edificações, de instalações e serviços

indispensáveis ao desenvolvimento da atividade turística”

De acordo com Ignarra (2003) os equipamentos e serviços turísticos

compreendem os seguintes aspectos:

• Agenciamento (agências e operadoras de turismo);

• Alimentação (restaurantes, lanchonetes, sorveterias / docerias, cafés / casas de

sucos, cervejarias etc.);

• Comércio turístico (souvenires, artesanato, produtos típicos);

• Eventos (organizadores de eventos, prestadores de serviços para eventos);

• Espaços de eventos (centros de convenções e áreas de exposições e feiras);
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• Meios de hospedagem (hotéis, pousadas, campings, acampamentos, cama e

café, hostel, entre outros);

• Passeios (city-tour, cavalo, barco, helicóptero, buggy etc.);

• Recreação e lazer (áreas de lazer e instalações desportivas, parques de

diversões, pistas de esqui, patinação etc.); e

• Transportes turísticos (aéreo, ferroviário, marítimo, lacustre, fluvial, rodoviário).

Na sequência será apresentada a oferta de meios de hospedagem, equipamentos

de alimentação, as agências de viagens/ passeios, artesanato, calendário de eventos de

fluxo turístico e os espaços de eventos de Videira.

1.1.1 Meios de hospedagem

De acordo com a Agência IBGE Notícias (2016) o Brasil possui 31.299 meios de

hospedagem com uma oferta total de 1.011.254 unidades habitacionais, isto é, na média

a oferta de unidades habitacionais no Brasil é de 1 uh para cada 206,17 habitantes.

Destas, apenas 2,23% são adaptadas para pessoas com deficiência e mobilidade

reduzida, apesar da Lei 13.146 de 2015 definir, em seu art. 45, § 1 que os

estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar, pelo menos, 10% (dez por cento)

de seus dormitórios acessíveis, garantida, no mínimo, 1 (uma) unidade acessível. A

oferta total destes meios de hospedagem é de 2.407.692 leitos, dos quais 42,83% são

leitos simples e 57,17% são leitos duplos.



20Plano Municipal de Turismo 20

Análise do Mercado Turístico

Especificamente em relação á Videira3, o município dispõe de uma baixa oferta

turística composta por 8 (oito) meios de hospedagem4, todos da tipologia hotéis. Apesar

de ser uma exigência legal e não gerar custos financeiros, apenas 20% dos meios de

hospedagem possuem CADASTUR5.

Os 8 meios de hospedagem do município contam com 279 unidades habitacionais,

totalizando 551 leitos (ver figura a seguir). Em níveis comparativos, Videira dispõe de

uma unidade habitacional para cada 169 habitantes, índice quase 20% superior à média

nacional. Quanto aos aspectos de acessibilidade, apenas 62,5% dos meios de

hospedagem possuem alguma unidade habitacional adaptada para receber pessoas

com deficiência ou mobilidade reduzida.

3 Os dados se referem a pesquisa realizada, pela equipe de consultoria, no período de fevereiro a abril de 2019 com

estabelecimentos que atendem a turistas. Nota-se que alguns estabelecimentos não estavam funcionando no período e outros não

tiveram interesse em compartilhar informações para a realização da pesquisa

4 Hotel BR, Hotel Brasão, Hotel Brolezzi, Hotel das Videiras, Hotel Real Videira, Hotel Santa Clara, Hotel Vitória e Verde

Vale Palace Hotel.

5 CADASTUR é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo. O cadastro garante

diversas vantagens e oportunidades aos seus cadastrados e é também uma importante fonte de consulta para o turista. O

programa é executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficiais de turismo, nos 26 estados e no Distrito

Federal.
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Gráfico 03. Gráfico de UH e Leitos dos Hotéis – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019

O valor da diária média dos meios de hospedagem de Videira durante a alta

temporada em apartamento duplo é de R$ 162,38, em apartamento single é de R$

99,75. Na baixa temporada, o valor médio da diária para duas pessoas é de R$ 143,75

e em apartamento single é de R$ 82,38. A pequena diferença entre os preços de alta e

baixa temporada se referem a baixa sazonalidade do destino (ver figura a seguir).

Quando os gestores se referem a baixa temporada, indicam que seja dezembro e

janeiro, enquanto a alta temporada é caracterizada pelos meses do primeiro semestre,

especialmente abril e junho. Ainda que sejam identificados meses de alta e baixa

temporada, por parte dos meios de hospedagem, foi identificado que a taxa de
ocupação média é de aproximadamente 48,13% ao longo de todo o ano.
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Ainda que sejam identificados meses de alta e baixa temporada, por parte dos

meios de hospedagem, foi identificado que a taxa de ocupação média é de

aproximadamente 48,13% ao longo de todo o ano.

Gráfico 04. Gráfico da Média de Diária dos Hotéis – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019

Por meio de pesquisa realizada junto aos gestores dos empreendimentos de

hospedagem locais, identificou-se que o setor emprega 55 (cinquenta e cinco) pessoas

no período de alta temporada (ver figura a seguir). Os empregados temporários

indicados foram 2 e apenas 1 PcD. De acordo com os dados do MTUR, com dados da
RAIS, são identificados 66 empregados.
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Gráfico 05. Gráfico da Distribuição dos Colaboradores dos Hotéis – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019.

Também foi possível verificar, por meio de uma pesquisa realizada com as

entidades do trade-turístico local, que apenas 2 meios de hospedagem fazem parte da

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Videira – ACIV e os demais 6

estabelecimentos fazem parte de outras associações. Este fato demostra uma ampla

integração entre as empresas da região o que pode resultar, entre outros, numa maior

facilidade de apoio e integração com o poder público; e numa maior facilidade de

acesso a mercados distantes em função dos custos para a realização de ações de

promoção individuais.
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Quanto a comercialização e promoção, 80% dos estabelecimentos têm página no

Facebook, 50% possuem website e 37,5% possuem página no Instagram (ver figura a

seguir). Ainda no quesito da promoção e comercialização, 3 hotéis comercializam seus

produtos pela plataforma Booking.

Gráfico 06. Gráfico de Mídia Digital dos Hotéis – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019
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1.1.2. Alimentos e Bebidas

A oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas de Videira é composta por 32

(trinta e dois) estabelecimentos6 identificados como potenciais prestadoras de serviços

aos turistas, sendo 2 (dois) bares/pubs, 5 (cinco) cafeterias, 3 (três) lanchonetes, 2

(duas) padaria/confeitaria, 3 (três) pizzarias, 14 (catorze) restaurantes e 3 (três) outros

tipos de estabelecimentos (ver gráfico a seguir).

Gráfico 07. Gráfico de Estabelecimento de Restauração – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019.

6 Ver relação completa no Apêndice 01.



26Plano Municipal de Turismo 26

Análise do Mercado Turístico

Esta oferta de estabelecimentos de alimentos e bebidas corresponde a 817

(Oitocentos e dezessete) mesas e capacidade para atender 2.738 (Dois mil, setecentos

e trinta e oito) pessoas sentadas (ver figura a seguir).

Gráfico 08. Gráfico de Estrutura dos Estabelecimentos de Restauração – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019

De acordo com a pesquisa em campo, no período de baixa temporada, os

estabelecimentos empregam 204 colaboradores, já na alta temporada, o número de

colaboradores é de 216 pessoas (ver figura a seguir). Quanto à capacidade para

eventos, somados, os estabelecimentos de A&B de Videira dispõem de 705 lugares,
distribuídos em 5 salas.
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Gráfico 09. Gráfico de Colaboradores por Tipo de Estabelecimento de Restauração –

Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019

Quanto as facilidades e serviços que os estabelecimentos oferecem, os destaques

são para Acesso à Internet e o aceite a possibilidade de pagamento com cartão de

crédito e/ou débito onde todos indicam ter este serviço. Na questão da Acessibilidade,

mais de 40% dos estabelecimentos indicam estarem estruturados, mais de 60% indicam
oferecer estacionamento próprio e quase a totalidade aceita crianças.
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O item que tem menor índice se trata da permissão do acesso de animais de

estimação nos estabelecimentos, que corresponde a 21,9% (ver figura a seguir).

Gráfico 10. Gráfico de Serviços de Facilidades oferecido pelos Estabelecimentos de

Restauração – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019.

Em relação aos dados relacionados ao gasto médio, de acordo com a informação

dos próprios estabelecimentos de A&B pesquisados, 56% apontaram um gasto médio

por cliente com valores até R$ 25,00 e 35% R$ 26,00 à R$ 50,00 por cliente. Cabe

ressaltar ainda a categoria entre R$ 51,00 à R$ 100,00 constituem-se de 2 (dois)
restaurantes e 1 (uma) pizzaria (ver figura a seguir).
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Gráfico 11. Gráfico dos Gastos por pessoa em Estabelecimento de Restauração – Videira

(SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019

Quando a comercialização e promoção digital, o Facebook tende a ser a principal

plataforma (90%), seguida pelo Instagram (67%). Já os websites próprios são utilizados
por apenas 23% dos estabelecimentos (ver figura a seguir).
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Gráfico 12. Gráfico da Comercialização e Promoção Digital dos Estabelecimentos de

Restauração – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019.

Por meio de uma pesquisa realizada com as entidades do trade-turístico local

verificou-se que apenas 10 estabelecimentos estão vinculados a Associação Comercial,

Industrial e Agrícola de Videira – ACIV e uma a AVITUR. Ademais, nota-se que ainda

que seja facultativo, apenas 8 (oito) empresas de Alimentos e Bebidas do município

possuem registro no CADASTUR7. Tais fatos demonstram a falta de integração entre as

empresas do setor o que pode resultar, entre outros, na dificuldade de apoio e

integração com o poder público; e numa maior dificuldade de acesso a mercados

distantes em função dos custos para a realização de ações de promoção individuais.

7 Consulta realizada junto ao CADASTUR em 03/07/2020.
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1.1.3 Agências de turismo emissivo e receptivo8

Conforme pode ser observado no Capítulo 1.1.5 a oferta turística original de

Videira contempla 23 (vinte e três) atrativos ligados à natureza, cultura e economia.

Nesse contexto, cabe destacar a importância da atuação de agências de turismo

receptivo no processo de formatação e oferta de produtos e serviços turísticos que

contribuam para o incremento do fluxo de turistas no município.

Conforme pesquisa realizada em outubro de 2019 junto ao Cadastur, verificou-se a

atuação de apenas 05 (cinco) agências no município de Videira, as quais atuam da

seguinte forma:

• 01 receptiva (atuando no fretamento de ônibus / excursões rodoviárias);

• 01 receptiva (atua nos segmentos de turismo de eventos e negócios em Videira);

• 02 emissivas;

• 01 emissiva / receptiva (atuando somente no fretamento de ônibus/ excursões

rodoviárias).

Destaca-se, porém, que ainda que existam as agências receptivas, atualmente

não são oferecidos passeios turísticos / tours de forma contínua, ou seja, os visitantes

que frequentam Videira não encontram produtos turísticos sendo comercializados

regularmente.

8 As informações referentes aos pacotes e serviços oferecidos pelas agências de turismo receptivo foram obtidas através
de consultas nos websites, fanpages e contatos telefônicos com as respectivas empresas.
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Por fim, no que tange os serviços de apoio ao turista, embora o município

disponha de um Centro de Atendimento ao Turista (Casa do Telégrafo), ele funciona

somente às quintas, sextas e sábados, aspecto que pode ser considerado uma fraqueza

competitiva do destino.

1.1.4 Espaços de eventos

No que se refere à infraestrutura para a realização de eventos, foi identificado 14

espaços para a realização de eventos com destaque para espaços adequados à

realização de shows e eventos esportivos. Os espaços de auditórios e salão de

recepção são de pequeno e médio porte, confirmando a consolidação de polo regional

(ver quadro a seguir).
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Quadro 01: Infraestrutura de Eventos – Videira (SC)

Fonte: Pesquisa de Campo – abril 2019.

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO CAPACIDADE TIPO 
Auditório BRF Rio das Pedras 700 Auditório para palestras, eventos e 

seminários. 

Auditório Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Videira CDL  

174 Auditório para palestras, eventos e 
seminários. 

Auditório Colégio Imaculada Conceição 450 Auditório para palestras, 
seminários e formaturas. 

Auditório Universidade do Oeste De Santa 
Catarina - Unoesc 

388 Auditório para palestras, 
seminários e formaturas. 

Auditório Colégio Imaculada Conceição 450 Auditório para palestras, 
seminários e formaturas. 

Videira Country Clube  200 Salão para recepções, bailes e 
eventos. 

Grêmio Esportivo Clube Floresta  1200 Salão para recepções, bailes e 
eventos. 

Parthenon Club 1272 Salão para recepções, bailes e 
eventos. 

CEVI - Centro de Eventos Vitória 407 Salão para recepções, bailes e 
eventos. 

SERP Sociedade Esportiva e Recreativa 
Perdigão - Ginásio 

4000 Salão para recepções, bailes, 
eventos, shows e feiras. 

SERP Sociedade Esportiva e Recreativa 
Perdigão – Espaço Aberto 

10000 Salão para recepções, bailes, 
eventos, shows e feiras. 

Ginásio Municipal Medalhão 3500 Eventos esportivos, jogos e 
competições. 

Ginásio Municipal Padre Bruno Pokolm 800 Eventos esportivos, jogos e 
competições. 

Estádio Luiz Leoni 4000 Eventos esportivos, jogos e 
competições. 

Subtotal  2162 Auditórios 

Subtotal  3079 Salão de Recepção 

Subtotal  17079 Salão de Recepção + Shows 

Subtotal  12300 Ginásio 

Total Geral 27541  
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É importante destacar o mais novo espaço de eventos de Videira, o Centro de

Eventos Benjamin Chemello, situado no Parque da Uva. Inaugurado em outubro de

2019, o equipamento passou por um processo de revitalização ao custo de R$ 2,1

milhões, podendo abrigar diferentes tipos de eventos, incluindo bailes, shows, eventos

culturais, entre outros. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Turismo

e Cultura, o Centro de Eventos Benjamin Chemello possui uma capacidade total para

1.817 pessoas.

Além disso, conforme dados obtidos durante as visitas de caracterização da oferta

turística, a capacidade instalada para eventos nos meios de hospedagem de Videira

corresponde à 385 pessoas.

1.1.5 Atrativos turísticos (Oferta Original)

O atrativo turístico pode ser caracterizado como todo recurso turístico dotado de

infraestrutura capaz de atender as necessidades e exigências dos visitantes e que seja

capaz de, individualmente ou em conjunto com outros atrativos turísticos, motivar a

visitação turística a um determinado local.

De acordo com o Ministério do Turismo (2019) os atrativos turísticos podem ser

classificados em atrativos naturais, atrativos culturais, atividades econômicas;

realizações técnicas e científicas contemporâneas e eventos programados.

A oferta turística original do município de Videira é caracterizada por atrativos

naturais, culturais, atividades econômicas e eventos programados. No total a oferta

turística de Videira é composta por 23 atrativos, sendo eles 1 atrativo natural, 9 atrativos

culturais, 12 atividades econômicas e 1 realização técnico científica contemporânea (ver
figura a seguir).
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Gráfico 13. Oferta de atrativos turísticos por categoria de Videira (SC).

Fonte: Pesquisa de Campo.

No que se refere ao custo para a visitação dos atrativos de Videira, verificou-se

que o valor médio corresponde à R$ 3,24. O baixo valor é resultante da gratuidade da

maior parte dos atrativos, assim como acontece com a maior parte dos atrativos de

Santa Catarina. Apenas 4 atrativos possuem visitação paga, sendo que nenhum supera

R$ 35,00 de custo de entrada.
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Todos os 23 atrativos identificados em Videira indicam que funcionam o ano todo.

Em relação à estrutura e serviços oferecidos aos visitantes, 74% dos atrativos dispõem

de centro de recepção / guarita e nenhum atrativo oferece atendimento em outro idioma

(ver figura a seguir).

Gráfico 14. Estrutura e Serviços dos Atrativos de Videira (SC).

Fonte: Pesquisa de Campo.

Quanto à sinalização turística, 26% dos atrativos possui algum tipo de sinalização.

Além disso, 91,3% possuem lixeiras, 87% deles são equipados com banheiros e 87%

contam com estacionamento para veículos. Por fim, 34,8% dos atrativos contam com
estrutura adaptada para atender pessoas com deficiência.
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Dentre os 23 atrativos encontrados em Videira foram identificados 13 (treze)

atrativos de hierarquia III e 10 (dez) atrativos de hierarquia IV.

Gráfico 15. Hierarquia dos atrativos de Videira (SC).

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Com relação aos atrativos de hierarquia III, estes são:

“[...] atrativos com algum aspecto expressivo, capaz de interessar

visitantes oriundos de lugares distantes, dos mercados internos e

externos, que tenham chegado à área por outras motivações

turísticas ou de motivar correntes turísticas locais (atuais ou

potenciais (MTUR, 2007).”

É o caso dos seguintes atrativos:

• Ateliê Imaculada

• Casa do Telégrafo – Centro de Atendimento ao Turista

• Febre de Malte Cervejaria Artesanal

• Igreja Matriz de Videira

• Museu do Vinho Mario Pellegrin

• Oásis Parque das Águas

• Observatório Astronômico Domingos Forlin

• Pesque Pague Piccoli

• Pompeia Oficina de Arte

• Propriedade Modelo Viecelli

• Sítio das Pitayas

• Sucos Di Fiori
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• Vinícola Coopervil

• Vinícola Santa Augusta

• Vinícola Zago

Por fim, existem os atrativos de hierarquia IV, os quais são considerados:

“[...] atrativos sem mérito suficiente para serem incluídos nas

hierarquias superiores, mas que formam parte do patrimônio

turístico, como elementos que podem complementar a outros

de maior hierarquia no desenvolvimento e funcionamento [...]

do espaço turístico que, em geral, podem motivar correntes

turísticas locais, em particular, a demanda de recreação

popular (MTUR, 2007)”.

Nesse grupo pode-se incluir:

• Casa Antiga da Família de Bernardo Zago

• Cidade da Criança

• Estação Experimental da Epagri

• Indústria de Sucos Zago

• Moageira Anta Gorda (Fubá Anta Gorda)

• Museu João e Josefina Zago

• Praça Nereu Ramos

• Parque do Rio do Peixe
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Destaca-se que o destino não possui um equipamento turístico alavancador da

demanda turística, como é o caso da Serra do Rio do Rastro (Lauro Muller / Bom Jardim

da Serra), o Parque Beto Carrero World (Balneário Camboriú) ou o Santuário de Santa

Paulina (Nova Trento), entre outros.

1.1.5.1 Artesanato

Considerado um dos elementos capazes de expressar os aspectos culturais de

uma localidade, o artesanato também se destaca por despertar o interesse e a

curiosidade de visitantes e turistas, tanto em relação à sua origem, quanto ao processo

de elaboração das peças.

No diz respeito à Videira, o município conta com entidades que reúnem artesãos

locais, como a Associação dos Artistas Belas Artes (AABA), Artesanatos Art Vide e a

Associação de Artesanato Videira das Artes. Dentre os principais itens produzidos no

município, destacam-se as toalhas bordadas à mão, bonecos em tecido, almofadas,

guirlandas, arranjos, entre outros.
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Figura 03. Manualidades produzidas por representantes da comunidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora alguns itens artesanais abordem a temática da uva e do vinho, cabe

destacar o fato de não ter sido identificado um conjunto de produtos artesanais com

identidade cultural, capaz de expressar a identidade típica do município de Videira.

Na Associação de Artesanato Videira das Artes foi identificada a produção de

peças artesanais decorativas, como as garrafas de vinho decoradas com palha, cestas

de vime, entre outras.

Tais peças são resultado do Projeto Videira das Artes, promovido pela Prefeitura

Municipal de Videira e Sebrae/SC, com a participação de artesãos do município, que
gerou como resultado 3 coleções:
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• Pássaros de Videira

• Ramos de Videira

• Cidade de Videira

As peças, com identidade cultural, já não são produzidas em grande quantidade e,

portanto, não existe diversidade e grande quantidade de produtos.

Figura 04. Artesanato comercializado na Associação de Artesanato Videira das Artes.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em relação a comercialização do artesanato, destacam-se as lojas situadas na

antiga Estação Ferroviária. O espaço é utilizado para a comercialização de itens

produzidos pelos artesãos da Associação de Artesanato Videira das Artes e da

Artesanatos Art Vide. Ressalta-se ainda o Ateliê Imaculada, espaço onde são

comercializados artigos religiosos e artesanatos (localizado na Rua Padre Anchieta –

Anexo a Igreja Matriz).

É importante ressaltar ainda a comercialização de artigos artesanais em feiras e

exposições promovidas no município, dentre as quais destacam-se a 1ª Feira de

Artesanato - 2019, (evento promovido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e

o Departamento de Ação Social) e a II Feira de Artesanato do Shopping Videira (PTV,

2019); (VIDEIRA SHOOPING, 2019).

Diante das informações apresentadas e com base no diagnóstico da área turística,

verifica-se a relevância de ações voltadas à capacitação dos artesãos, visando

promover o aprimoramento das peças produzidas, bem como o desenvolvimento de

técnicas que contribuam para o processo criativo e produção de peças artesanais

capazes de expressar mais intensamente a identidade cultural de Videira.

1.1.6 Calendário de eventos

Ainda em relação aos atrativos foram identificados, também, os eventos

complementares à oferta turística original de Videira. Segundo dados da Secretaria

Municipal de Turismo, os eventos de fluxo turístico de maior visibilidade que ocorrem em

Videira estão relacionados na tabela a seguir.

Este Calendário Turístico é composto por eventos desportivos, culturais, feiras de

negócios e eventos religiosos, em sua maioria de pequeno porte, pequeno impacto na

economia do município e reduzida atratividade turística.
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Quadro 02. Calendário de eventos de fluxo turístico de Videira.

JANEIRO 

 Eclipse Lunar total – Observatório Domingos Forlin (variável) 

 Rodeio – Propriedade Benincá 

FEVEREIRO 

 01/02 - Festa da Vindima – Jantar Típico Italiano 

 17/02 – III Pedal do Curso de Educação Física Unoesc – Trajeto Unoesc, Rondinha e Anta 
Gorda (variável) 

MARÇO – Comemorações de Aniversário de Videira 

 01/03 - Sangria de Barris de Vinho de Videira, Cerimônia da Pisa da Uva – Museu do Vinho 
Mário de Pellegrin (bianual) 

 01/03 - Jantar Típico Italiano e Baile Família Paganini – Pavilhão Igreja Matriz  

 02/03 – Shows – Estádio Municipal Luiz Leoni 

 03/03 – Desfile Temático Histórico (bianual) 

 05/03 a 08/03 - Expo Videira (bianual) 

ABRIL 

 07/04 – Pedal da Fraternidade Feminina União Mística – Trajeto Rondinha (variável) 

 13/04 – III Passeio Ciclístico de Videira – Vias urbanas (variável) 

 14/04 - Espetáculo Teatral “Paixão de Cristo” - Estádio Municipal Luiz Leoni 

 Baile Regional da Terceira Idade 

 28/04 – Festa do Leitão – Comunidade Sede Etelvina 

MAIO 

 Fecavi – Festival da Canção de Videira 

 05/05 – Festa do Frango – Comunidade Imbuial 

JUNHO 

 01/06 – Festival Gastronômico de Inverno – Realização Núcleo de Gastronomia ACIAV 

JULHO 

 06/07 – Café colonial da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – Sede 
da Comunidade, Bairro Floresta 

 27/07 – Festa do Colono e Motorista com show de Renato Borghetti – Parque do Rio do 
Peixe/Comunidade de Fátima 
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Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (2019).

Destaca-se também que dentre os eventos que integram o Calendário de Eventos

Turísticos do município não existe um evento alavancador da demanda, como é o caso,

por exemplo do IronMan Florianópolis (2 mil inscritos e mais de 10 mil visitantes entre

equipe, amigos e familiares) ou a Festa da Gastronomia Típica Italiana em Nova
Veneza/SC (100 mil visitantes por ano).

SETEMBRO 

 12/09 a 21/09 – OLESC Olimpíada Estudantil Catarinense – Praças esportivas do município 

 14/09 – Aniversário do Museu – Museu do Vinho Mário Pellegrin 

 18/09 – Luau com Observação – Observatório Domingos Forlin (variável) 

 16/09 a 20/09 – Semana Farroupilha e Encontro de Gaiteiros  

 26/09 a 28/09 – Festival de Dança de Videira – Ginásio Poliesportivo Sergio Marafon 

 Abertura Oficial da Florada das Frutas 

OUTUBRO 

 06/10 – 1ª Caminhada na Natureza, Circuito Vindima – Comunidade da Rondinha 

 12/10 – Festa da Nossa Senhora Aparecida – Comunidade Aparecida 

 26/10 – Baile do Vinho – Parque da Uva 

NOVEMBRO 

 06/11 a 09/11 – 1ª Bienal do Livro e 9ª Feira do Livro de Videira – Parque da Uva 

 11/11 – Trânsito de Mercúrio pelo Sol – Observatório Domingos Forlin (variável) 

 17/11 – Boi no Rolete – Comunidade Divino Salvador 

 22/11 – Abertura da Programação de Natal e Acendimento da Luzes – Parque do Rio do 
Peixe 

 27/11 – Natal Luz, Janelas que cantam – Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição 

DEZEMBRO 

 08/12 – Festa Imaculada Conceição – Pavilhão Igreja Matriz 

 15/12 – Especial de Natal (Núcleo de Dança, Artes Cênicas e Música de Videira) 

 Estadual de Bicicross 
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1.1.7 Segmentos da oferta turística de Videira

O desenvolvimento da atividade turística se dá por meio da relação que se

estabelece entre a demanda (turistas) e a oferta (quantidade de bem ou serviço

oferecido no mercado pelos prestadores de serviços turísticos).

O mercado turístico constitui-se, portanto, “[...] pelo conjunto de turistas e

empresas que ofertam bens e serviços que satisfazem os desejos desses turistas no ato

de sua viagem (IGNARRA, 2003)”.

Porém, sabe-se que a oferta não apresenta a mesma característica em todos os

destinos, assim como a demanda também não possui a mesma necessidade e desejo.

Diante do exposto, torna-se necessário que o mercado seja segmentado, tanto em

relação a oferta quanto em relação à demanda, visando oferecer produtos capazes de

atender as necessidades dos clientes. A segmentação da oferta está diretamente ligada

a “[...] uma oferta turística que tenha uma identidade comum, baseada [em um] tipo de

experiência e que atenda as expectativas do segmento de demanda que queremos

atrair (MTUR 2010)”.

A análise da oferta turística original (atrativos) do município possibilitou a

identificação de segmentos da oferta turística considerados prioritários, ou seja,

segmentos que, devido a característica dos atrativos locais, infraestrutura instalada,

capacidade de atendimento das expectativas dos turistas e competitividade no mercado

turístico, devem receber maior destaque e volume de investimentos mais significativos.

Além disso, justifica-se um fortalecimento na promoção turística dos referidos

segmentos junto aos mercados-alvo.
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A oferta turística em Videira é composta por 4 segmentos prioritários, ou seja,

segmentos turísticos com maior potencial de atratividade e maior competitividade junto

ao mercado turístico, levando-se em consideração as especificidades da oferta de

atrativos, bem como os serviços e equipamentos turísticos do município (meios de

hospedagem, estabelecimentos de alimentos e bebidas, agências de turismo receptivo,

entre outros). São eles:

• Turismo Étnico-Cultural

• Turismo Enogastronômico

• Turismo no Meio Rural

• Turismo de Negócios e Eventos

Somado aos segmentos prioritários da oferta, identificou-se segmentos de

mercado considerados emergentes, ou seja, segmentos que apresentam potencial

considerável de desenvolvimento em razão da característica da oferta turística local,

aos produtos turísticos que já começam a ser oferecidos no âmbito desses segmentos,

bem como da perspectiva de crescimento da demanda turística ligada a esses

segmentos. Neste cenário. destacam-se os segmentos de Ecoturismo, Turismo de

Aventura, e o Turismo Desportivo.

1.1.7.1 Segmentos prioritários

Considerado um segmento prioritário para Videira o Turismo Étnico-Cultural

caracteriza-se pelas atividades turísticas envolvendo a vivência de experiências

autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade de grupos étnicos

(MTUR, 2010).
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A herança cultural herdada dos imigrantes italianos que colonizaram Videira

apresenta-se como um aspecto de forte apelo turístico local, tendo em vista a existência

de atrativos como o Museu do Vinho Mario Pellegrin e o Museu João e Josefina Zago,

bem como os empreendimentos gastronômicos ligados a cultura típica local. Diante do

exposto, destaca-se o grande potencial que pode ser explorado de maneira mais

intensa, incluindo a expansão do calendário de eventos culturais no município de

Videira.

No que tange o fluxo turístico ligado à cultura italiana, alguns destinos brasileiros

se destacam por uma demanda significativa de pessoas que são atraídas pela

arquitetura, costumes, cultura e gastronomia que remete ao país europeu. Nesse

cenário é importante mencionar o Vale dos Vinhedos, distante cerca de 120 km de Porto

Alegre/RS. Região turística reconhecida nacional e internacionalmente, o Vale dos

Vinhedos apresenta características que se assemelham à região da Toscana, além de

sediar inúmeras vinícolas, principalmente em cidades como Bento Gonçalves, Garibaldi

e Monte Belo do Sul.

Informações do Portal ClicRBS (2019) corroboram a relevância de destinos

turísticos ligados à cultura italiana no Sul do Brasil, dentre os quais se destaca Bento

Gonçalves, cidade gaúcha que recebeu cerca 1,5 milhão de turistas em 2018, fluxo 7%

superior ao ano anterior. É importante mencionar o perfil da demanda, formada

principalmente por casais e pequenos grupos de familiares e amigos, que utilizam

carros particulares ou alugados como principal meio de locomoção na rota. Quanto à

origem, sobressaem-se turistas provenientes da região da Grande Porto Alegre, turistas

do Estado de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro. Ressalta-se ainda o

aumento no interesse de turistas internacionais, como alemães, americanos, franceses,

ingleses, argentinos e uruguaios (BLOG DISSEGNA, 2019).
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Ainda no cenário do Turismo Étnico-Cultural (italianos), cabe mencionar destinos

situados em Santa Catarina, com destaque para Nova Trento e Nova Veneza, cidade

que se destaca pela cultura e inúmeros casarios edificados pelos imigrantes italianos

que colonizaram a região por volta de 1891 (Portal Nova Veneza, 2019). Por fim,

ressalta-se o Bairro do Bixiga, localizado na cidade de São Paulo e famoso por suas

inúmeras cantinas, festas de rua e um corredor cultural pulsante.

Especificamente em relação ao Turismo Enogastronômico, o segmento vem se

consolidando no Brasil, com destaque para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina,

Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, as principais

regiões enoturísticas do Brasil (Ibravin, 2012). Em relação ao Estado de Santa Catarina,

o referido segmento tem atraído um número crescente de turistas em virtude das

experiências enogastronômicas oferecidas pelas vinícolas espalhadas em diferentes

regiões, das quais a Serra Catarinense, Vale das Uvas Goethe (Urussanga), Nova

Trento e o Vale do Rio do Peixe merecem maior destaque.

Embora grande parte da uva processada em Videira não seja produzida no

município, o segmento de turismo enogastronômico representa um importante fator de

atratividade para visitantes e turistas no município. Cabe mencionar o fato de a maioria

das vinícolas instaladas em Videira atuarem basicamente na produção e

comercialização de vinhos e outros produtos à base de uva. É relevante citar o fato de

as vinícolas possibilitarem aos visitantes e turistas a degustação de vinhos e

espumantes, bem como a visitação da linha de produção. Nesse cenário, cabe ressaltar

empreendimentos como a Vinícola Santa Augusta, Vinícola Zago, Sucos Di Fiori e a

Vinícola Coopervil,
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O Turismo no Meio Rural caracteriza-se por compreender [...] “o conjunto de

atividades turísticas desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produção

agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, resgatando e promovendo o

patrimônio cultural e natural da comunidade (MTUR, 2010). As atividades mencionadas

podem incluir serviços de hospedagem, alimentação, recepção e visitação em

propriedades rurais, recreação, entretenimento e atividades pedagógicas vinculadas ao

contexto rural. Ressaltam-se ainda outras atividades que complementam os serviços

citados, desde que praticadas no meio rural, que existam em virtude da atividade

turística ou se constituam no motivo da visitação.

Conforme dados da Organização Mundial do Turismo, o crescimento anual do

Turismo Rural equivale à 6%, sendo que, aproximadamente 3% de todos os turistas ao

redor do mundo optam por viagens ligadas ao segmento (INSTITUTO BRASIL RURAL,

2019). Em relação ao turismo rural no Brasil, conforme o site de viagens Momondo

(2017), Gravatá (PE), Venda Nova do Imigrante (ES), Vassouras (RJ), Lages (SC) e

Bento Gonçalves (RS) estão entre os destinos mais indicados no país.

Em Videira, o segmento de Turismo no Meio Rural apresenta um importante

potencial em razão das inúmeras propriedades e paisagens rurais que, se devidamente

estruturadas, podem atrair um fluxo significativo de turistas interessados no contato

direto com a natureza, agricultura e nas tradições locais. Nesse cenário, é importante

mencionar o potencial de localidades como a Rondinha, Rio das Pedras e São Roque

Por fim, segundo o Ministério do Turismo (Brasil, 2010, p.14), o Turismo de

Negócios & Eventos “[...] compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes

dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial,

promocional, técnico, científico e social” (MTUR, 2010).

No que se refere às diversas particularidades do segmento de Turismo de

Negócios & Eventos, o Ministério do Turismo (2010) destaca as seguintes:



51Plano Municipal de Turismo 51

Análise do Mercado Turístico

• Oportunidade de equacionamento de períodos sazonais, contribuindo para

equilibrar a relação entre oferta e demanda ao longo do ano;

• Rentabilidade elevada, já que o gasto médio do turista de eventos & negócios

supera o turista do segmento de lazer;

• Possibilita a interiorização das atividades turísticas, já que podem ser realizados

em cidades de menor porte;

• Aumento na arrecadação de tributos para o Poder Público, tendo em vista que o

turista de eventos e negócios necessita da emissão de notas fiscais e comprovação de

despesas;

• Entre outras.

Em Videira, o segmento de Turismo de Eventos & Negócios gera um fluxo turístico

relevante, com destaque para os eventos culturais que compõem o calendário oficial do

município. Além disso, a oferta de empreendimentos gastronômicos e de eventos

apresentam-se como fatores relevantes para o segmento. Destaca-se ainda o fato de

Videira apresentar um calendário turístico e de negócios consolidado, incluindo feiras,

eventos culturais, gastronômicos e esportivos, dentre os quais ressaltam-se a Expo

Videira, o Festival de Dança de Videira, Bienal do Livro, Luau com Observação, Baile do

Vinho e festivais gastronômicos.
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1.1.7.2 Segmentos emergentes

Somado aos segmentos de Turismo Étnico-Cultural, Turismo Enogastronômico,

Turismo no Meio Rural e Turismo de Negócios e Eventos, o Ecoturismo, o Turismo de

Aventura e o Turismo Desportivo apresentam-se como segmentos considerados

emergentes, em razão de atividades como trilhas, cicloturismo e eventos esportivos.

O Ecoturismo caracteriza-se como um segmento da atividade turística que utiliza o

patrimônio natural e cultural de maneira sustentável, incentivando sua conservação e

buscando a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do

ambiente, promovendo o bem-estar das populações (MTUR, 2010).

Cabe ressaltar a necessidade de se estruturar os equipamentos e serviços

turísticos que atendam as expectativas do público atraído pelo segmento, de modo que

o Ecoturismo possa se tornar uma atividade capaz de gerar, de maneira sustentável,

resultados econômicos positivos.

Conforme destacado pelo Ministério do Turismo (MTUR, 2010) o segmento de

Ecoturismo apresenta as seguintes características de demanda:

• Público:

- Faixa etária entre 25 e 50 anos

- Pessoas de poder aquisitivo médio e alto

- Nível de escolaridade superior

- Profissionais Liberais

- Viaja sozinho ou em pequenos grupos
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• Permanência média no destino:

- Nacional: 4 dias.

- Internacional: 10 dias.

- Procedência de grandes centros urbanos.

- Desejo de contribuir para a conservação do meio ambiente.

Em relação ao Ecoturismo no Brasil, o ICMBio (2019) ressalta alguns dos

principais parques para realização de atividade ligadas ao ecoturismo no país, com

destaque para os seguintes: Parque Nacional de Anavilhanas (AM), Parque Nacional de

Brasília (DF), Parque Nacional Chapada dos Guimarães (MT), Parque Nacional do

Itatiaia (RJ),Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), Parque Nacional da Serra

da Bocaina (RJ/SP), Parque Nacional das Emas (GO), Parque Nacional do Pau Brasil

(BA), Parque Nacional da Serra da Capivara (PI), Parque Nacional da Serra da

Canastra (MG), Parque Nacional de Jericoacoara (CE), entre outros.
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Figura 05. Regiões preferidas para viagens de natureza e aventura.

Fonte: ABETA (2010)

Em relação a Videira, o Ecoturismo se destaca em virtude da característica natural

do território do município, em especial em função das trilhas situadas na área rural e

que já estão sendo utilizadas em eventos que atraem moradores e turistas. Nesse

sentido, cabe destacar a 1ª Caminhada da Natureza, evento realizado em 2019, cujo
roteiro se estendeu por 9 km.
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De acordo com o MTUR (2010, p. 14), o Turismo de Aventura “[...] compreende os

movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de caráter

recreativo e não competitivo”. No que tange as características, o segmento comtempla

as [...] “experiências físicas e sensoriais recreativas que envolvem desafio, riscos

avaliados, controláveis e assumidos, que podem proporcionar sensações diversas como

liberdade, prazer e superação” [...] (MTUR (2010 p. 16)”.

É importante citar o fato de o Turismo de Aventura apresentar amplo potencial de

desenvolvimento no território de Videira, principalmente no que diz respeito à atividade

de cicloturismo. Embora ainda não sejam identificados roteiros devidamente

estruturados, as áreas rurais do município e a integração com o futuro Parque Linear do

Rio do Peixe estão entre os locais que podem vir a atrair um número considerável de

cicloturistas. Ainda nesse contexto, cabe ressaltar os eventos de cicloturismo realizados

no município, como o Passeio Ciclístico de Videira.

Também é importante mencionar o Turismo Desportivo, segmento que se

caracteriza pelo deslocamento de viajantes para destinos fora do domicílio habitual,

objetivando a prática de atividades desportivas por lazer ou competição, ou apenas

observar as práticas esportivas e visitar atrativos turísticos ligados ao esporte (Hudson,

2003). Em Videira, o segmento se destaca em razão da realização de eventos

desportivos de modalidades como o bicicross, corrida rústica e mountain bike.

É importante ressaltar algumas ações do Poder Público Municipal no sentido de

fomentar o desporto em Videira, dentre as quais se destaca a melhoria na pista de

bicicross, local que sediou importantes competições, como a 5ª Etapa do Campeonato

Catarinense de BMX. Além de colocar o município no cenário do bicicross nacional, a

estrutura foi palco das competições que integram a modalidade de bicicross nos

Joguinhos Abertos de Santa Catarina e na Olimpíada Estudantil Catarinense.
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Além das modalidades desportivas citadas, Videira vem se destacando na

realização de eventos com potencial para atrair atletas amadores e visitantes oriundos

de diversas cidades da região, dentre os quais ressaltam-se eventos como a Copa

Scherer de Veículos 4x4, 1º Pedal da Fraternidade União Mística, Circuito de Corrida

Unimed, entre outros.

1.2 Análise da demanda turística potencial

Sabe-se que a demanda turística não possui a mesma necessidade e desejo,

tornando necessário a segmentação da demanda, com o intuito de oferecer produtos

capazes de atender os anseios e expectativas dos clientes. Segmentação de demanda

consiste em “[...] definir a parcela de pessoas que compartilham as mesmas

características, necessidades e expectativas” (MTUR, 2010).

1.2.1 Segmentos da demanda turística de Videira

No que tange a segmentação da demanda, é importante identificar o perfil dos

turistas que realizam viagens nacionais no Brasil. Nesse sentido, a Pesquisa de

Demanda Turística Doméstica (MTUR, 2012)9 demonstra que, dentre o grupo familiar

que realiza ao menos 1 viagem doméstica anual, 61,6% possuem renda entre 0 e 4

salários mínimos. No que tange a permanência média, sobressai a estadia de 2 a 3

dias, tanto para turistas motivados por lazer, quanto por negócios e outras motivações.

9 Pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE. Dados referentes ao ano de 2011.
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De acordo com a mesma fonte, o carro é apontado por 41% dos turistas como o

principal meio de transporte utilizado em viagens domésticas, seguido por ônibus de

linha (26,9%) e avião (17%). Em relação ao meio de hospedagem preferencial, 62,8%

dos turistas brasileiros utilizam casas de amigos parentes, enquanto pouco mais de

12% hospedam-se em hotéis. Para 38,6% dos turistas pesquisados, os meses de

dezembro, janeiro e fevereiro são os preferidos para a realização de viagens

domésticas, período que coincide com as férias escolares de verão.

No que tange a organização da viagem, a Pesquisa de Demanda Turística

Doméstica (MTUR, 2012) aponta que apenas 6% dos turistas pesquisados adquiriram

algum serviço turístico em agências de viagens. Dentre os principais destinos

domésticos mais desejados pelos turistas nacionais em 2011, destacam-se as cidades

de Fernando de Noronha (PE), Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA),

Natal (RN), Gramado (RS), São Paulo (SP), Recife (PE) e Florianópolis (SC).

Cabe ressaltar ainda o perfil da demanda turística do Estado de Santa Catarina,

cenário em que o município de Videira está inserido. Nesse sentido, dados da Sinopse

do Estudo de Demanda Turística da Santur (2018) apontam que 89,4% dos turistas que

visitam Santa Catarina residem no Brasil, com permanência média de 7,3 dias e um

gasto médio diário de R$ 89,38 por turista.

Considerado um dos principais destinos turísticos brasileiros, o Estado de Santa

Catarina recebe turistas de diferentes regiões do Brasil e do exterior, principalmente da

América do Sul. Nesse sentido, a Sinopse do Estudo de Demanda Turística da Santur

(2018) aponta Santa Catarina (35,10%), Rio Grande do Sul (32,36%), Paraná (19,59%),

São Paulo (7,73%) e Rio de Janeiro (1,64%) como os principais mercados emissores de

turistas nacionais para o destino. No que diz respeito aos mercados emissores

internacionais, a Argentina (80,58%), Uruguai (6,31%), Paraguai (5,83%), Chile (3,40%)

e Alemanha (0,97%), se destacam no cenário turístico catarinense.
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Tabela 01. Origem dos turistas domésticos que visitam o Estado de Santa Catarina.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no Estudo de Demanda Turística (SANTUR,

2018).

Quanto à Videira, cabe ressaltar o fato de não terem sido identificados estudos de

demanda turística que identifiquem o perfil socioeconômico e de consumo dos turistas

que visitam o município. Todavia, com base nas características da oferta turística

existente atualmente, foram identificados alguns mercados geográficos potenciais, com

ênfase para os seguintes:

• Região Meio Oeste Catarinense

• Cidades em um raio de 100 km

- Alto Vale do Itajaí

- Planalto Norte

- Oeste Catarinense
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No que diz respeito à região Meio Oeste Catarinense, é importante ressaltar a

demanda de visitantes (visita de menos de um dia) provenientes de Treze Tílias

(visitantes hospedados no município), destino turístico reconhecido em Santa Catarina e

famoso por receber turistas provenientes de mercados emissores como São Paulo e Rio

de Janeiro. Em virtude da proximidade (aproximadamente 35 km de distância) e a oferta

de atrativos ligados à cultura e turismo enogastronômico, Videira pode passar a receber

grupos de turistas que se hospedem em Treze Tílias, mas que se interessem em

realizar passeios e excursões para visitar atrativos localizados em municípios da região

(Pirituba, Fraiburgo, Videira, Joaçaba).

Além dos turistas que estão hospedados em Treze Tílias, é relevante destacar

outros mercados potenciais situados no Meio Oeste Catarinense, como Joaçaba,

Campos Novos, Caçador, Catanduvas, Herval d´Oeste, cuja população somada

aproxima-se de 175 mil habitantes.

Somado a isso, Videira apresenta uma oferta turística capaz de atrair o interesse

do público proveniente de cidades situadas à um raio de 100 km. Nesse cenário,

incluem-se mercados emissores das regiões do Alto Vale do Itajaí (Pouso Redondo, Rio

do Sul, Ibirama, entre outros), Planalto Norte (Santa Cecília, Porto União, Papanduva,

entre outros), bem como uma demanda proveniente do Oeste Catarinense (Concórdia,

Seara, Chapecó, entre outros).



60Plano Municipal de Turismo 60

Análise do Mercado Turístico

Figura 06. Identificação dos mercados emissores atuais (azul) e potenciais.

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Google MyMaps.

Diante da oferta turística e infraestrutura existente em seu território e das

informações apresentadas anteriormente, é possível afirmar que o município de Videira

possui condição de atrair uma demanda consistente de turistas. Todavia, faz-se

necessário a realização de investimentos, não somente na questão de infraestrutura,

mas também no que tange a formatação de produtos e serviços turísticos.
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Diante da oferta turística e infraestrutura existente em seu território e das

informações apresentadas anteriormente, é possível afirmar que o município de Videira

possui condição de atrair uma demanda consistente de turistas. Todavia, faz-se

necessário a realização de investimentos, não somente na questão de infraestrutura,

mas também no que tange a formatação de produtos e serviços turísticos.

Por fim, com o intuito de contribuir para o fortalecimento do turismo de Videira,

destaca-se a relevância de se direcionar investimentos e ações de planejamento de

marketing e promoção turística. Nesse cenário, a participação em feiras e eventos,

criação do website do destino e uma promoção turística eficiente nas redes sociais são

algumas das ações que podem gerar resultados positivos para o cenário turístico do

município.

1.3 Análise da necessidade de capacitação de mão de obra para o turismo

Conforme abordado no Capítulo 1.1 do presente documento, o município de

Videira dispõe de aproximadamente 38 (trinta e oito) empresas de hospedagem e

alimentação, com potencial de atendimento da demanda turística.

A pesquisa foi aplicada no mês de novembro de 2019 junto a os empreendimentos

que compõem a oferta turística de Videira, obtendo-se o retorno de 17 respondentes

(44,74% do total). O levantamento teve como finalidade a obtenção de informações

referentes ao funcionamento das empresas e a necessidade de capacitação de seus

colaboradores. Somado a isso, buscou-se a identificação de quais ações no âmbito

ambiental são realizadas por empreendimentos que atuam com o turismo no município.
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Em relação á capacidade de manter a equipe de trabalho e a atração de novos

colaboradores, dentre os 17 respondentes, 47,1% indicaram enfrentar obstáculos na

contratação ou manutenção do quadro de funcionários (notas de 7 a 10). Por outro lado,

apenas 29,4% indicaram ter pouca ou nenhuma dificuldade (notas de 1 a 3).

Gráfico 16. Identificação da dificuldade em atrair e manter a equipe de trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Conforme apontado no gráfico abaixo, dentre os motivos que geram dificuldades

para manter e atrair novos colaboradores, a recusa em trabalhar aos fins de semana

(64,7%) e a falta de comprometimento (35,3%) estão entre os mais citados pelas

empresas respondentes.
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Gráfico 17. Motivos que dificultam a manutenção da equipe de trabalho.

Fonte: Elaborado pelo autor

Sabe-se que o nível de capacitação dos colaboradores é algo fundamental para a

qualidade na prestação de serviços em meios de hospedagem e estabelecimentos de

alimentos & bebidas. Nesse sentido, o levantamento demonstra uma situação

preocupante em Videira, já que apenas 35,2% dos respondentes indicaram que seus

colaboradores possuem elevados níveis de capacitação no momento da contratação

(notas entre 7 e 10). Por outro lado, 23,5 dos respondentes informaram que os

colaboradores possuem baixo nível de capacitação (notas entre 1 e 3).

Gráfico 18. Situação da capacitação dos colaboradores no momento da contratação.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Em relação às demandas de capacitação, cursos relacionados ao Atendimento a

Clientes (70,6%) e Técnica de Vendas (47,1%) estão entre as principais necessidades

apontadas pelas empresas respondentes. Somado a isso, a necessidade de cursos

voltados à Manipulação de Alimentos (29,4%), Atividades Operacionais (23,5%), Gestão

de Redes Sociais (23,5%) e Gestão Financeira (17,6%) também foram apontados pelos

empreendimentos de hospedagem e estabelecimentos gastronômicos instalados em

Videira. Por fim, conforme pode ser observado no gráfico abaixo, destaca-se o fato de

apenas 5,9% dos empreendimentos afirmarem que não há necessidade de cursos de

capacitação para seus colaboradores.

Gráfico 19. Demanda por novas capacitações.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Análise do Mercado Turístico

Conforme já mencionado, a qualidade na prestação de serviços é um fator de

grande relevância em diferentes segmentos econômicos, incluindo o turismo. Nesse

sentido, conforme verificado na pesquisa, é importante destacar a necessidade do

aprimoramento de diferentes aspectos ligados à capacitação profissional das pessoas

que atuam em empreendimentos turísticos de Videira.

Quanto à oferta de cursos de capacitação voltados ao turismo, verifica-se a

existência de instituições de ensino no município que oferecem cursos de nível técnico,

superior e pós-graduação relacionados ao setor de turismo, hospitalidade e gestão,

dentre as quais destacam-se a Unoesc, Uninter10, Uniasselvi11 e UniCesumar12. No que

tange a oferta de cursos de capacitação técnica, operacional e gerencial, cabe destacar

instituições como o SENAC e o SEBRAE.

Diante do exposto, destaca-se a relevância do desenvolvimento de estratégias e

ações voltadas à capacitação dos profissionais, unindo esforços da iniciativa privada,

poder público, entidades educacionais e outras entidades, dentre elas a Secretaria

Municipal de Turismo e Cultura, Sebrae/SC, Senac/SC, universidade, faculdades, CDL e

Associação Comercial e Empresarial (ACI).

10 O Polo da Uninter oferece o curso de graduação de Gestão em Turismo (EaD).

11 O Polo da Uniasselvi oferece o curso de graduação de Gestão em Turismo (EaD).

12 O Polo da UniCesumar oferece o curso de graduação em Gastronomia (EaD).
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2.1 Rede viária de acesso

2.1.1 Acesso rodoviário

O acesso rodoviário à Videira se dá pelas

rodovias SC135 e SC 355, seguindo pela Rua XV

de Novembro ou Rua Saul Brandalise até a área

central da cidade.

Destaca-se que a SC135 se apresenta como a

rodovia que possibilita o acesso à Videira para os

viajantes provenientes da região da Grande

Florianópolis, via BR282. Já a SC355, no sentido

Leste/Oeste, possibilita o acesso de viajantes

oriundos da região de Curitiba, Vale do Itajaí, Norte

e Planalto Norte de Santa Catarina. Por fim, no

sentido Oeste/Leste, a SC355 se constitui como o

principal acesso à Videira para viajantes que se

deslocam da região de Chapecó e Concórdia.

ANÁLISE DA 

INFRAESTRUTURA BÁSICA

E SERVIÇOS GERAIS
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Figura 07. Identificação dos corredores turísticos de acesso a Videira.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) a partir de Google MyMaps.

2.1.1.1 Terminal Rodoviário de Videira

Com operações iniciadas em abril de 2019, o novo Terminal Rodoviário de Videira

está localizado na Rodovia SC135, km 125, Videira/SC.
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O terminal Rodoviário conta com seis plataformas de embarque e desembarque,

guichês de atendimento das empresas de ônibus intermunicipais, área de alimentação,

área de espera, cadeiras, banheiros adaptados, estacionamento e amplo pátio de

manobras para os ônibus.

Figura 08. Terminal Rodoviário de Videira.

Fonte: Portal Oficial da Prefeitura Municipal de Videira (PMV, 2019).

Atualmente, 05 empresas de transporte intermunicipal de passageiros operam no

Terminal Rodoviário de Videira, sendo elas: Auto Viação Catarinense, Reunidas

Transporte Coletivos, Ouro e Prata, Planalto e Unesul. As principais linhas oferecidas

são as seguintes (PORTAL CLICK BUS, 2019):

• Videira - Florianópolis/SC (Auto Viação Catarinense);

• Videira - Curitiba/PR (Planalto);
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• Videira – Curitiba/PR (Ouro e Prata);

• Videira – São Paulo/SP (Planalto);

• Videira - Porto Alegre/RS (Unesul);

• Videira – Chapecó (Reunidas Transporte Coletivos).

No que tange o transporte urbano de passageiros, o município é atendido pela

Santa Terezinha Transportes e Turismo, empresa que detém a concessão para operar

as linhas de transporte coletivo urbano em Videira.

A empresa oferece 05 itinerários que circulam pelas principais localidades do

município, sendo eles: Parque Industrial, UNOESC, IFC, Vista Alegre e Videira-Iomerê-

Videira.

Em relação aos veículos que operam as linhas municipais em Videira, estes são

classificados como ônibus urbanos. Embora a idade média de uso da frota siga a

legislação vigente, os veículos não dispõem de itens de conforto que atendam

moradores e turistas, incluindo ar climatizado e poltronas reclináveis. Por fim, a tarifa

atual do transporte coletivo urbano de Videira é de R$ 3,60.

2.1.2 Acesso aéreo13

No que diz respeito às opções de acesso aéreo, o município de Videira é atendido

por dois aeroportos que operam voos regulares e que se encontram em um raio inferior

à 250 km, sendo eles: Aeroporto Federal de Lages e o Aeroporto de Chapecó.

13 As informações referentes às empresas aéreas e voos operados nos aeroportos foram obtidas no site

http://www.emsampa.com.br/. Dados referentes ao mês de agosto de 2019.
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O Aeroporto Federal de Lages – Antonio Correia Pinto de Macedo (LAJ), está

situado à 190 km de Videira, operando voos da companhia aérea Azul. A partir de

setembro de 2019, serão oferecidos 06 voos semanais, sem escalas, entre Lages (LAJ)

e Curitiba/PR (CWB), possibilitado a conexão com outros 14 destinos nacionais

operados pela companhia aérea.

Os voos são oferecidos nos seguintes dias e horários: Lages (LAJ) - Curitiba

(CWB): Segunda à sexta feira, às 15h10 / Domingos, às 15h35; Curitiba (CWB) – Lages

(LAJ): Segunda à sexta feira, às 13h35 / Domingos, às 14h00. Os voos são realizados

em aeronaves ATR-72, com capacidade para 70 passageiros14, sendo que a duração

aproximada do voo é de 1h05min.

O Aeroporto de Chapecó – Serafim Enoss Bertaso (XAP) localiza-se à 218 km do

centro de Videira. Atualmente, o aeroporto opera voos das companhias aéreas Azul e

Gol, totalizando uma oferta semanal de 33 voos, tendo como destino os aeroportos de

São Paulo (GRU), Campinas (VCP), Florianópolis (FLN) e Porto Alegre (POA). Os voos

são operados por aeronaves dos modelos Embraer EMB190 (106 passageiros), ATR-72

(70 passageiros), Boeing 737-800 (186 passageiros) e Boeing 737-700 (138

passageiros).

Somado a isso, o município de Videira é atendido, em um raio de

aproximadamente 350 km de distância, por outros três aeroportos que operam voos

para destinos nacionais e internacionais, sendo eles15:

14 Fonte: www.voeazul.com.br

15 As Informações referentes à oferta e frequência de voos foram obtidas no site www.wmsampa.com.br. Acesso em: 26
ago. 2019.
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• Aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de Loyola (JOI)

Situado a 344 km do centro de Videira, o aeroporto recebe voos das empresas

aéreas Latam, Gol e Azul. Juntas, as companhias aéreas compõem uma oferta de 55

voos semanais para os três principais aeroportos do Estado de São Paulo (Congonhas-

CGH / Guarulhos-GRU / Campinas-VCP), considerado o maior polo emissor de turistas

nacionais. O Aeroporto de Joinville recebe, atualmente, voos operados com aeronaves

dos modelos ATR-72, Embraer EMB-190, Airbus A-320, Boeing 737-700 e Boeing 737-

800, com capacidade para 70, 106, 156, 138 e 186 passageiros respectivamente16.

• Aeroporto Internacional de Curitiba – Afonso Pena (CWB)

Distante 332 km de Videira, o aeroporto conta com a atuação das companhias

aéreas Azul, Latam, GOL, Passaredo, Amazonas e Aerolíneas Argentinas. Juntas, elas

compõem uma oferta de aproximadamente 500 voos semanais de e para 19 destinos

domésticos e 02 destinos internacionais (Buenos Aires/ARG e Assunção/PAR).

Dentre os destinos nacionais, destacam-se São Paulo/SP (Guarulhos-GRU /

Congonhas-CGH), Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ (Galeão-GIG / Santos Dumont-

SDU), Belo Horizonte/MG e Brasília/DF, considerados os principais polos emissores de

turistas domésticos no país. Além disso, são ofertados voos para diversas capitais, tais

como: Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Recife/PE e Porto Alegre/RS. Cabe ressaltar

ainda a oferta de voos para importantes cidades do interior de Santa Catarina e do

Paraná, como Foz do Iguaçu/PR, Londrina/PR, Cascavel/PR, Toledo/PR e Lages/SC.

16 Dados sobre a capacidade das aeronaves obtido no site das companhias aéreas Azul, Latam e Gol. Acesso em: 26
ago. 2019.
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• Aeroporto Internacional de Navegantes – Ministro Victor Konder (NAV)

Localizado a 333 km de distância de Videira , o aeroporto oferece 122 voos

semanais, operados pelas companhias aéreas Azul, Latam e GOL, com voos de e para

as cidades de São Paulo/SP (Guarulhos-GRU e Congonhas-CGH), Campinas/SP

(Viracopos-VCP), Rio de Janeiro/RJ (Galeão-GIG) e Porto Alegre/RS.

Por fim, cabe destacar o Aeroporto Municipal de Videira, estrutura que recebe

aeronaves com capacidade para até 70 passageiros. Conforme informações

repassadas pela Prefeitura Municipal, o aeroporto não recebe voos regulares,

atendendo apenas voos executivos e táxi aéreo. Ressalta-se o fato de o Aeroporto

Municipal estar em processo de homologação, visando a instalação de balizamento que

permitirá a operação de voos noturnos.

2.1.3 Acesso aquaviário

Embora o Rio do Peixe percorra parte do território do município, Videira não dispõe

de sistema de transporte aquaviários de passageiros.

2.2 Sistema de Abastecimento de Água

Conforme informações do Censo (2010), o município de Videira conta com 15.312

domicílios particulares permanentes. De acordo com dados do ano de 2008, o número

de economias ativas abastecidas residenciais no município é de 12.252 montante que
corresponde à 80,01% do total de domicílios em Videira.
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Em termos comparativos, dentre os 27 municípios da microrregião de Joaçaba17,

Videira apresenta o 4° maior índice de domicílios ligados à rede pública de

abastecimento de água, ranking liderado por Herval d´Oeste, cidade cujo número de

economias ativas abastecidas residenciais equivale à 86,73% do total de domicílios

permanentes mapeados pelo Censo de 2010.

Neste sentido destaca-se que, desde 25 de agosto de 2018, o Sistema de

Abastecimento de Água está sob gestão da Videira Saneamento – VISAN. O município

possui uma Estação de Tratamento de Água (ETA), composta por dois módulos

independentes. Ambos os módulos são de tratamento convencional, sendo o primeiro

em concreto e o segundo em aço. A capacidade de tratamento atua é de 160l/s.

Com a atuação da VISAN e os investimentos que vem sendo realizados desde

2018, entende-se que o sistema se encontra em situação adequada e apto a atender a

ampliação na oferta de estabelecimentos turísticos e de apoio ao turismo e,

consequentemente, o aumento na demanda por água tratada.

2.3 Nível de cobertura do sistema de esgotamento sanitário

No que diz respeito às questões relacionadas ao saneamento básico, dados

referentes ao ano de 2010, apontam que 86,1% dos domicílios do município de Videira

contam com sistema de esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2010).

17 A Microrregião de Joaçaba (IBGE) é composta por 27 municípios: Água Doce, Arroio Trinta, Caçador, Calmon, Capinzal,

Catanduvas, Erval Velho, Fraiburgo, Herval d´Oeste, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Jaborá, Joaçaba, Lacerdópolis, Lebon Régis, Luzerna,
Macieira, Matos Costas, Ouro, Pinheiro Preto, Rio das Antas, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias, Vargem Bonita, Videira.
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Se comparado aos demais municípios da microrregião, Videira apresenta o 5°

maior percentual de domicílios com sistema de esgotamento sanitário adequado. Nesse

critério, Treze Tílias (93,3%) apresenta o maior percentual entre os vinte e sete

municípios da microrregião.

Figura 09. Esgotamento sanitário adequado

Fonte: IBGE (2019)

No contexto estadual e nacional, Videira apresenta o 44º maior índice entre os 295

municípios catarinenses e o 649º maior índice entre as 5.570 cidades do país. Apesar

de números consideravelmente positivos, cabe ressaltar a necessidade da ampliação

dos investimentos em saneamento básico em Videira, tendo em vista tratar-se de um

fator de fundamental importância para o desenvolvimento turístico de uma localidade,

bem como para a melhoria da qualidade de vida dos moradores locais.
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Neste sentido destaca-se que desde 25 de agosto de 2018, o Sistema de

Tratamento de Esgoto está sob gestão da Videira Saneamento – VISAN e deste o início

de 2020 a empresa iniciou as obras de implantação das primeiras redes coletoras de

esgoto. Os trabalhos iniciaram na Rua Brasil e, logo após serão realizados também na

Rua Antônio Marafon. A iniciativa faz parte das ações definidas através do Plano

Municipal de Saneamento Básico de Videira, que prevê melhorias ao longo de 30 anos

no município. No esgotamento sanitário, a previsão de investimento é de R$162 milhões

para inserção do serviço de coleta e tratamento para 81% da população.

2.4 Nível de atendimento do sistema de limpeza urbana

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e

Limpeza de Resíduos Especiais (Abrelpe) referentes ao ano de 2017, o índice de

cobertura de coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil atinge 91,24% da população,

sendo que considerando-se apenas a Região Sul do país, o índice alcança 95,09%

(ABRELPE, 2017).

No município de Videira, dados do Sistema Nacional de Saneamento Básico

(SNIS), referentes ao ano de 2017, apontam que a taxa de cobertura de coleta de

resíduos domiciliares em relação à população total alcançava 95,81%, percentual que

equivalia à 49.886 habitantes atendidos (SNIS, 2019).

Ainda de acordo com o SNIS, 45% da coleta de resíduos em Videira é realizada 02

ou 03 vezes por semana, 35% da coleta ocorre diariamente e 20% é realizada 01 vez

por semana. No que tange a taxa de cobertura da coleta seletiva porta-a-porta em

relação a população urbana, o percentual registrado no município é de 85,34% (SNIS,

2019).
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2.5 Situação da rede de drenagem pluvial e áreas urbanas atendidas

De acordo com dados do IBGE, em Videira, a média de domicílios urbanos

contemplados com urbanização adequada, incluindo o sistema de drenagem pluvial

equivalia à 57,9%. Em termos comparativos, Videira apresenta o 10º maior índice entre

os 27 municípios da Microrregião de Joaçaba. Se comparado aos 295 municípios

catarinense e 5.570 municípios brasileiros, Videira apresenta o 107º e 3.796º maior

percentual, respectivamente (IBGE, 2019).

Conforme informações repassadas pela Prefeitura de Videira, o município não

dispõe de documentos com o detalhamento referente ao sistema de drenagem pluvial.

Contudo, de acordo com a Prefeitura, todos os 32 bairros da cidade contam com a

referida infraestrutura.

2.6 Sistema de Telecomunicação

De acordo com dados publicados pela Agência IBGE Notícias (2018), 93,2% dos

domicílios brasileiros possuem acesso a aparelhos de telefonia celular, sendo que 97%

dos usuários acessam a internet utilizando dispositivos móveis.

No âmbito do turismo, 65% dos viajantes de lazer e 69% dos viajantes de negócios

recorrem à internet na busca inicial de informações sobre o destino. Da mesma forma,

78% dos turistas de viagens de negócios e 67% dos turistas de lazer afirmam utilizar

smartphones durante todo o processo de viagem (THINKWITHGOOGLE, 2014).
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No Brasil, 67% dos usuários de smartphones utilizam seus aparelhos , no destino,

para se localizar (Op. cit., 2018), fato que demonstra a relevância do sistema de

comunicação para a promoção do destino e ainda, contribuir para a segurança, o bem-

estar e uma melhor experiência turística dos visitantes.

Nesse contexto, verifica-se que o município de Videira é atendido pelo serviço de

telefonia móvel, fixa e internet móvel das seguintes empresas:

Tabela 02. Principais empresas de telefonia e internet móvel, em 2019.

Fonte: Elaborado pelo autor, com base no site Melhor Escolha (2019).

Ainda em relação ao Sistema de Comunicação, observa-se que no município são

oferecidos os serviços de TV aberta e TV por assinatura, este último serviço oferecido

pelas empresas Oi TV, Sky e Claro TV.
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2.7 Fornecimento de energia elétrica e iluminação pública

De acordo com dados do IBGE (2019), 99,5% dos municípios brasileiros possuem

energia elétrica18. Em relação à Videira, a distribuição de energia elétrica no município é

realizada pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina – Celesc, principal distribuidora de

energia do Estado de Santa Catarina e uma das principais do país no setor.

De acordo com dados publicados pela Celesc (2019), o consumo total de energia

elétrica consumida em Videira alcançou 10.704 MW/h, montante registrado no mês de

junho de 2019. Em termos comparativos, nos últimos 10 anos, o consumo de energia

elétrica no município de Videira recuou cerca de 45%, ocasionado principalmente pela

queda no consumo das indústrias locais (83,8%)19.

18 Fonte: Sinopse do Censo Demográfico 2010 - Domicílios particulares permanentes, por existência de energia elétrica,

segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação – 2010.

19 O consumo total de energia elétrica no mês 06/2009 em Videira, alcançou 19.457 MW/h (CELESC, 2019).
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Tabela 03. Consumo de energia elétrica em junho de 2019, segundo tipologia de unidade

consumidora no município de Videira.

Fonte: CELESC (2019).

Destaca-se que as unidades residenciais e comerciais são responsáveis por

aproximadamente 51% do consumo total de energia elétrica. Já as unidades rurais e

industriais representam cerca de 39% do total de energia elétrica consumida em Videira.

Conforme demonstrado na tabela anterior, a iluminação pública responde por

aproximadamente 4,5% do consumo total de energia elétrica em Videira e, neste

sentido, é importante ressaltar que a qualidade do sistema de iluminação pública está

diretamente ligada à melhoria na sensação de segurança de moradores e turistas.

Assim, cabe a Prefeitura Municipal realizar investimentos em iluminação pública

nos bairros da cidade, com ênfase na implantação de sistemas de iluminação mais

eficientes e, inclusive, com uso de energia alternativa (energia eólica, solar) uma vez

que o Artigo 4°, Item XXX da Lei Orgânica de Videira determina que o serviço de
iluminação pública é de competência do município (LEIS MUNICIPAIS, 2019).
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2.8 Sistema de saúde

Assim como os aspectos relacionados aos serviços de transporte, fornecimento de

energia elétrica, abastecimento de água e serviços de telecomunicações, o Sistema de

Saúde apresenta-se como fator relevante no processo de planejamento e

desenvolvimento turístico de um destino.

Nesse cenário, moradores e turistas que visitam o município de Videira dispõem

de um sistema de saúde composto por 1.132 profissionais, incluindo médicos,

enfermeiros, técnicos de enfermagem, entre outros (CNES, 2019)

No que tange a infraestrutura ligada à saúde, dados do Ministério da Saúde (2019)

apontam que o município dispõe de 218 estabelecimentos de saúde credenciados ao

Sistema Único de Saúde - SUS, sendo eles:

• 01 Posto de Saúde;

• 14 Centros de Saúde/Unidade Básica;

• 12 Policlínicas;

• 02 Hospitais Gerais;

• 155 Consultórios Isolados;

• 13 Clínicas/Centros de Especialidades;

• 08 Unidade de Apoio, Diagnose e Terapia (SADT Isolado);

• 02 Unidades Móveis Terrestres;

• 01 Unidade Móvel de Nível Pré-Hospitalar na Área de Urgência;
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• 01 Farmácia;

• 01 Unidade de Vigilância em Saúde;

• 02 Centrais de Gestão em Saúde;

• 01 Centro de Atenção Psicossocial;

• 01 Centro de Apoio a Saúde da Família;

• 02 Pronto Atendimentos;

• 01 Unidade de Atenção Em Regime Residencial;

• 01 Laboratório de Saúde Pública.

Dentre os estabelecimentos citados, cabe destacar o Hospital Salvatoriano Divino

Salvador, localizado na Rua Coronel Fagundes, 180 – Centro, Videira/SC. A unidade

conta com 366 profissionais, sendo 121 médicos, realizando atendimentos de média e

alta complexidade, bem como atendimentos de atenção básica de saúde. O hospital

atende pacientes do SUS, além de pacientes vinculados à convênios privados e

atendimentos particulares. A estrutura conta com 127 leitos, sendo 18 deles na Unidade

de Tratamento Intensivo (UTI Adulto -Tipo II). Por fim, a unidade conta com

equipamentos para realização de exames, com destaque para o tomógrafo, RX,

mamógrafo, endoscópio, ultrassom com doppler colorido, entre outros20.

20 Fonte: Ministério da Saúde (2019).
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Ressalta-se ainda o Hospital Santa Maria, situado na Rua Osvaldo Cruz, 73 –

Centro, Videira/SC. A unidade de saúde é administrada pelo município e conta com 39

profissionais de saúde e 26 leitos, prestando atendimentos de atenção básica e média

complexidade.

No que tange o fluxo de atendimento de ocorrências de maior gravidade no

município, conforme informações repassadas pela Prefeitura de Videira, os pacientes

atendidos nas Unidades de Pronto Atendimento são estabilizados e encaminhados para

os hospitais locais. Caso haja necessidade, eles são transferidos para hospitais de

referência em cada especialidade (cardiologia, ortopedia, oftalmologia, entre outras),

localizados em diferentes regiões do Estado.

Por fim, é relevante mencionar os dados relacionados ao índice de mortalidade

infantil no município. De acordo com informações do IBGE referentes ao ano de 2014,

Videira apresenta uma taxa de 12,08 óbitos/ mil nascidos vivos, considerado o 10º maior

índice entre os 27 municípios da Microrregião de Joaçaba.
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Figura 10. Índice de Mortalidade infantil em Videira/SC.

Fonte: IBGE (2019)

Em relação aos 295 municípios de Santa Catarina, Videira apresenta o 106° maior

número de óbitos/mil nascidos vivos. Já em âmbito nacional o município encontra-se na

2.588ª colocação entre as 5.570 cidades brasileiras, conforme apresentado na figura

anterior.

Análise da Infraestrutura Básica e Serviços Gerais



84Plano Municipal de Turismo 84

2.9 Sistema de Segurança

O município de Videira conta com unidades da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo

de Bombeiros Militar, conforme informações a seguir21:

a) Polícia Civil

- 25ª - Delegacia Regional de Polícia

Rua Padre Anchieta, 67 - Edifício Brasil Áustria, Centro – Videira/SC

Telefone: (49) 3533-4231

e-mail: drpvideira@pc.sc.gov.br

- Delegacia de Polícia da Comarca

Rua Manoel Roque, 18 - Alvorada – Videira/SC

Telefone: (49) 3566-0259 / 3566-0258

e-mail: dpvideira@pc.sc.gov.br

21 Fontes: PC-SC, 2019; PM-SC, 2019; CBM-SC, 2019.
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- Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso - DPCAMI

Rua Padre Anchieta, 67 - Edifício Brasil Áustria, Centro – Videira/SC

Telefone: (49) 3533-4220

e-mail: dpcamivideira@pc.sc.gov.br

Divisão de Investigação Criminal - DIC

Rua Padre Anchieta, 67 - Edifício Brasil Áustria, Centro – Videira/SC

Telefone: (49) 3533-4203 / (49) 3533-4226

e-mail: dicvideira@pc.sc.gov.br

b) Polícia Militar

- 10ª RPM / 15º Batalhão de Polícia Militar / 1ª Companhia, localizado na Rua

Jundiaí, s/n° - Bairro SESI - Videira /SC

Telefone: (49) 3533 5821

E-mail: 15b1ccmt@pm.sc.gov.br
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c) Polícia Militar Ambiental

- CPMA / 2º BPMA / 1ª Cia / 2º Pel. / 3º Grupo de Polícia Militar Ambiental,

localizado na Rua Jundiaí, s/n° - Bairro SESI - Videira /SC Telefone: (49) 3533 5839

E-mail: pmavideira@pm.sc.gov.br

d) Corpo de Bombeiros Militar de Videira/SC

- 3ª / 2º BBM, localizado na Rua Nicolau Cavon, n° 608-642 – Bairro Farroupilha,

Videira/SC.

Telefone: (49) 3533-5857

E-mail: 23sgtaux4@cbm.sc.gov.br

De acordo com informações obtidas junto ao Batalhão de Bombeiros Militar, a

unidade de Videira conta com uma equipe de 26 profissionais, sendo 16 Bombeiros e 10

profissionais do Setor Administrativo. A estrutura de atendimento do CBM de Videira

dispõe de 02 caminhões de combate à incêndios, 02 ambulâncias, 01 veículo de

resgate 4x4, além de 04 viaturas para uso administrativo e operacional.

Ainda com relação ao sistema de segurança no município, a tabela a seguir

apresenta a evolução do número das principais ocorrências policiais no município de

Videira, entre janeiro de 2015 e dezembro de 2018.
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Tabela 04. Evolução do número de ocorrências policiais em Videira, no período de 2015 a

2018.

Fonte: SSP/SC (2019).

Pode-se perceber que, assim como em grande parte dos municípios brasileiros,

Videira apresenta índices de criminalidade relativamente altos, se considerarmos o total

de habitantes do município. Tal fato se constitui como um dos principais desafios para o

desenvolvimento turístico local.

Em relação aos óbitos causados por homicídios dolosos, Videira registrou 07

ocorrências em 2018, acarretando um índice de 13,33 óbitos por 100 mil habitantes22.

Em termos comparativos, no mesmo ano, a taxa de homicídios no Brasil foi de 29,98

óbitos por 100 mil habitantes (IPEA, 2019). Porém, cabe destacar o número elevado de

ocorrências de estupro consumado (93 registros) e tráfico de drogas (105 registros) no

período de 2015 a 2018.

22 A taxa de homicídios por 100 mil habitantes é calculada através da divisão do número de ocorrências registradas no

município, durante determinado período (geralmente anual), pelo número de habitantes do município. Então, multiplica-se o
resultado por 100.000.
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Estes dados demonstram a necessidade de se ampliar a estrutura do sistema de

segurança do município, em conjunto com ações de inteligência, além de articular com

a Polícia Militar uma ampliação de sua estrutura e quadro de policiais, de modo a

diminuir as ocorrências policiais no município e, desta forma, fortalecer a imagem

turística do destino.

Por fim, mas não menos importante, destaca-se a situação referente à Exploração

Sexual de Crianças e Adolescentes, inclusive no turismo. Neste sentido se destaca que,

de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, não há casos

registrados em Videira nos últimos anos. Somado isso, cabe ressaltar que o município

realiza campanhas frequentes de conscientização e prevenção à exploração sexual

infantil.

2.10 Sistema de Educação

No que tange o Sistema de Educação, informações do IBGE (2019) apontam que

o município de Videira conta com 21 estabelecimentos de ensino fundamental e 07

estabelecimentos de ensino médio23.

No total, 6.178 estudantes estão matriculados nas escolas de ensino fundamental

e 2.030 estudantes matriculados em escolas de ensino médio. Somado a isso, 508

professores atuam nos estabelecimentos de ensino no município de Videira.

A taxa de escolarização das crianças com idades entre 06 e 14 anos é de 96,9%,

considerado o 22º maior índice entre os 27 municípios da microrregião de Joaçaba e o

246º maior índice entre as 295 cidades do Estado de Santa Catarina.

23 Dados de estabelecimentos de ensino fundamental e médio, referentes ao ano de 2018.
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Figura 11. Taxa de Escolarização.

Fonte: IBGE (2019)

Quanto ao desempenho escolar, o município de Videira alcançou a nota 6,5 no

IDEB – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (Rede Pública) e a nota 5,3 no IDEB –

Anos Finais do Ensino Fundamental (Rede Pública). Em termos comparativos, os

estudantes dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino Fundamental alcançaram,

respectivamente, a 13ª e a 10ª maior nota entre os 27 municípios da microrregião de

Joaçaba.
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No que tange a inserção da temática do turismo junto aos estudantes do

município, conforme informações da Prefeitura Municipal de Videira, o “Projeto

Educando Para o Turismo”, uma parceria com a Rota da Amizade, tem início previsto

para o mês de maio de 2020.

Com base nos dados gerais do município, percebe-se que Videira apresenta um

cenário positivo em relação à estrutura urbana nas áreas turísticas, aspecto que pode

ser considerado uma força competitiva para o destino. Nesse contexto, é importante

ressaltar os investimentos do município em obras de infraestrutura urbana e

revitalização de espaços públicos, com destaque para o Terminal das Araucárias, o

novo Terminal Rodoviário e o asfaltamento de vias de acesso ao interior do município.
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3.1 Órgãos e instituições públicas e

privadas

O processo de planejamento e gestão do

turismo em Videira é conduzido por órgãos públicos

e entidades de direito privado sem fins econômicos.

O planejamento e gestão do turismo no âmbito

estadual estão sob a responsabilidade da Agência

de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina

– SANTUR, entidade da Administração Pública

Estadual Indireta.

Já no âmbito regional, encontra-se a Instância

de Governança do Vale dos Imigrantes, entidade

que tem por finalidade propor, desenvolver e

executar ações de planejamento e promoção das

atividades turísticas dos 25 municípios integrantes.

No município de Videira, o planejamento e a

gestão do turismo estão sob responsabilidade da

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura,

processo que conta com o apoio e atuação do
Conselho Municipal de Turismo.
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3.1.1 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR

A história da Santur inicia por volta de 1968 com o Departamento Autônomo de

Turismo (Deatur). Paralelamente a este órgão, o governo do Estado mantinha uma

estrutura de apoio ao turismo junto ao Banco do Estado de Santa Catarina (Besc),

denominada de Besc Empreendimentos e Turismo S/A. Em 1974 foi alterado seu nome

para Besc Turismo S/A e, posteriormente, em 1975, foi extinto o Besc Turismo e criada

a Empresa de Turismo e Empreendimentos de Santa Catarina (Turesc), reconhecida

pelo governo estadual como empresa de economia mista.

Em 28 de junho de 1977, resultante da fusão da Turesc e da Citur/Rodofeira de

Balneário Camboriú, surge a Companhia de Turismo e Empreendimentos de Santa

Catarina (Citur). Este nome perdurou até 28 de outubro de 1987, quando, a fim de

promover uma maior relação com o nome do Estado, passou a denominar-se Santa

Catarina Turismo S/A (Santur).

No decorrer dos anos, a entidade teve um desenvolvimento significativo. Entre os

avanços, destacam-se a criação da Diretoria de Informação e a contratação de uma

empresa pública especializada na promoção dos destinos turísticos de Santa Catarina,

o que deu origem à Área de Promoção e Marketing e permitiu a internacionalização do

trabalho promocional. Além disso, foi implantada a segmentação turística no estado, em

trabalho conjunto com a extinta Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte –

SOL.

Até o final de 2018 as atenções da entidade estavam voltadas à instituição do

Plano Catarina, plano promocional que visa desenvolver o potencial turístico de Santa

Catarina até 2020, tornando o Estado um destino competitivo no âmbito nacional e no

internacional; o SC Rural, programa que visa melhorar as vendas e a produtividade no

campo, com aplicação de 2011 a 2016; e novas pesquisas de fluxo e demanda de

regiões turísticas e segmentos.
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Em 12 de junho de 2019, por meio da Lei Complementar n° 741, a Secretaria de

Estado de Turismo, Cultura e Esporte – SOL foi extinta, sendo a gestão do turismo

estadual transferida para a responsabilidade da SANTUR, autarquia com a

denominação de Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (SANTA

CATARINA, 2019). Ligada diretamente ao Gabinete do Governador do Estado, a

SANTUR possui as seguintes competências:

I- Planejar, formular, normatizar, supervisionar, acompanhar e estimular políticas e

iniciativas na área do turismo;

II- Promover, executar e apoiar a ampliação e diversificação da infraestrutura

turística estadual e manifestações e eventos para a geração de fluxo turístico;

III- elaborar e realizar pesquisas, estudos e análises sobre as áreas turísticas do

Estado, de modo a propor diretrizes para o desenvolvimento e a inovação do turismo;

IV- Planejar e coordenar, junto com organismos nacionais e internacionais,

públicos e privados, ações voltadas à captação de recursos para financiamento dos

projetos relativos ao desenvolvimento do turismo no Estado;

V- Promover o potencial turístico do Estado e apoiar a comercialização de

produtos turísticos catarinenses em âmbito nacional e internacional;

VI- Planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços

turísticos e de lazer;

VII- normatizar e consolidar critérios para estudos e pesquisas de demanda

turística;

VIII- celebrar contratos, convênios, acordos e demais instrumentos congêneres

com órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais e internacionais, com vistas a

intercambiar experiencias e fomentar atividades turísticas e inovação do setor turístico;
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IX- Elaborar programas, projetos e ações na área de turismo voltados a garantir a

inclusão de pessoas com deficiência;

X- Estimular a criação e o desenvolvimento de mecanismos de regionalização e

segmentação do turismo no Estado;

XI- coordenar e executar as diretrizes, os planos e os programas estaduais de

turismo e compatibilizá-los à política nacional de desenvolvimento do turismo;

XII- estruturar e operacionalizar os meios de atendimento ao turista; e

XIII- estabelecer áreas especiais de interesse turístico no Estado de Santa

Catarina.

De acordo com o Parágrafo 1º, as atividades da SANTUR devem compatibilizar-se

tecnicamente com os órgãos da Administração Pública Estadual Direta, numa gestão

articulada e integrada com os demais órgãos e as demais entidades da Administração

Pública Estadual, a fim de atender às diretrizes gerais fixadas pelo Governador do

Estado (SANTA CATARINA, 2019).

Por fim, o Parágrafo 2° determina que a SANTUR poderá pleitear financiamentos

ou outras operações de crédito, nacionais e internacionais, mediante estudos de

viabilidade, que deverão ser submetidos à aprovação do Governador do Estado e à

prévia apreciação da Secretaria de Estado da Fazenda, visando ao cumprimento de

programas relativos às suas finalidades (SANTA CATARINA, 2019).
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3.1.2 Instância de Governança do Vale dos Imigrantes - IGR

No âmbito regional, a gestão do turismo é conduzida pela Instância de Governança

do Vale dos Imigrantes, órgão que se originou a partir do desmembramento do Vale do

Contestado, processo que culminou com a criação de duas novas regiões turísticas, o

“Vale dos Imigrantes” e “Caminhos do Contestado”.

Além de Videira, outros 24 municípios do Meio Oeste Catarinense integram a IGR

do Vales dos Imigrantes, sendo eles: Abdon Batista, Alto Bela Vista, Arroio Trinta,

Caçador, Campos Novos, Catanduvas, Celso Ramos, Concórdia, Curitibanos,

Fraiburgo, Ibiam, Ibicaré, Iomerê, Ipira, Irani, Itá, Joaçaba, Lacerdópolis, Peritiba,

Piratuba, Salto Veloso, Tangará, Treze Tílias, Vargem (MAPA DO TURISMO

BRASILEIRO, 2019).

Apesar da recente criação, a nova região do Vale dos Imigrantes já possui

inclusive uma identidade visual, lançada em evento realizado no município de Campos

Novos, em novembro de 2019.

Figura 12. Nova marca turística da Região do Vale dos Imigrantes.

Fonte: PMCN (2019)
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Atualmente, a IGR é presidida pela Sra. Dirlei Barbieri Rofner, representante do

município de Treze Tílias/SC.

3.1.3 Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau

Associação sem fins lucrativos, a Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau

foi criado em 2005 e atua na promoção e no fomento da atividade turística, por meio da

divulgação turística dos municípios e empresas associadas.

Atualmente, a entidade é composta por representantes de Fraiburgo, Treze Tílias,

Joaçaba e Videira. O município de Videira formalizou sua associação em meados de

2019. Somado a isso, o quadro de associados do Rota da Amizade Convention &

Visitors Bureau conta com 26 empresas ligadas às áreas de hotelaria, gastronomia,

agenciamento turístico e comunicação (RAC&VB, 2019).

3.1.4 Gestão do turismo municipal

No que tange o planejamento e a gestão do turismo no município de Videira, o

processo é conduzido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, entidade que

integra a estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal de Videira. De acordo

com o Artigo 22° da Lei Municipal N° 3.566/2018, a Secretaria Municipal de Turismo e

Cultura possui as seguintes atribuições:

I - Planejar, coordenar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas de Turismo;
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II - Formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos,

programas, projetos e ações relativas ao turismo no âmbito municipal;

III - Promover, coordenar, executar e supervisionar a elaboração de planos,

programas e projetos de Turismo;

IV - Atrair recursos técnicos, humanos e financeiros, visando o desenvolvimento do

turismo no Município

V - Promover, isoladamente ou em articulação com pessoas jurídicas de direito

público e privado, ações destinadas a incrementar o turismo como fator de

desenvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda;

VI - Realizar e desenvolver estudos e pesquisas destinados a identificar as

necessidades e avaliar os efeitos dos programas, projetos e atividades vinculados ao

setor de turismo;

VII - Fiscalizar o cumprimento da legislação referente à área turística, quando

previamente autorizada;

VIII - Incentivar a inclusão da identidade cultural e dos valores históricos do

Município na promoção do turismo; e,

IX - Exercer outras atividades correlatas.

De acordo com o site oficial da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a

entidade pública tem como missão “promover o turismo sustentável em Videira,

contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da população, assim como

promover o desenvolvimento sociocultural e artístico da comunidade, subsidiado pelas

necessidades e expectativas de todos os segmentos da sociedade videirense de modo

a enriquecer e compartilhar o conhecimento, criando igualdade de oportunidades para

todos”.
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3.1.5 Conselho Municipal de Turismo – COMTUR

Criado por meio da Lei Municipal N° 3.504, de 23 de novembro de 2017, o

Conselho Municipal de Turismo de Videira possui as seguintes competências legais:

I - Promover os interesses turísticos do Município;

II - Apoiar a promoção do desenvolvimento sustentável do turismo, contribuindo

para a preservação e recuperação do seu patrimônio histórico, cultural e natural;

III - contribuir com a divulgação turística interna e externa em assuntos que digam

respeito aos produtos turísticos do Município;

IV - Atuar na sensibilização, educação e divulgação para a população local, da

importância da atividade turística para o Município;

V - Estimular a iniciativa privada no sentido de empreender no segmento turístico.

VI - Estudar e pesquisar, de forma sistemática e permanente, o mercado e a oferta

turística do Município, a fim de contar com os dados necessários para a implementação

e melhoria dele;

VII - Estudar, orientar, fomentar e aconselhar a formulação e implantação de

programas e ações para o desenvolvimento dos seguintes pontos:

a) Recursos humanos que atuam diretamente no atendimento ao turista.

b) Infraestrutura turística.

c) Projetos de empreendimentos turísticos.

d) Políticas de incentivo.
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VIII - Sugerir e deliberar sobre a execução de projetos envolvendo o Município e

outras instituições ou esferas do governo e/ou privadas.

IX - Promover ações para implantação do turismo inclusivo, garantindo

acessibilidade para todos.

X - Analisar e conceder pareceres relativos ao desenvolvimento do turismo no

Município de Videira.

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Turismo de Videira será corresponsável

pela elaboração e responsável pelo acompanhamento da implantação do Plano

Municipal do Turismo.

Composto por 14 membros titulares e seus respectivos suplentes, o COMTUR é

constituído por representantes de entidades públicas e privadas, sendo elas:

• Secretaria de Turismo e Cultura;

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Habitação;

• Procuradoria Geral do Município;

• Secretaria de Administração Municipal;

• Associação Empresarial de Videira - ACIAV;

• Setor de Comércio/Varejo;

• Convention e Visitors Bureau ou Instância Regional, representativo da região;

• Instituições de Ensino Superior.

• Organizações culturais instituídas no Município.
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• Representante dos meios de hospedagem;

• Representante de bares, restaurantes e similares;

• Representante das agências de turismo, operadoras, guias turísticos e

transportes;

• Representante dos atrativos e estabelecimentos com viés turístico.

3.2 Organização e coordenação do processo de planejamento e gestão do

turismo

O processo de planejamento do turismo em Videira é conduzido pela Secretaria

Municipal de Turismo e Cultura, sendo o quadro funcional constituído da seguinte forma:

• Francini Lira de Oliveira - Secretária Municipal de Turismo e Cultura

• Márcia Maria Modzeleski - Assessora de Cultura

• Gladis Ansilieiro - Assessora de Turismo

• Ana Carolina Rechia - Assessora de Projetos Turísticos e Culturais

• David Cordeiro Schmidt - Agente Administrativo II / Chefe de Serviços

Administrativos

• Guilherme Orso – Motorista

• Sirlei Maria da Fonseca - Auxiliar de Serviços Gerais

Análise do Quadro Institucional



101Plano Municipal de Turismo 101

• Monica Andres - Analista de Atividades Artísticas e Culturais

• Eduarda Nordt - Assessora de Eventos

Também fazem parte do organograma da Secretaria Municipal de Turismo e

Cultura a Biblioteca Pública, o Centro de Eventos Vitória – CEVI, o Museu do Vinho

Mario Pellegrin, a Banda Municipal e o Observatório Astronômico. O quadro funcional

dos referidos equipamentos é composto da seguinte maneira:

Biblioteca Pública:

• Débora Padilha - Bibliotecária

• Jhenifer Chaicoski - Estagiária

Centro de Eventos Vitória – CEVI:

• Michelle Tiritan - Assessora de atividades artísticas e culturais

• Gislei Sagais Zornitta - Instrutor de Dança

• Ana Maria Manenti - Auxiliar de Serviços Gerais

• Mário Moreira Alves - Auxiliar de Serviços Gerais

• João Batista Fernandes da Rocha - Assessor de Oficinas de Músicas nas

Escolas

Museu Do Vinho Mário De Pellegrin:

• Gustavo Nascimento - Museólogo

• Miltes Ferreira do Nascimento Strapazzon - Auxiliar de Serviços Gerais
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• Leonilde Maria Bonetti Ribeiro - Agente Administrativo

• Marcielly Palhano – Estagiária

Banda Municipal:

• Efrem Naor dos Santos Moura - Regente de Banda

Observatório Municipal:

• Odirlei Marcelo Alflen - Assessor para Atividades Pedagógicas

• Maiara Cagliari Cemin - Auxiliar de Serviços Gerais

Com relação à promoção da oferta turística do município, Videira integra o quadro

de associados do Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau. A associação foi

efetivada através da Lei Municipal N° 3.671, de 19 de abril de 2019.

No que tange à cooperação regional, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

e Turismo integra Instância de Governança do Vale dos Imigrantes, se fazendo presente

nas reuniões de planejamento, assim como na execução das ações propostas pelos

representantes dos 25 municípios que compõem a IGR.

Diante das informações apresentadas, percebe-se a ênfase do município de

Videira em relação ao planejamento e execução de políticas públicas relacionadas às

atividades turísticas no território, fato que que pode ser considerado uma força

competitiva para o destino.

Por outro lado, é importante mencionar fraquezas competitivas importantes no

contexto turístico do município, com destaque para os aspectos relacionados ao

planejamento turístico regional, roteirização, promoção e apoio à comercialização, bem

como a ausência de estudos de demanda turística.
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3.3 Legislação urbanística, ambiental, cultural e turística

.

O país possui um amplo arcabouço legal que orienta o processo de

desenvolvimento da atividade em todas as Unidades da Federação e nos municípios

brasileiros. A tabela a seguir apresenta uma síntese das principais leis e decretos

relacionados ao setor turístico.

Quadro 03. Síntese de leis e decretos relacionados ao desenvolvimento do turismo.

Análise do Quadro Institucional

DECRETO-LEI Nº 1.439, 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 
1975. 

 

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais e outros 
estímulos à atividade turística nacional, altera 
disposições dos Decretos-leis nº 1.376, de 12 de dezembro 
de 1974 e 1.338, de 28 de julho de 1974, e dá outras 

providências. 

LEI Nº 8.623, DE 28 DE 

JANEIRO DE 1993 

Dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo e dá outras 

providências. 

LEI Nº 11.771, DE  17 DE 

SETEMBRO DE 2008 

Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as 
atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei 
no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-lei no 
2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no 

8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências. 

DECRETO Nº 7.381, DE 2 

DE DEZEMBRO DE 2010. 

 

Regulamenta a Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008, 
que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as 
atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, e dá outras 
providências. 
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LEI Nº 12.974, DE 15 DE 
MAIO DE 2014 

Dispõe Sobre as Atividades das Agências de Turismo. 

 

LEI Nº 13.146, DE 6 DE 
JULHO DE 2015 

Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

LEI Nº 13.171, DE 21 DE 
OUTUBRO DE 2015 

 

Dispõe sobre o empregador rural; altera as Leis n.º 8.023, 
de 12 de abril de 1990, e 5.889, de 8 de junho de 1973; e dá 
outras providências. 

LEI Nº 13.315, DE 20 DE 
JULHO DE 2016. 

 

Altera as Leis nos 12.249, de 11 de junho de 2010, 9.779, de 
19 de janeiro de 1999, e 9.481, de 13 de agosto de 1997, 
para dispor sobre a incidência do imposto de renda retido 
na fonte sobre remessas ao exterior de valores 
destinados à cobertura de gastos pessoais, à promoção 
de produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros e 
de rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão. 

Válida até 31 de dezembro de 2019 

LEI Nº 13.419, DE 13 DE 

MARÇO DE 2017. 

 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, para 
disciplinar o rateio, entre empregados, da cobrança 
adicional sobre as despesas em bares, restaurantes, 
hotéis, motéis e estabelecimentos similares. 

LEI Nº 13.467, DE 13 DE 
JULHO DE 2017. 

 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis 
nos 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 
1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a 
legislação às novas relações de trabalho. 

[Permitiu o trabalho intermitente – uma demanda antiga 
do setor de turismo – e permitirá a geração de mais de 2 
milhões de novos empregos no setor de alimentação fora do 
lar nos próximos cinco anos (PNT, 2018)] 
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Também faz parte desse arcabouço legal, uma série de portarias, emitidas pelo

MTUR que possuem papel fundamental no desenvolvimento da atividade turística em
âmbito nacional e local (ver tabela a seguir).
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LEI Nº13.785, DE 27 DE 
DEZEMBRO DE 2018 

 

Determina o registro de veículo pelo guia de turismo que 
for adquirente de veículo ou que utilizar veículo próprio, de 
cônjuge ou de dependente, no desempenho de suas 
atividades profissionais e estabelece regras a serem 
observadas pelo guia-motorista na execução dos serviços de 
transporte turístico. 

DECRETO Nº 10.349, DE 13 
DE MAIO DE 2020 

Dispõe sobre a qualificação da política de atração de 
investimentos privados para o setor de turismo, no âmbito do 
Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da 
República. 

Dispõe sobre a qualificação da política de atração de investimentos 
privados para o setor de turismo, no âmbito do Programa de 
Parcerias de Investimentos da Presidência da República. 

LEI Nº 13.999, DE 18 DE MAIO 
DE 2020 

Institui o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), para o 
desenvolvimento e o fortalecimento dos pequenos negócios; e 
altera as Leis n.os 13.636, de 20 de março de 2018, 10.735, de 11 
de setembro de 2003, e 9.790, de 23 de março de 1999. 
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Quadro 04. Síntese de portarias relacionados ao desenvolvimento do turismo.
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PORTARIA Nº 100, DE 16 
DE JUNHO DE 2011 

Institui o Sistema Brasileiro de Classificação De Meios 
de Hospedagem (SBCLASS), estabelece os critérios de 
classificação destes, Cria o conselho técnico nacional de 
Classificação de meios de hospedagem (CTCLASS) e dá 

outras providências. 

PORTARIA Nº 27, DE 30 DE 

JANEIRO DE 2014 

Estabelece requisitos e critérios para o exercício da 

atividade de Guia de Turismo e dá outras providências. 

PORTARIA 8 DE 6 DE 

JANEIRO DE 2017 

Institui o Programa de Qualificação Internacional em 

Turismo e Hospitalidade 

PORTARIA 46, DE 4 DE 

ABRIL DE 2017  

 

Institui o Canal Braços Abertos, com o objetivo de 
promover a elevação da qualidade no atendimento ao turista 
e aperfeiçoamento profissional, no âmbito da plataforma de 
engajamento e aprendizagem – PEA, destinadas aos 
profissionais que atuam na linha de frente do turismo. 

PORTARIA Nº 47, DE 12 DE 
ABRIL DE 2017 

 

Art. 1º fica instituída comissão técnica interministerial 
para dar cumprimento ao disposto no item 9.1 do acórdão nº 
311/2017 - plenário, do tribunal de contas da união, que 
recomenda ao Ministério do Turismo que elabore, em 
conjunto com os ministérios do meio ambiente e da 
cultura, uma Política Nacional de Gestão do Patrimônio 

Mundial da Humanidade. 

PORTARIA MTUR Nº 39, 
DE 10 DE MARÇO DE 
2017, 

Estabelece regras e critérios para a formalização de 
instrumentos de transferência voluntária de recursos, para 
execução de projetos e atividades integrantes do Programa 
Turismo e respectivas Ações Orçamentárias, e dá outras 
providências. 
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Fonte: Elaborado pelo autor

No âmbito estadual, destaca-se a Lei Nº 13.792 de 18 de julho de 2006, a qual

institui o Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto do Estado de Santa

Catarina - PDIL, em conformidade com os objetivos estratégicos de governo definidos

no Plano Plurianual, visando estabelecer as políticas, as diretrizes e os programas para
a cultura, o turismo e o desporto do Estado de Santa Catarina.
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PORTARIA Nº 30, DE 7 DE 
FEVEREIRO DE 2018 

Altera os arts. 1º, 2º e 7º da Portaria MTur nº 144, de 27 de 
agosto de 2015, que estabelece a categorização dos 
municípios pertencentes às regiões turísticas do Mapa 
do Turismo Brasileiro, definido por meio da Portaria MTur 

nº 313, de 3 de dezembro de 2013, e dá outras providências. 

PORTARIA Nº 74, DE 2 DE 

ABRIL DE 2018 

Institui o Programa Nacional de Desenvolvimento e 
Estruturação do Turismo - Prodetur+Turismo, aprova o 
documento com as Diretrizes Estratégicas do Programa e 
institui o Selo+Turismo. 

PORTARIA Nº 105, DE 20 
DE JUNHO DE 2018 

Disciplina o Cadastro dos Prestadores de Serviços 
Turísticos - Cadastur instituído pela Portaria MTur nº 130, 
de 26 de julho de 2011, e dá outras providências. 

PORTARIA Nº 171, DE 14 
DE NOVEMBRO DE 2018 

Altera a Portaria nº 74, de 2 de abril de 2018, que institui o 
Programa Nacional de Desenvolvimento e Estruturação 
do Turismo - Prodetur+Turismo, aprova o documento com 
as Diretrizes Estratégicas do Programa e institui o 
Selo+Turismo. 

PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 
182, DE 13 DE DEZEMBRO 

DE 2018 

Institui o Código de Conduta destinado à proteção e ao 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e 
adolescentes. 
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Conforme o Artigo 2º, o Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto do

Estado de Santa Catarina - PDIL, baseia-se na aplicação dos seguintes critérios

(SANTUR, 2019):

I - Incentivo e valorização de todas as formas de expressão cultural;

II - Integração com as políticas de comunicação, ecológica, educacional e de lazer;

III - proteção das obras, objetos, documentos, monumentos naturais e outros bens

de valor histórico, artístico, científico e cultural;

IV - Criação de espaços e equipamentos públicos e privados, destinados a

manifestações artístico-culturais;

V - Preservação da identidade e da memória catarinense;

VI - Concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro às entidades culturais

municipais e privadas, em especial à Academia Catarinense de Letras e ao Instituto

Histórico e Geográfico de Santa Catarina;

VII - concessão de incentivos, nos termos da lei, para a produção e difusão de

bens e valores culturais, como forma de garantir a preservação das tradições e

costumes das etnias formadoras da sociedade catarinense;

VIII - integração das ações governamentais no âmbito da cultura, esporte e

turismo;

IX - Abertura dos equipamentos públicos para as atividades culturais;

X - Criação de espaços públicos equipados para a formação e difusão das

expressões artístico-culturais;

XI - autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto a sua
organização e funcionamento;
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XII - destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto

educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento;

XIII - tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional;

XIV - proteção e incentivo às manifestações desportivas de criação nacional;

XV - Educação física como disciplina de matrícula obrigatória;

XVI - fomento e incentivo à pesquisa no campo da educação física;

XVII - promoção e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento social e

econômico;

XVIII - preservação, recuperação e manutenção dos recursos naturais, artísticos e

históricos do Estado de Santa Catarina;

XIX - incentivo às vocações turísticas locais que favoreçam o ingresso ou

reingresso das pessoas na vida econômica pela criação de emprego e renda;

XX - Incentivo e apoio ao desenvolvimento de sistemas produtivos locais na

direção de uma maior agregação de valor, com a incorporação de novas tecnologias,

cultura, design e conhecimento;

XXI - incentivo à integração da cultura, turismo e esporte;

XXII - promoção turística do Estado de Santa Catarina de forma regional; e

XXIII - promoção e incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento econômico

e social, de divulgação, de valorização e preservação do patrimônio cultural e natural,

respeitando as peculiaridades locais, coibindo a desagregação das comunidades

envolvidas e assegurando o respeito ao meio ambiente e à cultura das localidades

exploradas, estimulando sua auto sustentabilidade.
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Ressalta-se ainda as diretrizes básicas que norteiam as ações de implementação

do Plano Estadual da Cultura, do Turismo e do Desporto do Estado de Santa Catarina -

PDIL, no que tange o turismo e a cultura:

I - Para o turismo:

a) estruturar os atrativos turísticos do Estado;

b) implementar o Programa Nacional de Regionalização do Turismo no Território

Catarinense;

c) garantir a sustentabilidade das destinações turísticas do Estado;

d) apoiar os serviços e consolidar as pesquisas sobre o turismo de Santa Catarina;

e) estimular, apoiar e conceder incentivos à participação de empresas e da

população do Estado nos empreendimentos turísticos; e

f) conscientizar a comunidade para o turismo em sentido amplo.

II - Para a cultura:

a) organizar o mercado cultural do Estado;

b) viabilizar a implantação de uma rede integrada sobre cultura no Território

Estadual;

c) resgatar a herança cultural e o patrimônio imaterial no Estado; e

d) difundir a cultura, tanto interna como externamente, do Estado de Santa

Catarina.
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Destaca-se, por fim, o fato de Videira possuir um amplo arcabouço legislativo em

prol da conservação do patrimônio cultural local e do meio ambiente, bem como do

desenvolvimento turístico e urbano.

Quadro 05. Identificação das principais políticas públicas ligadas ao urbanismo, meio

ambiente, cultura e turismo.
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LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO – 
PROMULGADA EM 
4/04/1990 

Art. 5º Ao Município de Videira compete, em comum com a 
União e com os Estados, observadas as normas de 
Cooperação fixadas na Lei Complementar:  

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e as 
paisagens naturais notáveis, e os sítios arqueológicos; 
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, 
artístico ou cultural; 
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, a educação 
e a ciência; 
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; 
VII - preservar a fauna e a flora;  

Art. 147 O Município promoverá e incentivará o turismo 
como fator de desenvolvimento social e econômico. 
Art. 148 Fica o Poder Executivo autorizado a cobrar preços 
públicos por serviços não compulsórios, prestados aos 
munícipes. 
Art. 181 A execução de obras, atividades, processos 
produtivos, instalação de indústrias e empreendimentos e a 
exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer 
pelo setor público, quer pelo privado, só serão admitidas se 
houver resguardo do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. (...) 
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LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO – 
PROMULGADA EM 
4/04/1990 - continuação 

Art. 182 O Município, mediante Lei, criará um sistema de 
administração da qualidade ambiental, proteção, 
controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso 
adequado dos recursos naturais, para organizar, 
coordenar e integrar as ações dos órgãos e entidades da 
administração pública direta e indireta, assegurada a 
participação da coletividade, através do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente, com o fim de: 
I - propor e executar uma política municipal de proteção ao 
meio ambiente; 
II - adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e 
junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio 
ecológico e a melhoria da qualidade ambiental, prevenindo 
a degradação em todas as suas formas e impedindo 
impactos ambientais negativos e recuperando o meio 
ambiente degradado; 

(...) 

X - Disciplinar a restrição à participação em concorrências 
públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais 
às pessoas físicas e jurídicas condenadas por atos de 

degradação do meio ambiente; 

(...) 
XVII - implantar e operar, diretamente ou mediante 
concessão, os sistemas de saneamento básico de 
abastecimento de água, esgotos sanitários e lixo 
urbano; 
XVIII - implantar e manter um conjunto de parques 
municipais, destinados ao lazer da população, respeitada 
a função ecológica dos respectivos sítios; 
XIX - implantar um programa de Defesa Civil, com destaque 
aos riscos de acidentes meteorológicos, nas indústrias e no 
transporte; 
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LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO – 
PROMULGADA EM 
4/04/1990 - continuação 

XX - definir áreas de proteção de mananciais, 
estabelecendo as restrições de uso nessas áreas; 
XXI - criar a Guarda Florestal Municipal, destinada à 
vigilância das áreas de preservação permanente e 
especialmente na fiscalização de desmatamentos, da caça 
e da pesca;Art. 185 São áreas de proteção permanente: 
I - as nascentes, os mananciais e as matas ciliares; 
II - as áreas que abriguem exemplares raros da fauna e 
da flora, bem como aqueles que sirvam como local de  
pouso ou reprodução de migratórios; 
III - as paisagens notáveis; 
IV - o Parque da Uva; 

V - as praças municipais. 

Art. 189 Os serviços municipais de esporte e lazer, 
articular-se-ão com as atividades culturais do 
Município, visando o desenvolvimento do turismo. 
Art. 190 O Município apoiará, direta ou através de 
instituições oficiais, a consolidação da produção de todas 
as formas de manifestação cultural, com ênfase à produção 
artesanal como expressão artística do Município. 

Art. 192 O Poder Público dotará das condições necessárias 
o Museu do Vinho de Videira. 
Art. 193 O Município realizará, entre outros eventos, 
periodicamente, a Festa da Uva, constituindo-se em marco 

histórico de sua gente. 

Art. 198 O Plano Diretor, aprovado pela Câmara de 
Vereadores, é o instrumento básico da Política de 
desenvolvimento e da expansão urbana. 
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LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO – 
PROMULGADA EM 
4/04/1990 - continuação 

Art. 202 A ação do Município deverá orientar-se para: 
I - ampliar progressivamente a responsabilidade local pela 
prestação de serviços de saneamento básico; 

Art. 204 Fica assegurada a participação do Conselho 
Municipal de Transportes no planejamento, operação, 
fixação de tarifas e itinerários, bem como no acesso às 
informações sobre o sistema. 
Art. 205 É dever do Poder Público Municipal fornecer um 
transporte com tarifa condizente com o poder aquisitivo da 
população, bem como assegurar a qualidade dos serviços. 

LEI ORÇAMENTÁRIA 
ANUAL LOA – 2019 (LEI 
3.641/2018) 

Lei prevê gastos de aproximadamente R$ 1.647.231,00 
(um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos 
e trinta e um reais) para os setores de Cultura e Turismo 
do município.  

Lei 3685/2019 – abre crédito suplementar no valor de R$ 
159.000,00 para o setor de turismo e cultura do município. 

LEI Nº 3.504/2017 - 
INSTITUI O CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO 
DE VIDEIRA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Qualifica o conselho municipal de turismo de Videira como 
órgão colegiado de participação direta da sociedade 
civil na administração pública municipal, de caráter 
consultivo, orientador, promotor e de assessoramento 

do turismo em Videira. 

Em seus incisos identifica-se também funções deliberativas 
do órgão. 
Entre outros aspectos, define sua vinculação à secretaria 

municipal de turismo e cultura. 

Destaca-se que a referida Lei prevê a composição do 
Conselho em seu art. 3º, sendo formado por 14 membros e 
respectivos suplentes.  

Insta salientar que a recente Lei 16.125/2019 nomeou 
Presidente e Secretária Executiva do Conselho Municipal 
de Turismo de Videira. 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 
43/2006 - PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO 
DE VIDEIRA  

Art. 1º Esta lei, com fundamento na Constituição da 
República, em especial no que estabelecem os seus artigos 
30 e 182, na Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade, 
e na Lei Orgânica do Município de Videira, institui o Plano 
Diretor, estabelece as normas, os princípios básicos e as 
diretrizes para sua implantação. 

Art. 6º As prioridades estabelecidas para o Plano 
Diretor de Videira são: 

I - A gestão da suinocultura, principalmente no que diz 
respeito ao tratamento e disposição de dejetos, de modo a 
impedir a poluição ambiental decorrente desta atividade; 
II - A manutenção da qualidade da água dos rios 
municipais; 
III - O estabelecimento de medidas para conservação das 
reservas florestais nativas existentes nas áreas urbanas e 
rurais; 
IV - A articulação com os demais municípios da região para 
discussão de temas comuns; 

V - A racionalização do uso e da ocupação do solo urbano; 

(...) 

XVIII - A garantia da acessibilidade urbana aos 
portadores de necessidades especiais; 
XIX - O fomento à atividade turística no Município; 

(...) 

XXI - A revitalização e viabilização do Rio Cortume; 
XXII - Criação de zona de preservação histórico cultural 
e ambiental nas proximidades da antiga Estação 
Ferroviária e Telégrafo; 

(...) 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 
43/2006 - PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO 
DE VIDEIRA - continuação 

XXXIII - Transformar o Parque da Uva em área de 
interesse histórico ambiental; 

(...) 

Ainda segundo o Art. 34º, são diretrizes do 

desenvolvimento econômico, entre outros: 

I - Fomentar a atividade de Turismo no Município, 
focando as potencialidades e integrando-o regionalmente;  

Já no Art. 35º define que para a consecução das diretrizes 
da política de desenvolvimento econômico deverão ser 
executadas, entre outras, as seguintes ações: 

I - Elaboração de Planejamento Estratégico que envolva a 
diversidade do turismo local; 

III - Criação de cursos de qualificação para a mão-de-
obra em turismo; 

IV - Integração com outros municípios com 
potencialidades turísticas comuns; 

V - Levantamento da demanda turística; 

VI - Estabelecimento de uma rede de contatos com 
agências de turismo e um programa de divulgação 
turístico;  

Com relação ao macrozoneamento proposto, destaca-se: 

Art. 42 A Macrozona Rural, definida pelas áreas não 
abrangidas pelos perímetros urbanos, terá como objetivos, 
entre outros, os seguintes: 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 
43/2006 - PLANO 
DIRETOR DO MUNICÍPIO 
DE VIDEIRA - continuação 

I - Manutenção e incentivo das atividades 
agrosilvipastoris, de extração mineral e de turismo, de 
forma sustentável;  

Art. 45 A Macrozona do Corredor de Uso Turístico, 
definido sobre os terrenos lindeiros à Rodovia Estadual SC-
460, via de ligação da Sede com a localidade Anta Gorda e 
desta com o município de Iomerê, numa profundidade 
máxima de 200m, terá como objetivos: 

I - Implantação de atividades voltadas ao turismo, de 
forma a compor um corredor de uso turístico concentrando 
recursos e iniciativas que valorizem as vocações 
municipais, paisagísticas e históricas; 

II - Concentração de recursos e iniciativas para o 
desenvolvimento do turismo como forma de fortalecer a 
atividade no Município. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 
56/07, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2007 - 
DISPÕE SOBRE O 
ZONEAMENTO DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 
URBANO DA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE VIDEIRA, E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Art. 3º A presente lei tem como objetivos: 

I. Estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo 
urbano da sede do município, tendo em vista o bem-estar 
do cidadão e o cumprimento da função social da 
propriedade; 

II. Orientar o crescimento da cidade, visando minimizar os 
impactos sobre áreas ambientalmente frágeis e 

incentivar o adensamento das áreas já urbanizadas; 

III. Integrar o uso e a ocupação do solo com o sistema 
viário e o meio ambiente; 

IV. Prever e controlar densidades demográficas e de 
ocupação de solo urbano, como medida para a gestão do 
bem público, da oferta de serviços públicos e da 
conservação do meio ambiente; 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 
56/07, DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2007 - 
DISPÕE SOBRE O 
ZONEAMENTO DE USO E 
OCUPAÇÃO DO SOLO 
URBANO DA SEDE DO 
MUNICÍPIO DE VIDEIRA, E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS - 
continuação 

V. Compatibilizar usos e atividades diferenciadas, 
complementares entre si, tendo em vista a eficiência do 
sistema produtivo e a eficácia dos serviços e da 
infraestrutura.Art. 7º A área do perímetro urbano da sede 
do Município, conforme mapa de zoneamento anexo à 
presente lei, fica subdividida nas seguintes zonas: 

I. Zona Central (ZC); 

II. Zona Residencial 1 - Baixa Densidade (ZR1); 

III. Zona Residencial 2 - Média Densidade (ZR2); 

IV. Zona Residencial 3 - Alta Densidade (ZR3); 

V. Zona de Serviços (ZS); 

VI. Zona de Serviços e Indústrias (ZSI); 

VII. Zona Industrial (ZI); 

VIII. Zona de Proteção Ambiental (ZPA); 

IX. Zona de Expansão. 

X - Zona Cultural. (Redação acrescida pela Lei 

Complementar nº 114/2011) 
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LEI COMPLEMENTAR N° 
68/2008 - DISPÕE SOBRE 
A POLÍTICA MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO 
BÁSICO, CRIA O 
CONSELHO MUNICIPAL 
DE SANEAMENTO E O 
FUNDO MUNICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO, E 
DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

Art. 1º A Política Municipal de Saneamento Básico de 
Videira tem como objetivo, respeitadas as competências da 
União e do Estado, melhorar a qualidade da sanidade 
pública e manter o Meio Ambiente equilibrado buscando o 
desenvolvimento sustentável e fornecer diretrizes ao poder 
público e à coletividade para a defesa, conservação e 
recuperação da qualidade e salubridade ambiental, 
cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas 

nesse sentido. 

Art. 12 Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento 
Básico - CONSAVI, cuja composição será formada por 
representantes da Sociedade Civil de Videira e do 
Executivo Municipal, todos nomeados pelo Prefeito 
Municipal, através de decreto, para um mandato de 02 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos pelo mesmo 
período. 

LEI 3.674/2019 – 
CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
VIDEIRA - CODEVI 

Art. 1º Fica criado o Conselho de Desenvolvimento de 
Videira, com o caráter deliberativo, consultivo, para 
formular e fazer executar as políticas de desenvolvimento 
econômico, sustentável e estratégico, atuando nos termos 
desta Lei e do Regimento a ser aprovado por este 
Conselho. 

Art. 2º O Conselho de Desenvolvimento de Videira terá as 
seguintes atribuições: 
I - buscar o intercâmbio permanente com os demais 
órgãos municipais, estaduais e federais, organismos 
internacionais e instituições financeiras, visando à 
execução da política municipal de desenvolvimento 
econômico e sustentável; 

(...) 
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LEI 3.674/2019 – 
CONSELHO DE 
DESENVOLVIMENTO DE 
VIDEIRA – CODEVI - 

continuação 

IV - desenvolver um ambiente para dialogar e concatenar 
os demandantes e os ofertantes da inovação, envolvendo 
membros como: governos, empresas, investidores, 
pesquisadores, entidades de classe, entre outros, 
produzindo respostas aos riscos e oportunidades trazidos 
pelas observações às grandes tendências e que façam 
sentido para Videira; 
V - desenvolver iniciativas para a divulgação, abertura e 
conquista de novos mercados, atração e retenção de 
investimentos e internacionalização de Videira; 

(...); 

LEI Nº 3.634/2018 – 
PROGRAMA MUNICIPAL 
DE PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS DO MUNICÍPIO 
DE VIDEIRA 

Art. 3º As Parcerias Público-Privadas de que trata esta Lei 
são mecanismos de colaboração entre a Administração 
Pública Municipal e agentes do setor privado, e poderão ter 
como objeto todas as atividades que não sejam definidas 
normativamente como indelegáveis. 
Parágrafo único. Fica a Administração Pública Municipal 
autorizada a contratar Parceria Público-Privada para a 
execução das seguintes atividades, sem a elas se limitar: 
I - transporte; 
II - pavimentação; 
III - rodovias; 
IV - unidades de atendimento ao cidadão; 
V - segurança pública; 
VI - saneamento básico; 
VII - resíduos sólidos; 
VIII - iluminação pública e energia; 
IX - habitação; 
X - saúde, educação, cultura, assistência social, turismo e 
esporte; 
XI - prestação de serviço público; 
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LEI Nº 3.634/2018 – 
PROGRAMA MUNICIPAL 
DE PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS DO MUNICÍPIO 

DE VIDEIRA - continuação 

XII - exploração de bem público; 
XIII - execução de obra para alienação, locação ou 
arrendamento à Administração Pública Municipal; 
XIV - desenvolvimento de projetos voltados à área de 
pessoas com deficiência; 
XV - exploração de parques, praças e estacionamentos 
públicos; 
XVI - construção, ampliação, manutenção, reforma seguida 

da gestão de bens de uso público em geral. 

LEI Nº 57/1981, 
ALTERADA PELA LEI 
2.618/2011 – CRIA O 
CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DO MEIO 

AMBIENTE - COMDEMA 

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente - COMDEMA, órgão de assessoramento a 
elaboração e execução da Política Municipal de Meio 
Ambiente, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente. 
Parágrafo Único. O presente Conselho é um órgão 
colegiado, de composição paritária, entre o Poder Público e 
a Sociedade Civil, de caráter permanente, consultivo de 
assessoramento ao Poder Executivo Municipal e 
deliberativo no âmbito de sua competência, ficando 
responsável pela elaboração, coordenação e fiscalização 
da Política Ambiental do Município. 

LEI Nº 3.508/2017 – 
DISPÕE SOBRE O SELO 
DE ACESSIBILIDADE E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

Art. 1º Fica criado o Selo de Acessibilidade para 
estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, que 
proporcionarem aos usuários acessibilidade arquitetônica, 
urbanística e da comunicação e atendimento prioritário à 
pessoa com deficiência, idoso e mobilidade reduzida, de 
acordo com a legislação específica e vigente. 

Art. 6º O Selo de Acessibilidade será concedido em três 
categorias: 
I - Selo Ouro - estabelecimentos totalmente acessíveis; 
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LEI Nº 3.508/2017 – 
DISPÕE SOBRE O SELO 
DE ACESSIBILIDADE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

- continuação 

II - Selo Prata - estabelecimentos com acessibilidade 
parcial, entendendo superior aos critérios estabelecidos no 
Selo Bronze e inferiores ao Selo Ouro; 
III - Selo Bronze - estabelecimentos com acessibilidade 
básica (acesso, banheiros PCR e vagas de estacionamento 
PCR). 
Parágrafo único. O modelo do Selo será estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Planejamento. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor

A análise deste arcabouço legal possibilitou identificar que o município de Videira

possui um vasto conjunto de políticas públicas que contribuem com o processo de

desenvolvimento sustentável do turismo. Todavia, para que os resultados sejam

satisfatórios para a sociedade, é imprescindível a efetiva implantação das diretrizes

previstas na mencionada legislação e, acima de tudo, a fiscalização de todo o processo

de desenvolvimento turístico, de modo a potencializar a geração de resultados positivos

para a sociedade e para os turistas.

3.4 Impactos e limitações das políticas públicas e da capacidade de gestão

pública sobre o desenvolvimento do turismo

No que tange às políticas públicas, o município de Videira conta com um conjunto

de instrumentos legais que orientam a prática de questões relacionadas ao

desenvolvimento do turismo e outras áreas que apresentam relação direta com a

atividade, dentre elas a cultura, o meio ambiente e o ordenamento urbano.
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Destarte, importa salientar a abordagem da Lei Orgânica do Município em relação

às atividades turísticas, cultura, urbanismo e meio ambiente em Videira, onde se

percebe o detalhamento das peculiaridades locais, tendo como principais exemplos:

a) O turismo é tratado na Lei Orgânica Municipal como fator de desenvolvimento

social e econômico;

b) O meio ambiente tem um grande destaque, sendo a tutela ambiental enfatizada

em todo o texto legal, como por exemplo, no art. 187, no qual é determinado que “a

execução de obras, atividades, processos produtivos, instalação de indústrias e

empreendimentos e a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo

setor público, quer pelo privado, só serão admitidas se houver resguardo do meio

ambiente ecologicamente equilibrado.”

c) Peculiaridades locais de maior importância também se encontram anotadas na

Lei Orgânica, a exemplo da previsão constante no art. 193, que determina a realização

periódica da Festa da Uva, constituindo-se em marco histórico de sua gente.

Nessa sequência, outro diploma legal de clara relevância é o Plano Diretor de

Desenvolvimento Urbano de Videira. Esse diploma prevê, dentre suas prioridades:

• a gestão da suinocultura, principalmente no que diz respeito ao tratamento e

disposição de dejetos, de modo a impedir a poluição ambiental decorrente desta

atividade;

• a manutenção da qualidade da água dos rios municipais;

• o estabelecimento de medidas para conservação das reservas florestais nativas

existentes nas áreas urbanas e rurais; etc.
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Denota ainda atenção especial ao turismo, estabelecendo entre suas prioridades o

fomento à atividade turística do município. Além disso, define áreas de especial

interesse histórico cultural e ambiental (art. 6º, XXII e XXXIII), espaços ambientalmente

protegidos, áreas de especial interesse de comércio, entre outras.

Percebe-se, porém, que ainda que sejam definidas no Plano Diretor diretrizes de

incentivo ao turismo, não se encontram na Lei de Zoneamento Urbano, a definição de

áreas de especial interesse turístico.

Cumpre frisar que evidencia-se no cenário legislativo do município de Videira a

preocupação como o meio ambiente, dada a ênfase despendida pela Lei Orgânica, bem

como pelo Plano Diretor e pelas demais leis específicas, como, por exemplo: lei de

criação do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA (Lei nº

57/1981); lei que dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico (Lei

Complementar nº 68/2008); Decreto que cria o Conselho Municipal de Proteção dos

Animais (Decreto nº 10.479/2013); etc.

Nesse ponto, o município de Videira reforça o cumprimento de sua obrigação

constitucional de defesa e proteção do meio ambiente ao intensificar suas normas

ambientais locais. E nessa perspectiva, a proteção ambiental almejada pelo município

pode ser muito bem explorada (divulgada) para fins turísticos, dada a valorização do

tema atualmente.
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Ainda em relação ao meio ambiente, a Lei Complementar nº 68/2008, que instituiu

a Política Municipal de Saneamento Básico, de fundamental importância para a

salubridade do meio urbano e rural, coloca em voga o melhoramento da qualidade da

sanidade pública e da manutenção do Meio Ambiente equilibrado buscando o

desenvolvimento sustentável e fornecendo diretrizes ao poder público e à coletividade

para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental. No

art. 12 desta Lei Complementar também foi criado o Conselho Municipal de

Saneamento Básico - CONSAVI, cuja composição será formada por representantes da

Sociedade Civil de Videira e do Executivo Municipal, todos nomeados pelo Prefeito

Municipal, através de decreto, para um mandato de 02 (dois) anos, podendo ser

reconduzidos pelo mesmo período.

De outra parte, destaca-se a Lei nº 3.504/2017, que instituiu o Conselho Municipal

de Turismo. Referida lei define que o COMTUR compor-se-á de membros que deverão

representar os segmentos ligados ao desenvolvimento do turismo no município,

tratando-se de órgão consultivo, orientador, promotor e de assessoramento do turismo

em Videira. Pode-se dizer que, da leitura do texto legal, o Conselho também possui

funções deliberativas. Prevê, ademais, que será composto de 14 membros titulares e

respectivos suplentes, detalhando a representatividade de cada membro.

Por esse ângulo, convém abordar a alocação de recursos públicos para o fomento

do turismo de Videira extraído da Lei Orçamentária Anual (LOA), a qual prevê para o

ano de 2019 gastos no âmbito do turismo e cultura de R$ 1.647.231,00 (um milhão,

seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e um reais), com destaque para a

abertura de crédito suplementar (Lei 3.685/2019) no valor de R$ 159.000,00 (cento e

cinquenta e nove mil reais) para o setor de turismo e cultura do município.
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Outrossim, dentre os principais instrumentos legais do município, é de se ressaltar,

ainda, a criação do CODEVI – Conselho de Desenvolvimento de Videira, órgão que

possui caráter deliberativo e consultivo, para formular e fazer executar as políticas de

desenvolvimento econômico, sustentável e estratégico, tendo, dentre suas principais

atribuições: buscar o intercâmbio permanente com os demais órgãos municipais,

estaduais e federais, organismos internacionais e instituições financeiras, visando à

execução da política municipal de desenvolvimento econômico e sustentável;

desenvolver um ambiente para dialogar e concatenar os demandantes e os ofertantes

da inovação, envolvendo membros como: governos, empresas, investidores,

pesquisadores, entidades de classe, entre outros, produzindo respostas aos riscos e

oportunidades trazidos pelas observações às grandes tendências e que façam sentido

para município de Videira; etc.

Por fim, insta salientar o acerto da promulgação da Lei nº 3.508/2017, a qual

institui o Selo de Acessibilidade para estabelecimentos públicos e privados de uso

coletivo, que proporcionarem aos usuários acessibilidade arquitetônica, urbanística e da

comunicação e atendimento prioritário à pessoa com deficiência, idoso e mobilidade

reduzida. Trata-se de um estatuto de relevante interesse social, que tem influência

direta na qualidade de vida dos habitantes e em tantas outras áreas, como no turismo,

uma vez que expande a capacidade de oferta turística do município e, ainda que a

acessibilidade faça parte do conjunto de obrigações constitucionais de qualquer

município, esse incentivo pode ser de grande valia para o crescimento e

desenvolvimento de vários seguimentos.
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4.1 Identificação dos impactos no meio

ambiente que já tenham sido causados por

atividades turísticas

4.1.1 Identificação de áreas degradadas

De acordo com o Art. 1o da Resolução

CONAMA no 001/86, considera-se impacto

ambiental como:

“(...) qualquer alteração das propriedades

físicas, químicas e biológicas do meio

ambiente, causada por qualquer forma de

matéria ou energia resultante das

atividades humanas que, direta ou

indiretamente, afetam:

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da

população;

II - As atividades sociais e econômicas;

III - a biota;

IV - As condições estéticas e sanitárias

do meio ambiente;

V - A qualidade dos recursos ambientais”

ANÁLISE DOS ASPECTOS 

SOCIOAMBIENTAIS

4.1 Identificação dos impactos no meio 

ambiente que já tenham sido causados por 

atividades turísticas

4.2 Gestão ambiental pública

4.3 Gestão ambiental nas empresas 

privadas
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Por meio de visitas realizadas no período de julho a outubro de 2019, não foram

identificadas áreas com degradação provocadas em função do uso turístico, o que pode

ser explicado pela característica da oferta turística municipal, essencialmente formada

por atrativos culturais, atividades econômicas e realizações técnicas e científicas

contemporâneas, com exceção do Parque do Rio do Peixe, um atrativo natural, porém

localizado no perímetro urbano, que conta com ampla infraestrutura para atender o uso

público, incluindo o uso turístico.

Ademais, nota-se que o volume de turistas que visitam os atrativos que compõe a

oferta turística ainda é bastante incipiente e, portanto, não há um fluxo suficiente para

provocar a degradação ambiental desses espaços.

4.1.2 Áreas suscetíveis à degradação

Em função dos principais segmentos turísticos potenciais de Videira se

configurarem por atividades realizadas no ambiente urbano (Turismo Étnico Cultural,

Turismo Enogastronômico e Turismo de Negócios e Eventos) ou em propriedades

privadas localizadas no ambiental rural (Turismo no Meio Rural), destaca-se que o

processo de desenvolvimento da atividade turística, ainda que registre um crescimento

exponencial, não deve provocar a degradação ambiental do território municipal.

O principal impacto pode estar relacionado à contaminação das águas dos rios,

devido à sobrecarga do sistema de tratamento de esgoto, haja vista a incapacidade do

atual sistema em atender a demanda do município, quiçá o aumento da demanda

provocada pelo incremento do fluxo turístico.

Análise dos Aspectos Socioambientais



129Plano Municipal de Turismo 129

4.2 Gestão ambiental pública

No município de Videira, as questões relacionadas à Gestão Ambiental estão

atribuídas à Secretaria Desenvolvimento Urbano, Agricultura e Meio Ambiente, situada

na Rua Venereano dos Passos, 431, Centro – Videira/SC. Telefone: (49) 3533 2248.

De acordo com informações apresentadas no item 3.3, o município dispõe de um

conjunto de leis relacionadas às políticas de gestão ambiental que, apesar de não

apresentarem ligação direta com o âmbito do turismo, são de grande relevância, tendo

em vista o fato de alguns atrativos turísticos de Videira estarem situados em áreas

naturais.

Além do arcabouço legal referente às questões ambientais, o município de Videira

atua na realização de ações e projetos direcionados à melhoria nos indicadores

ambientais do território, por meio de ações e projetos de preservação dos recursos

naturais e que geram reflexos positivos para as atividades turísticas. Nesse sentido,

cabe ressaltar os seguintes pontos:

• Coleta seletiva: Sob responsabilidade da empresa VT Engenharia, a coleta

seletiva em Videira é realizada às terças, quartas, quintas e sábados, nas seguintes

localidades: Sesi, Cibrazem, Quartel e Alvorada, Rio das Pedras, Nossa Senhora

Aparecida, Alto Boa Vista, Vinhedo Velho Antônio, Farroupilha, Aeroporto, Santos

Dumont, Marafon, Cidade Alta, Universitário, Colina Verde, Panazzolo, Santa Gema,

Floresta, Matriz, Dois Pinheiros, São Cristovão e São Francisco, Santa Tereza, Morada

do Sol e Portal das Videiras, Vila De Carli, Vila Verde, Prolar e Água Verde (VT

ENGENHARIA,02019).
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• Semana do Meio Ambiente de Videira: Evento realizado com o intuito de

promover a conscientização quanto aos cuidados e a preservação dos recursos

naturais. Dentre as diversas atividades desenvolvidas, destacam-se a distribuição de

500 mudas de árvores para os estudantes dos estabelecimentos municipais de ensino

de Videira, limpeza das margens do Rio do Peixe e soltura de 3.000 alevinos, além da

definição de pontos de coleta de óleo de cozinha usado (PMV,02019);

• Plano Municipal de Saneamento Básico: Contando com a participação ativa de

representantes do Poder Público Municipal de Videira, o Plano Municipal de

Saneamento Básico foi revisado em 2019. O plano prevê investimentos na ordem de R$

224 milhões nos próximos 30 anos, incluindo obras em sistemas de tratamento e

distribuição de água, tratamento de resíduos sanitários e drenagem (PMV, 2019);

No âmbito estadual, a gestão ambiental está sob responsabilidade do Instituto do

Meio Ambiente (IMA), sediado em Florianópolis/SC, entidade composta por 16

Gerências Regionais distribuídas no território catarinense. A entidade da

esfera pública estadual atua no gerenciamento de 10 Unidades de Conservação, na

fiscalização para evitar a degradação dos recursos naturais do Estado, em processos

de licenciamento ambiental, programas de prevenção e atendimentos à acidentes com

cargas perigosas, em atividades de geoprocessamento, na elaboração de estudos e

pesquisas ambientais e na realização de levantamentos de balneabilidade (IMA, 2019).

As 16 Gerências de Desenvolvimento Ambiental do IMA estão situadas nos

seguintes municípios catarinenses: Blumenau, Caçador, Canoinhas, Chapecó,

Concórdia, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages,

Mafra, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão.

Com relação a Videira, o município é atendido pela Gerência de Desenvolvimento

Ambiental (GDA) de Caçador/SC, juntamente com outros 19 municípios da região.
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GDA – Caçador/SC

Endereço: Carlos Coelho de Souza 120 - Bairro DER - Caçador/SC.

Telefone: (49) 3561-6900 | (49) 3561-6901

E-mail: cacador@ima.sc.gov.br

Ainda em relação à gestão ambiental pública é importante mencionar a

importância das Unidades de Conservação no processo de preservação e conservação

da fauna e flora, dos recursos hídricos, bem como das belezas naturais de um território.

Nesse contexto, destaca-se o fato de Videira não possuir uma única Unidade de

Conservação regulamentada de acordo com a Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), fato que poderia

contribuir também para o desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente

no município.

4.3 Gestão ambiental nas empresas privadas

Conforme abordado no Capítulo 1, foram identificadas, em Videira, 38 empresas

que fazem parte da oferta turística e de apoio ao turismo nos segmentos de

hospedagem, alimentos e bebidas.

Para identificar a gestão ambiental nas empresas privadas, aplicou-se, no mês de

novembro de 2019, uma pesquisa junto aos meios de hospedagem e estabelecimentos

de alimentos & bebidas. Nesse cenário, obteve-se o retorno de 17 empresas, das quais

82,4% afirmaram possuir gestão familiar, enquanto 17,6% delas possuem gestão

realizada por profissionais do mercado.
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No âmbito da gestão ambiental, verificou-se que 70,5% das empresas

pesquisadas avaliam o seu desenvolvimento ambiental entre o nível 7 e 10, sendo que

1 equivale à “precário” e 10 equivale à “altamente desenvolvido”.

Dentre as empresas pesquisadas, 80% realizam algum tipo de ação ambiental em

suas operações. De acordo com o levantamento, dentre as ações ambientais

executadas pelas empresas respondentes, destaca-se o uso de lâmpadas de baixo

consumo, com 70,6% de adesão pelas empresas e a coleta e descarte seletivo de

resíduos (47,1%).

Ainda com relação as práticas sustentáveis, 41,2% adquirem insumos locais e/ou

orgânicos, 23,5% realizam captação de água de chuva e 17,6% utilizam sistema de

energia solar, entre outros, conforme apresentado no gráfico a seguir.

Gráfico 20. Identificação das ações de cunho ambiental realizadas pelas empresas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Análise dos Aspectos Socioambientais



133Plano Municipal de Turismo 133

Estas iniciativas identificadas demonstram que a maioria das empresas que

participou da pesquisa24 possui algum engajamento em relação à sustentabilidade

ambiental e que estão colocando ao menos uma ação ambiental em prática em suas

operações.

Porém, a mesma pesquisa identificou que as empresas de Videira não possuem

um plano de gestão ambiental. Além disso, não foi identificado, por parte das empresas,

nem mesmo nas entidades e instituições ligadas aos segmentos de hospitalidade do

município, qualquer tipo de iniciativa ou Programa de Certificação Ambiental nas

empresas.

É importante mencionar algumas questões ligadas à sustentabilidade, com ênfase

nos aspectos sociais. Nesse contexto, percebe-se que os atrativos e equipamentos

turísticos de Videira são amplamente utilizados pela população local, fato que fortalece

o sentimento de pertencimento dos munícipes e contribui para o desenvolvimento do

turismo local.

Por fim, cabe destacar a relevância do direcionamento de esforços voltados à

sensibilização da população videirense em relação ao turismo, evidenciado a

importância da atividade para a valorização da cultura local, bem como para o

desenvolvimento socioeconômico do município.

24 Nota-se que a amostra da pesquisa representa 44,74% das empresas identificadas como empresas turísticas, mas

demonstra um padrão das empresas turísticas e de apoio ao turismo de Videira.
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5.1 Análise SWOT do Turismo de Videira

A Análise SWOT - Forças (Strengths),

Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades

(Opportunities) e Ameaças (Threats) objetiva

identificar as forças e fraquezas do turismo na

localidade, com o intuito de estabelecer o

diagnóstico completo da atividade no destino, além

das oportunidades e ameaças para o

desenvolvimento da atividade no curto e médio

prazo.

Figura 13. Quadro esquemático para identificação

das forças internas e externas que interferem no

desenvolvimento do trabalho no destino

Fonte: Elaborado pelo autor.

ESTRATÉGIAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

DO TURISMO

5.1 Análise SWOT do Turismo 

5.2 Missão

5.3 Visão

5.4 Estratégias e ações para o 

desenvolvimento do turismo
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A identificação destas forças internas e externas permite, portanto, a definição de

uma série de ações com o intuito de:

• tirar proveito das forças do destino;

• fortalecer os aspectos identificados como fraquezas;

• tirar proveito das forças para investir nas oportunidades identificadas no ambiente

externo;

• identificar as ameaças e agir para neutralizá-las ou diminuir a sua interferência no

desenvolvimento do destino.

A Análise SWOT do Turismo de Videira foi elaborado de modo a identificar a atual

situação do turismo na localidade, levando em consideração os aspectos relacionados

direta e indiretamente com o desenvolvimento da atividade turística, incluindo os

aspectos relacionados à infraestrutura, produto turístico, fortalecimento institucional,

comercialização turística e sustentabilidade.

Após a análise dos dados, realizada pela equipe técnica, estes mesmos dados

foram compartilhados com a comunidade presente no I Seminário de Planejamento

Participativo com vistas a realizar, de forma participativa, a análise micro ambiental

(Forças e Fraquezas) e macro ambiental (Oportunidades e Ameaças), a qual foi então

sintetizada no quadro a seguir.

Estratégias para o desenvolvimento do turismo
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Quadro 6. Análise SWOT

Estratégias para o desenvolvimento do turismo

Tendências  

(ameaças e oportunidades) 

 Crescimento dos “Poshtels” (albergues chiques); 

 Aumento da demanda por experiências e pelo turismo educativo; 

 Aumento dos “Bleisures” (viajante de negócios + lazer); 

 Aumento da demanda pelo Turismo de Aventura (Cicloturismo); 

 Brasil ganhará programa de revitalização para o ecoturismo (Panrotas, 2019); 

 Sustentabilidade cada vez mais valorizada pelo viajante; 

 Compras online crescem 35% no Brasil em 2019; 

 O mercado de turismo online no Brasil movimentou R$ 35,1 bilhões em 2018, alta de 17,88% em relação à 2016; 

 Cultura POP em alta; 

 Expansão da economia compartilhada e hospedagem alternativa em alta; 

 65% dos viajantes de lazer e 69% dos viajantes de negócios recorrem à internet na busca inicial de informações sobre 
o destino; 

 78% dos turistas de viagens de negócios e 67% dos turistas de lazer afirmam utilizar smartphones durante todo o 
processo de viagem; 

 no Brasil, 67% dos usuários de smartphones utilizam seus aparelhos, no destino, para se localizar; 

 67% dos viajantes brasileiros planeja viajar mais nos finais de semana em 2019; 

 51% dos brasileiros com animais de estimação apontam que a escolha de seu destino de viagem dependerá da 
possibilidade de levarem ou não seus pets junto; 

 Mercado financeiro prevê cotação do dólar em R$ 5,77 ao final de 2020 (UsdForecast, março de 2020); 

 Bancos de Fomento possuem linhas de crédito especiais para o turismo (até R$150 milhões privado e a partir de R$10 
milhões público). (BNDES, 2019) 

 Impactos da epidemia do Coronavírus no turismo mundial. 
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Estratégias para o desenvolvimento do turismo

Forças Fraquezas 

Infraestrutura 
Estrutura Urbana nas Áreas Turísticas 
Segurança e Serviço de Proteção ao Turista 
Fornecimento de Energia e Iluminação pública 
Capacidade de Atendimento Médico ao Turista 
 

Infraestrutura 
Infraestrutura de Comunicação (telefonia, internet, tv a 
cabo etc.)  
Acesso Aéreo 
Acesso Rodoviário  
Sistema de Transporte no Destino 
Proximidade de Grandes Centros Emissivos de Turistas 

Produto 
Espaço para Eventos 
Estrutura de Qualificação para o Turismo 
Qualidade, diversidade e Capacidade dos Restaurantes 
Atividades Econômicas 
Atrativos Culturais  
Eventos Programados 
Realizações Técnicas, Científicas e Artísticas 

Produto 
Qualidade, diversidade e Capacidade dos Meios de 
Hospedagem  
Atrativos Naturais 
 

Fortalecimento Institucional 
Pesquisa de Oferta 
Planejamento para o Destino e Atividade Turística 
Mapa do Turismo (C) 
Governança - IGR 
 

Fortalecimento Institucional 
Planejamento Turístico Regional e Projetos de 
Cooperação Regional 
Roteirização  
Promoção e Apoio à Comercialização 
Sistema de Estatísticas do Turismo  
Estrutura Regional para Apoio ao Turismo (IG Vale dos 
Imigrantes) 
Grau de Cooperação Público-privada 
Estrutura e Legislação Municipal de apoio ao turismo 
 

Sustentabilidade 
Aspectos da Economia Local 
Política de Enfrentamento e Prevenção à Exploração sexual 
infanto-juvenil 
Uso de Atrativos e Equipamentos Turísticos pela População 
Rede Pública de Distribuição de Água 
Ações de cunho ambiental nas empresas de turismo 
Patrimônio Histórico e Cultural 

Sustentabilidade 
Sensibilização Turística da Comunidade 
Unidades Conservação no Território Municipal 
Empregos Gerados pelo Turismo 
Rede Pública de Coleta e Tratamento de Esgoto 
Produção Cultural Associada ao Turismo 
Acessibilidade em serviços e equipamentos públicos e 
privados 
 

Comercialização Comercialização 
Planejamento de Marketing 
Participação em Feiras e Eventos 
Promoção do Destino + Website do Destino 
Uso eficiente das redes sociais para promoção turística 
Qualidade, diversidade e Capacidade de atendimento do 
Turismo Receptivo - agenciamento 
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5.2 Missão

A missão organizacional define o motivo da existência da organização/ grupo/

destino, ou ainda, quais são os propósitos centrais da organização/ grupo/ destino.

A concepção da missão do turismo de Videira partiu da identificação, por meio de

brainstorming25, do propósito do turismo no destino, na visão dos participantes do II

Seminário de Planejamento Participativo, realizado no dia 22 de janeiro de 2020, no

CEVI.

O resultado do brainstorming foi então apresentado ao grande grupo e chegou-se

as seguintes propostas de redações:

• Atrair visitantes através da diversidade cultural, hospitalidade e integração

regional.

• Atrair e atender pessoas com hospitalidade respeitando e valorizando a cultura

local.

• Oferecer a melhor experiência em cultura, bem viver, lazer, gastronomia e

enoturismo do Meio-Oeste Catarinense.

• Atrair pessoas para o turismo de negócios e lazer. Usufruindo da cultura,

economia e das belezas naturais.

• Promover Videira como referência regional no turismo cultural e de negócios.

25 O brainstorming (literalmente: "tempestade cerebral" em inglês) ou tempestade de ideias, mais que uma técnica de

dinâmica de grupo, é uma atividade desenvolvida para explorar a potencialidade criativa de um indivíduo ou de um grupo -
criatividade em equipe - colocando-a a serviço de objetivos pré-determinados.

Estratégias para o desenvolvimento do turismo
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As propostas foram então revistas e chegou-se à proposta final, de autoria da

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura:

“Atrair visitantes por meio de experiências autênticas, que valorizem a 

cultura, o bem viver e as belezas naturais a fim de promover o enoturismo, lazer e 

negócios”.

5.3 Visão

A visão pode ser compreendida como o objetivo de longo prazo da organização/

grupo/ destino, ou seja, consiste na definição de onde a organização/ grupo/ destino

pretender chegar, em um prazo entre 5 e 10 anos, desenvolvendo a sua atividade

principal.

A definição da visão do turismo de Videira também ocorreu durante as atividades

realizadas no II Seminário de Planejamento Participativo, e o prazo definido pelo grupo

presente, com a aprovação da Secretaria de Turismo e Cultura, foi de 5 anos (2025).

A partir da análise do processo de brainstorming, chegou-se as seguintes

propostas de redações:

• Tornar Videira um destino turístico de referência nacional através de sua cultura,

raízes e do enoturismo até 2025.

• Ser a nova referência no Sul do Brasil em turismo de experiência.

• Colocar Videira entre os 5 principais destinos do turismo cultural e de negócios
de Santa Catarina.
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• Ser reconhecido como um dos principais destinos turísticos de Santa Catarina.

Nota-se que também foi levada em consideração a redação da Visão, proposta no

PEDEM 201826.

As propostas de redação foram então revisadas e chegou-se à proposta final, de

autoria da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura:

“Tornar Videira reconhecida como um dos dez destinos de destaque do 

turismo cultural e de negócios de Santa Catarina, até 2030”.

5.4 Estratégias e ações para o desenvolvimento do turismo

As estratégias podem ser compreendidas como objetivos de médio prazo (1 a 3

anos), capazes de conduzir a organização/ destino a atingir a sua visão de longo prazo.

Desta forma, a partir da missão e visão estabelecida para o turismo no município e

com base em todo o processo de elaboração deste estudo, foram estabelecidas as

estratégias e as respectivas ações propostas para o desenvolvimento do turismo local.

26 “Ser referência no turismo cultural, comércio, serviços e bem estar, de forma inovadora e sustentável”.
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Com relação à Infraestrutura e serviços básicos são apresentadas as seguintes
estratégias:

• Ampliar a oferta e a qualidade da infraestrutura e serviços básicos de Videira

Ação 1. Executar a Etapa 03 do Parque Linear Rio Do Peixe - Praça do

Conhecimento (Rua Antônio Fávero e Avenida Beira Rio, Centro) e, executar a

revitalização da Praça Nereu Ramos.

Ação 2. Executar a implantação do Eixo Cultural de Videira, na Rua Padre

Anchieta, entre as esquinas da Rua Campos Novos e Rua Seledonia Selbach, parte da

praça em frente à Biblioteca Municipal e Praça em frente à Igreja Matriz, com área total

de intervenção de 8.479,36m².

Ação 3. Implantar Sistema de ciclofaixas27 e ciclorrotas no território do município

de Videira.

Ação 4. Homologar o Balizamento Noturno no Aeroporto Municipal de Videira.

Ação 5. Implantar o Parque da Aviação integrado ao Aeroporto Municipal de

Videira.

Ação 6. Revitalizar as pontes no perímetro urbano do Rio do Peixe, criando uma

estrutura atrativa e que se integre a paisagem turística do município.

27 Ciclovia: via exclusiva, separada fisicamente, para as bicicletas.

Ciclofaixa: via exclusiva para bicicletas demarcada no mesmo pavimento da via e separada com tachões.

Ciclorrota: via compartilhada entre bicicletas e demais veículos, em que a presença de ciclistas é alertada com sinalização

vermelha no asfalto.
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Ação 7. Revitalizar e Implantar novo mobiliário urbano, nas áreas turísticas do

município, que valorize a imagem e aspectos relacionados com a Uva e as Videiras.

Ação 8. Articular a revitalização das fachadas e padronização das placas de
comunicação dos imóveis da Rua XV de Novembro e Rua Saul Brandalise.

Ação 9. Articular a implantação de serviço de internet WIFI gratuita nos principais

atrativos do município.

Ação 10. Implantar Portais Turísticos, nos 3 principais acessos à cidade de Videira.

Com relação aos Produtos Turísticos são apresentadas as seguintes estratégias:

• Fomentar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, segmentados e

integrados à oferta turística regional

Ação 1. Criar incentivos para a implantação, ampliação e melhoria dos serviços e

equipamentos turísticos do município; e à revitalização e preservação do patrimônio

histórico.

Ação 2. Implantar novo Centro de Atendimento ao Turista no Eixo Cultural de

Videira; revitalizar o Centro de Atendimento ao Turista – CAT da Casa do Telégrafo; e

ampliar o horário de atendimento.

Ação 3. Criar e implantar a Rota Turística da Uva e do Espumante; e a Rota

Turística Caminhos Rurais e da Imigração.

Estratégias para o desenvolvimento do turismo



143Plano Municipal de Turismo 143

Ação 4. Implantar o trecho de Videira (aproximadamente 20 km) da Rota de

Cicloturismo do Caminho do Rio do Peixe (Porto União – Piratuba).

Ação 5. Implantar o Planetário de Videira anexo ao Observatório Astronômico

Domingos Forlin.

Ação 6. Implantar novo Sistema de Sinalização de Orientação e Interpretação

Turística.

Ação 7. Implantar Linha de Transporte Turístico para acessos aos atrativos com

funcionamento aos sábados e domingos.

Ação 8. Implantar o Projeto Dança das Águas, no Rio do Peixe.

• Fomentar a capacitação dos empresários e equipes operacionais dos

equipamentos turísticos e de apoio ao turismo de Videira

Ação 1. Articular a oferta de cursos de capacitação e qualificação no turismo.

Ação 2. Criar Programa de Certificação de Excelência no Turismo.

Com relação à Comercialização Turística são apresentadas as seguintes

estratégias:
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• Atrair e manter relacionamento permanente com os visitantes de Videira

Ação 1. Criar e implantar Plano de Comunicação e Marketing Turístico

segmentado, com ênfase no mercado doméstico e em viagens de curta duração.

• Marca Turística

• Website inteligente, responsivo e integrado às redes sociais

• Aplicativo oficial do turismo de Videira

• Redes Sociais

• Material de divulgação

• Mapa Turístico

• Calendário de participação em feiras e eventos

Ação 2. Apoiar as ações de promoção e captação de eventos de negócios

realizadas pelo Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau.

Ação 3. Apoiar a criação de novos produtos/passeios turísticos ligados aos

segmentos prioritários da oferta turística de Videira e integrados à oferta turística

regional; e a criação de calendário mensal de atividades.
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Com relação à Sustentabilidade Socioambiental são apresentadas as seguintes

estratégias:

• Estimular a adoção de práticas que promovam a conservação dos recursos

naturais, a valorização da cultura e do patrimônio local e maior rentabilidade e

lucratividade das empresas

Ação 1. Criar e implantar campanha de sensibilização turística de moradores e

visitantes.

Ação 2. Criar Programa de incentivo à produção artesanal, que estimule a criação

de peças que remetam a identidade cultural do município e a marca de Videira,

vinculando ao Projeto Artesanato Solidário.

Ação 3. Articular a implantação do Projeto Educando Para o Turismo, de autoria da

Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau, nas escolas da rede pública municipal

de ensino.

• Estimular o desenvolvimento de um turismo acessível a todos

Ação 1. Fomentar a adaptação dos meios de hospedagem e equipamentos de

alimentos e bebidas para atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida; e

viajantes com pets e conceder o Selo de Acessibilidade aos estabelecimentos, conforme

previsto na LEI Nº 3.508/2017.
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Ação 2. Implantar e articular a implantação de infraestrutura acessível nos

atrativos turísticos, públicos e privados, do município e conceder o Selo de

Acessibilidade aos estabelecimentos, conforme previsto na LEI Nº 3.508/2017.

Com relação ao Fortalecimento do Quadro Institucional são apresentadas as

seguintes estratégias:

• Promover a integração e a inovação na gestão do turismo de Videira

Ação 1. Articular a ampliação do quadro de servidores para atuar no planejamento

e gestão do turismo.

Ação 2. Apoiar a execução das ações previstas no Plano Estratégico da Instância

de Governança Vale dos Imigrantes.

Ação 3. Criar e manter Sistema de Monitoramento do Turismo no município.

Ação 4. Articular com o Centro de Inovação Videira, a realização do 1º Hackathon

de Turismo da região turística do Vale dos Imigrantes.

Ação 5. Elaborar Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de

Turismo – FMT; e criar mecanismo que permita utilizar, de forma ágil, os recursos do

FMT.

Ação 6. Articular a criação de Áreas de Especial Interesse Turístico no território do
município, de modo a incentivar o investimento público e privado localizado.

Estratégias para o desenvolvimento do turismo
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Ação 7. Incentivar a criação da Associação de Turismo de Videira, que possa

auxiliar o poder público no processo de desenvolvimento e promoção do turismo e,
ainda, defender os interesses do trade-turístico.

Estratégias para o desenvolvimento do turismo
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A seguir são apresentadas as ações a serem

executadas no âmbito do Plano Municipal de

Turismo de Videira. As ações são apresentadas de

acordo com as 5 macro dimensões apresentadas

anteriormente: 1) Infraestrutura básica e serviços;

2) Produto Turístico; 3) Comercialização Turística;

4) Sustentabilidade socioambiental; e 5)
Fortalecimento do Quadro Institucional.

PLANO DE AÇÕES

6.1 Dimensionamento do Investimento Total
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Quadro 7. Ampliar a oferta e a qualidade da infraestrutura básica e serviços básicos de

Videira

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Execução da 
Etapa 03 do 
Parque Linear Rio 
Do Peixe - Praça 
do Conhecimento 
(Rua Antônio 
Fávero e Avenida 
Beira Rio, Centro) 
e, executar a 
revitalização da 
Praça Nereu 
Ramos. 
 

Projeto básico e 

executivo de 

Revitalização 

urbanística 

 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

R$ 3.076.071,56 Em andamento 

Obras de 

implantação 

Custo total:  R$ 3.076.071,56 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Implantação do 
Eixo Cultural de 
Videira, na Rua 
Padre Anchieta, 
entre as esquinas 
da Rua Campos 
Novos e Rua 
Seledonia 
Selbach, parte da 
praça em frente à 
Biblioteca 
Municipal e Praça 
em frente à Igreja 
Matriz, com área 
total de 
intervenção de 
8.479,36m². 
 

Projeto básico e 

executivo de 

Revitalização 

urbanística 

 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

R$ 1.756.601,58 Em andamento – 
Tomada de preços 

Obras de 

implantação 

Custo total:  R$ 1.756.601,58  

 Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação de 
Sistema de 
ciclofaixas e 
ciclorrotas no 
território do 
município de 
Videira - Etapa 1: 
Trajeto em Estudo 

Projeto básico e 
executivo de sistema 
de ciclofaixas, 
ciclovias e ciclorrotas  
 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR 

R$ 5.000,00 
 
 
 
 
R$ 115.000,00 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Obras de 
implantação 
 

Articulação para a 
ampliação da 
estrutura do sistema, 
de modo a promover 
a integração com 
atrativos de 
diferentes municípios 
da região 
 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura  

Sem custo direto Não se aplica. 

Custo total:  R$ 120.000,00 
 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Homologação de 
Balizamento 
Noturno no 
Aeroporto 
Municipal de 
Videira e articular 
o processo de 
homologação  

Homologação do 

Balizamento Noturno 

no Aeroporto 

Municipal de Videira 

 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

R$ 80.000,00 
 
 
 
 
 
 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Custo total:  R$ 80.000,00 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Elaboração do 
Projeto do Parque 
da Aviação 
integrado ao 
Aeroporto 
Municipal de 
Videira. 

Projeto básico e 
executivo do Parque 
da Aviação integrado 
ao Aeroporto 
Municipal de Videira. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR 

R$ 1.000.000,00 
 
 
 
 
 
Sem previsão 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF).  
 
Gestão - 
Concessão comum 
precedida de obra 
pública.  
 

Obras de 

implantação 

Custo total:  R$ 1.000.000,00 
 

 
O Parque da Aviação de Videira Memorial da Aviação é um complexo turístico integrado ao Aeroporto, 
composto por 1) área de parque com pista de caminhada e ciclovia, concha acústica e torre de observação; 2) 
área de entretenimento com Flight Simulator, Praça dos Drones e Área de Skidiving; e 3) integração com o 
Observatório Astronômico Domingos Forlin. 
 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Revitalização 
estrutural e 
estética das 02 
pontes no 
perímetro urbano 
do Rio do Peixe, 
entre a R. XV de 
Novembro e a 
Rua Nicolau 
Cavon, criando 
uma estrutura 
atrativa e que se 
integre à 
paisagem turística 
do município. 

Projeto básico e 

executivo de 

revitalização 

estrutural e estética 

das 02 pontes no 

perímetro urbano do 

Rio do Peixe 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR 

R$ 60.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 2.000.000,00 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Obras de 

implantação 

Custo total:  R$ 2.060.000,00 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação de 
revitalização e 
novo mobiliário 
urbano, nas áreas 
turísticas do 
município (Anta 
Gorda, Rondinha, 
Cidade Alta 
(região), região 
central, com 
referências visuais 
relacionadas à 
Nova Marca do 
município. 
 

Projeto básico e 

executivo de 

Revitalização 

urbanística (6,5 km) 

 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR 

R$ 39.000,00 
 
 
 
 
 
 
R$ 1.300.000,00 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Obras de 

implantação 

Custo total:  R$ 1.339.000,00 
 

 Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Qualidade da 
Infraestrutura 
básica e serviços 
básicos 

Articulação para a 
revitalização das 
fachadas (frente e 
fundos, quando 
voltadas para o Rio 
do Peixe) e 
padronização das 
placas de 
comunicação dos 
imóveis da Rua XV 
de Novembro e Rua 
Saul Brandalise. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR; e CDL.  

Sem custo direto Não se aplica 

Articulação para a 
ampliação da 
cobertura do sistema 
de comunicação e a 
implantação de 
serviço de internet 
WIFI gratuita nos 
principais atrativos do 
município.  
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR 

Sem custo direto Não se aplica 

Custo total:  Sem custo direto  
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação de 
Portais Turísticos, 
nos 3 principais 
acessos à cidade 
de Videira. 

Projeto básico e 

executivo dos 3 

Portais 

 

Secretaria 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Urbano, Agricultura 
e Meio Ambiente; 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR 
 

R$ 100.000,00 
 
 
 
 
 
R$ 1.900.000,00 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Obras de 

implantação 

Custo total:  R$ 2.000.000,00 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 8. Fomentar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, segmentados

e integrados à oferta turística regional

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Criação de 
incentivos para a 
implantação, 
ampliação e 
melhoria dos 
serviços e 
equipamentos 
turísticos do 
município; e à 
revitalização e 
preservação do 
patrimônio 
histórico. 
 

Criação de 

Programas de 

incentivo e fomento à 

iniciativa privada 

 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 
COMTUR; 
Secretaria 
Municipal de 
Administração e 
Fazenda; e Câmara 
de Vereadores. 

R$25.000,00 Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

Implantação 

Custo total:  R$25.000,00 

 
Documento com exemplos de Políticas de Incentivo ao Turismo: 
https://drive.google.com/file/d/1NEx11iYKYe8cSPXMJzH7vo6oplzCKgz7/view?usp=sharing 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação de 
novo Centro de 
Atendimento ao 
Turista no Eixo 
Cultural de 
Videira; 
revitalização do 
Centro de 
Atendimento ao 
Turista – CAT da 
Casa do 
Telégrafo; e 
ampliação do 
horário de 
atendimento. 
 

Projeto básico e 

executivo de novo 

Centro de 

Atendimento ao 

Turista no Eixo 

Cultural de Videira e 

revitalização do 

Centro de 

Atendimento ao 

Turista – CAT da 

Casa do Telégrafo 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR  

R$ 7.500,00 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão - 
Concessão comum 
precedida de obra 
pública.  
 

Obras de 
implantação para 
estruturação de 
serviço de receptivo  

R$ 150.000,00 
(implantação) 
 

Custo total:  R$ 157.500,00 
 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Criação e 
implantação da 
Rota Turística da 
Uva e do 
Espumante; e da 
Rota Turística 
Caminhos Rurais 
e da Imigração. 
 

Execução da Solução 

de Implantação de 

Rotas e Roteiros – 

Sebrae/SC 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
e COMTUR  

R$ 30.000,00 
 

Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura – 
em andamento 
 

Custo total:  R$ 30.000,00 
 

 Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação do 
trecho de Videira 
(aproximadamente 
20 km) da Rota de 
Cicloturismo do 
Caminho do Rio 
do Peixe (Porto 
União – Piratuba).  

Criação de 

Programas de 

incentivo e fomento à 

iniciativa privada  

 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR 

R$ 120.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 4.000.000,00 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Implantação 

Custo total:  R$ 4.120.000,00 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Implantação do 
Planetário de 
Videira anexo ao 
Observatório 
Astronômico 
Domingos Forlin 

Projeto básico e 
executivo de 
implantação do 
Planetário 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR 

R$ 39.500,00 
 
 
 
 
R$ 750.500,00 
 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 
 
Gestão - 
Concessão comum 
precedida de obra 
pública.  
 

Implantação 
 

Custo total:  R$ 790.000,00 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação de 
novo Sistema de 
Sinalização de 
Orientação e 
Interpretação 
Turística. 

Projeto básico e 
executivo de 
sinalização de 
orientação turística 
(30 placas) 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR; Deinfra 

Projeto – 
R$17.000,00 
 
 
 
 
 
R$570.000,00 
(R$19.000,00 por 
placa com pórtico) 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Implantação 

Projeto básico e 
executivo de 
sinalização de 
interpretação turística 
dos atrativos do 
município (45 placas) 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR 

Projeto – 
R$10.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
R$76.000,00  
20 placas de 
interpretação de 
atrativos (R$3.150 
cada) e 20 placas 
de identificação 
das propriedades 
integrantes das 
Rotas Turísticas) 
(R$650 cada)  

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Implantação 

Custo total:  R$ 673.000,00 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação de 
Linha de 
Transporte 
Turístico para 
acesso aos 
atrativos com 
funcionamento 
aos sábados e 
domingos 

Projeto básico e 
executivo de 
implantação de 
infraestrutura para a 
linha de Transporte 
Turístico para acesso 
aos atrativos com 
funcionamento aos 
sábados e domingos  

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 30.000,00 

Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 
 
Gestão - 
Concessão comum 
de serviço 
precedida de obra/ 
infraestrutura 
pública.  
 

Implantação 

Concessão do 

serviço 

Sem custo direto Não se aplica 

Custo total:  R$ 30.000,00 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Implantação do 
projeto “Águas 
Dançantes” no Rio 
do Peixe (ponte 
Aderbal Ramos, 
próximo ao 
Terminal 
Araucária). 

Projeto básico e 
executivo de 
implantação do 
projeto “Águas 
Dançantes” 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR 

R$ 15.000,00 
 
 
 
 
 
R$ 485.000,00 
 
 

Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 
 
 

Implantação 
 

Custo total:  R$ 500.000,00 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 9. Fomentar a capacitação dos empresários e equipes operacionais dos

equipamentos turísticos e de apoio ao turismo de Videira

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Capacitação dos 
empresários e 
equipes 
operacionais dos 
equipamentos 
turísticos e de 
apoio ao turismo 
de Videira 

Diagnóstico de 
demanda por cursos 
de capacitação e 
qualificação para os 
gestores, 
profissionais do 
turismo e artesãos. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR; 
SEBRAE/SC; 
SENAC/SC e 
Instituições de 
ensino da região. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
R$30.000,00  
(06 cursos de 
capacitação) 
 
 

Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

Realização de 
capacitação. 

Custo total:  R$30.000,00 
 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Criação e 
execução de 
Programa de 
Certificação de 
Excelência no 
Turismo 

Elaboração do 
Programa de 
Certificação de 
Excelência de 
Empresas Turísticas 
(acessibilidade, 
sustentabilidade - 
incluindo ações de 
gestão ambiental -, 
saúde e segurança – 
Covid-19) 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR; 
SEBRAE/SC 

R$ 50.000,00 
(R$10.000,00 por 
ano) 

Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

Execução do 
Programa (2021 a 
2025) 
 

Custo total:  R$ 50.000,00 
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Quadro 10. Atrair e manter relacionamento permanente com os visitantes de Videira

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos 

envolvidos 

Custo estimado Fontes de 

recursos 

Criação e 

implantação de 

Plano de 

Comunicação e 

Marketing 

Turístico 

segmentado, 

com ênfase no 

mercado 

doméstico e em 

viagens de curta 

duração. 

Elaboração do Plano de 

Comunicação e Marketing 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e 
Cultura; 
COMTUR 
 

R$80.000,00 Operação de 

crédito com 

instituição 

financeira (IF) 
Implementação do Plano de 

Comunicação e Marketing 

(2021 a 2025) 

•Website inteligente, responsivo 

e integrado às redes sociais 

•Aplicativo oficial do turismo de 

Videira 

•Redes Sociais 

•Material de divulgação 

•Mapa Turístico 

•Calendário de participação em 

feiras e eventos 

R$750.000,00 

 

 
 

 

Apoio e participação nas ações 

de promoção e captação de 

eventos de negócios realizadas 

pelo Rota da Amizade 

Convention & Visitors Bureau 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e 
Cultura; 
COMTUR; Rota 
da Amizade 
Convention & 
Visitors Bureau 
 

R$50.000,00 

Custo total:  R$ 880.000,00 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Apoio à criação de 
novos 
produtos/passeios 
turísticos ligados 
aos segmentos 
prioritários da 
oferta turística de 
Videira e 
integrados à 
oferta turística 
regional; e a 
criação de 
calendário mensal 
de atividades 

Consultoria para a 
criação de novos 
produtos/passeios 
turísticos ligados aos 
segmentos 
prioritários da oferta 
turística de Videira e 
integrados à oferta 
turística regional. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR; Rota da 
Amizade 
Convention & 
Visitors Bureau 
 

R$25.000,00 Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

Consultoria para a 
criação de calendário 
mensal de atividades  

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR; Rota da 
Amizade 
Convention & 
Visitors Bureau 
 

R$10.000,00 Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

Custo total:  R$ 35.000,00 
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Quadro 11. Estimular a adoção de práticas que promovam a conservação dos recursos

naturais, a valorização da cultura e do patrimônio local e maior rentabilidade e lucratividade das

empresas

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Criação e 
implantação de 
campanha de 
sensibilização 
turística de 
moradores e 
visitantes 

Elaboração de 
campanha de 
sensibilização da 
população local, 
empresários, 
trabalhadores do 
turismo, turistas e 
governo municipal 
sobre a conservação 
ambiental e o turismo 
sustentável e 
acessível.  

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$30.000,00 

Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura  

Execução da 
Campanha 

Custo total:  R$ 30.000,00 
 

 Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação do 
Programa de 
incentivo à 
produção 
artesanal, que 
estimule a criação 
de peças que 
remetam a 
identidade cultural 
do município e a 
marca de Videira, 
vinculando ao 
Projeto Artesanato 
Solidário. 

Elaboração do 
Programa de 
incentivo à produção 
artesanal, que 
estimule a criação de 
peças que remetam a 
identidade cultural do 
município e a marca 
de Videira, 
vinculando ao Projeto 
Artesanato Solidário. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
SEBRAE/SC; curso 
de Design da 
UNOESC Videira. 
 

R$30.000,00  

 

Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

Execução do 
programa 

Custo total:  R$ 30.000,00 
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Implantação do 
Projeto Educando 
Para o Turismo, 
de autoria da Rota 
da Amizade 
Convention & 
Visitors Bureau, 
nas escolas da 
rede pública 
municipal de 
ensino 

Elaboração de 
cartilha do Projeto 
Educando para o 
Turismo nas escolas 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR; 
Secretaria 
Municipal de 
Educação; Rota da 
Amizade 
Convention & 
Visitors Bureau 
 

R$10.000,00 Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Educação; e 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura 

Produção de cartilha 
– 10 mil unidades 

R$30.000,00 

Execução do projeto 
– aulas teóricas e 
excursões de visita 
ao patrimônio 
turístico 

Previsão de 12 
excursões / ano 
(2021 a 2025) – 
orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Custo total:  R$ 40.000,00 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 12. Estimular o desenvolvimento de um turismo acessível a todos

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Acessibilidade no 
turismo 

Fomento à adaptação 
dos meios de 
hospedagem e 
equipamentos de 
alimentos e bebidas 
para atender pessoas 
com deficiência e 
mobilidade reduzida; 
e viajantes com pets. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR  

Sem custo direto.  Não se aplica 

Implantação e 
articulação para a 
implantação de 
infraestrutura 
acessível nos 
atrativos turísticos, 
públicos e privados, 
do município. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR  

Sem custo direto. Não se aplica 

Concessão do Selo 
de Acessibilidade aos 
estabelecimentos e 
atrativos turísticos, 
conforme previsto na 
LEI Nº 3.508/2017 
 

Secretaria 
Municipal de 
Administração e 
Fazenda; Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR 
 

Sem custo direto.  Não se aplica 

Custo total:  Sem custo direto.  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Quadro 13. Promover a integração e a inovação na gestão do turismo de Videira

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Fortalecimento 
Institucional do 
turismo regional 

Articulação para a 
ampliação do quadro 
de servidores para 
atuar no 
planejamento e 
gestão do turismo. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
Secretaria de 
Administração e 
Fazenda; e 
COMTUR. 
 

Sem custo direto.  Não se aplica 

Apoio à execução 
das ações previstas 
no Plano Estratégico 
da Instância de 
Governança Vale dos 
Imigrantes  
 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
Instância de 
Governança Vale 
dos Imigrantes; e 
COMTUR. 
 

Sem custo direto. Não se aplica 

Custo total:  Sem custo direto.  
 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Criação e 
implantação de 
Sistema de 
Monitoramento do 
Turismo no 
município. 

Elaboração do 

Projeto e do edital do 

sistema de 

monitoramento do 

turismo no município 

(2021 a 2025) 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR. 

 

R$6.000,00 Operação de 
crédito com 
instituição 
financeira (IF) 

Implantação R$120.000,00 

Custo total:  R$ 126.000,00 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Articulação com o 
Centro de 
Inovação Videira, 
para a realização 
do 1º Hackathon 
de Turismo da 
região turística do 
Vale dos 
Imigrantes. 

Elaboração do 
Projeto e do edital do 
1º Hackathon de 
Turismo da região 
turística do Vale dos 
Imigrantes. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
Centro de Inovação 
Videira; COMTUR. 

 

 Orçamento da 
Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura e 
apoiadores 

Execução R$ 10.000,00 

Custo total:  R$ 10.000,00 
 

 
Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 

recursos 

Quadro Legal Elaboração de 
Projeto de Lei que 
dispõe sobre a 
criação do Fundo 
Municipal de Turismo 
– FMT; e criar 
mecanismo que 
permita utilizar, de 
forma ágil, os 
recursos do FMT. 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
Secretaria 
Municipal de 
Administração e 
Fazenda; Câmara 
de Vereadores. 
 

Sem custo direto Não se aplica 

Articulação para a 
criação de Áreas de 
Especial Interesse 
Turístico no território 
do município, de 
modo a incentivar o 
investimento público 
e privado localizado 
(Anta Gorda e 
Rondinha) 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
Secretaria 
Municipal de 
Administração e 
Fazenda; Câmara 
de Vereadores. 
 

Sem custo direto Não se aplica 

Custo total:  Sem custo direto 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Plano de Ações

Projeto Fases do projeto Órgãos envolvidos Custo estimado Fontes de 
recursos 

Incentivo à 
criação da 
Associação de 
Turismo de 
Videira, que possa 
auxiliar o poder 
público no 
processo de 
desenvolvimento 
e promoção do 
turismo e, ainda, 
defender os 
interesses do 
trade-turístico. 
 

Articular, junto aos 
empresários do 
turismo, a criação da 
entidade. 
 

Secretaria 
Municipal de 
Turismo e Cultura; 
COMTUR. 

 

Sem custo direto Não se aplica.  

Custo total:  Sem custo direto  
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Plano de Ações

6.1 Dimensionamento do Investimento Total

Quadro 14. Dimensionamento do investimento total no Plano Municipal de Turismo

Videira – 2020

Fonte: Elaborado pelo autor.

Projeto Investimento Total 

R$ US$ 

Total Geral R$ 18.988.173,14 
 

$3.477.687,39 
Dólar R$5,46 (10 ago. 20) 

Componente Infraestrutura R$ 11.431.673,14 
 

$2.093.713,03 

Execução da Etapa 03 do Parque Linear Rio Do 
Peixe 

R$ 3.076.071,56 $563.383,07 

Implantação do Eixo Cultural de Videira 
 

R$ 1.756.601,58 $321.721,90 

Implantação de Sistema de ciclofaixas e 
ciclorrotas - Etapa 1 

R$ 120.000,00 $21.978,02 

Homologação do Balizamento Noturno no 
Aeroporto Municipal de Videira 

R$ 80.000,00 $14.652,01 

Elaboração do Projeto do Parque da Aviação 
integrado ao Aeroporto Municipal de Videira. 

R$ 1.000.000,00 $183.150,18 

Revitalização estrutural e estética das 02 pontes 
no perímetro urbano do Rio do Peixe 

R$ 2.060.000,00 $377.289,38 

Implantação de revitalização e novo mobiliário 
urbano, nas áreas turísticas do município 

R$ 1.339.000,00 $245.238,10 

Qualidade da Infraestrutura básica e serviços 
básicos 

R$0,00 $0,00 

Implantação de Portais Turísticos, nos 3 
principais acessos à cidade de Videira. 

R$ 2.000.000,00 $366.300,37 

 



169Plano Municipal de Turismo 169

Plano de Ações

Quadro 14. Dimensionamento do investimento total no Plano Municipal de Turismo

Videira – 2020 – continuação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Componente Produto Turístico R$ 6.405.500,00 
 

$1.173.168,50 

Criação de incentivos para a implantação, 
ampliação e melhoria dos serviços e 
equipamentos turísticos 

R$ 25.000,00 $4.578,75 

Implantação de novo Centro de Atendimento ao 
Turista no Eixo Cultural de Videira; revitalização 
do Centro de Atendimento ao Turista – CAT da 
Casa do Telégrafo; e ampliação do horário de 
atendimento. 

R$ 157.500,00 $28.846,15 

Criação e implantação da Rota Turística da Uva 
e do Espumante; e da Rota Turística Caminhos 
Rurais e da Imigração 

R$ 30.000,00 $5.494,51 

Implantação do trecho de Videira 
(aproximadamente 20 km) da Rota de 
Cicloturismo do Caminho do Rio do Peixe (Porto 
União – Piratuba). 

R$ 4.120.000,00 $754.578,75 

Implantação do Planetário de Videira anexo ao 
Observatório Astronômico Domingos Forlin 

R$ 790.000,00 $144.688,64 

Implantação de novo Sistema de Sinalização de 
Orientação e Interpretação Turística. 

R$ 673.000,00 $123.260,07 

Implantação de Linha de Transporte Turístico 
para acesso aos atrativos com funcionamento 
aos sábados e domingos 

R$ 30.000,00 $5.494,51 

Implantação do projeto “Águas Dançantes” no 
Rio do Peixe (ponte Aderbal Ramos, próximo ao 
Terminal Araucária). 

R$500.000,00 $91.575,09 

Capacitação dos empresários e equipes 
operacionais dos equipamentos turísticos e de 
apoio ao turismo de Videira 

R$ 30.000,00 $5.494,51 

Criação e execução de Programa de Certificação 
de Excelência no Turismo 
 

R$ 50.000,00 $9.157,51 
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Plano de Ações

Quadro 14. Dimensionamento do investimento total no Plano Municipal de Turismo

Videira – 2020 – continuação

Fonte: Elaborado pelo autor.

Componente Comercialização Turística R$ 915.000,00 
 

$167.582,42 

Criação e implantação de Plano de Comunicação 
e Marketing Turístico segmentado 

R$ 880.000,00 $161.172,16 

Apoio à criação de novos produtos/passeios 
turísticos ligados aos segmentos prioritários da 
oferta turística de Videira 

R$ 35.000,00 $6.410,26 

Componente Sustentabilidade 
Socioambiental 

R$ 100.000,00 
 

$18.315,02 

Criação e implantação de campanha de 
sensibilização turística de moradores e visitantes 

R$ 30.000,00 $5.494,51 

Implantação do Programa de Incentivo à 
produção artesanal 

R$ 30.000,00 $5.494,51 

Implantação do Projeto Educando Para o 
Turismo 

R$ 40.000,00 $7.326,01 

Acessibilidade no turismo 
 

R$0,00 $0,00 

Componente Fortalecimento do Quadro 
Institucional 

R$ 136.000,00 $24.908,42 

Fortalecimento Institucional do turismo regional 
 

R$0,00 $0,00 

Criação e implantação de Sistema de 
Monitoramento do Turismo no município 

R$ 126.000,00 $23.076,92 

Articulação com o Centro de Inovação Videira, 
para a realização do 1º Hackathon de Turismo da 
região turística do Vale dos Imigrantes 

R$ 10.000,00 $1.831,50 

Quadro Legal 
 

R$0,00 $0,00 

Incentivo à criação da Associação de Turismo de 
Videira, que possa auxiliar o poder público no 
processo de desenvolvimento e promoção do 
turismo e, ainda, defender os interesses do trade-
turístico. 

R$0,00 $0,00 
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APÊNDICE Apêndice 1. Relação das empresas de

alimentos e bebidas

Bar Café e Cia

Basement Cervejaria Artesanal (Porão da

Basement)

Café com Mistura

Café com Mistura (XV de Novembro)

Chocolates Brasil Cacau

Del Grano Cafeteria

Dona Lola Cafeteria

Emuvi Café

Estação Bistrô Choperia

Italiana Burguer

Kikilo´s Restaurante

La Paneteria

La Rotta

Nika Pasteis

O Petiscão Churrascaria e Pizzaria
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Proposta de Roteiros

Pizza Express

Pizzaria D'Italia

Ponto 48 Café Colonial

Quintal Chopp Beer

Restaurante Dal Pizzol

Restaurante e Pizzaria Vanz

Restaurante Paladar

Restaurante Pesque Pague Piccoli

Restaurante Sabores do Sul

Restaurante Super Visa

Rock'n Burguer Hamburgueria

Santo Gellato Sorvetes e Açai Gourmet

Sítio Fiorelli

Subway

Truck da Nona Creperie

Umami Sushi

Venustto Alimentação Saudável
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