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Resumo 

O presente artigo se trata de um estudo do cenário turístico de Curitiba e os principais 
atores que o compõem a ser entregue como trabalho de conclusão de curso do MBA 
em Gestão Estratégica Empresarial do Centro Universitário Autônomo do Brasil - 
Unibrasil. Seu objetivo é coletar e analisar dados que resultem em informações que 
possam demonstrar a viabilidade econômica de explorar a demanda turística da 
capital paranaense e como fazer isso com o agenciamento de viagens, podendo assim 
indicar um modelo genérico que possa servir de base para futuros empreendimentos 
no setor. 

Palavras-Chave: Curitiba, turismo, canvas, empreendedorismo e demanda. 

Abstract 

This article is about a study of the tourist scene of Curitiba and the main actors that 
compose it to be delivered as a course conclusion of the MBA in Strategic Business 
Management of the Autonomous University Center of Brazil - Unibrasil. Its objective is 
to collect and analyze data that may result in information that can demonstrate the 
economic feasibility of exploring the tourist demand of the capital of Paraná and how 
to do it with the travel agent, thus indicating a generic model that can serve as a base 
for future ventures in sector. 
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Introdução 

 O empreendedorismo é uma atividade que promove desenvolvimento político, 

econômico, social e tecnológico dentro do ambiente em que é praticado. A principal 

função de todos os empreendimentos é identificar, compreender e satisfazer as 

necessidades explicitas e implícitas de seus clientes. O turismo é uma prática global 

que promove transferência de cultura e desenvolvimento econômico e todos os 

lugares. Turistas são clientes potências de qualquer segmento na cidade que eles 

visitam. Empreender dentro do mercado turístico exige aprendizado, aprimoramento 

e flexibilidade constantes, pois a demanda é massiva e volátil. Agências de viagens 

são empresas responsáveis por direcionar o turista até os produtos turísticos e 

serviços de apoio que complementem e permitam a experiência do turista. 

 O mercado turístico de Curitiba nitidamente tem potencial competitivo, mas os 

empreendimentos precisam se adequar as necessidades existentes. A análise dos 

resultados obtidos com as pesquisas mostrou que o avanço da tecnológica da 

informação tornou o viajante mais independente, permitindo que ele planeje viagens 

e se oriente no destino por conta própria. A internet é uma solução barata, flexível e 

sem burocracias. Os empreendedores precisam se atentar a esses fatos para 

redescobrir como explorar a demanda turística de Curitiba agenciando viagens.  

 Este trabalho tem o objetivo de analisar e expor informações do cenário turístico 

de Curitiba e seus participantes, indicando um modelo genérico que possa servir de 

base para futuros empreendimentos competitivos que atendam a demanda de 

mercado, oferecendo serviços de agenciamento de viagens para a capital 

paranaense. As informações contidas nesse artigo foram construídas a partir de dados 

disponibilizados por órgãos públicos e privados, trabalhos acadêmicos voltados para 

o mercado turístico, e artigos de lei que regem as atividades dentro desse segmento.  

Contextualização e embasamento teórico 

 O presente trabalho foi realizado utilizando dados disponíveis em relatórios, 

pesquisas e planos desenvolvidos e disponibilizados para consulta pública por 

entidades municipais e privadas. Além disso, obras acadêmicas também foram 

utilizadas para embasar teoricamente as ideias e propostas aqui presentes.  
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 O Instituto Municipal de Turismo de Curitiba é uma autarquia da Prefeitura 

Municipal de Curitiba criada em 10 de maio de 2005. Tem como missão fomentar o 

turismo com o desenvolvimento socioeconômico da capital. Esse órgão também é 

responsável pelo levantamento de dados sobre o mercado turístico de Curitiba e 

elaborar relatórios e planos úteis para o desenvolvimento da prática turística na 

cidade. Em 2012, Marcelo Hidemi Uemura e Maykel Fogaça de Oliveira elaboraram o 

Pesquisa de Demanda Turística 2012 pelo Instituto Municipal de Turismo. Seu objetivo 

era compreender o comportamento, satisfação e insatisfação dos turistas que visitam 

Curitiba, os dados obtidos continuam sendo utilizados no desenvolvimento de planos 

municipais com foco na comercialização da capital como cidade turística. Em 2015 o 

Instituto Municipal de Turismo apresentou o Plano Municipal de Turismo 2015 – 2017, 

que identifica áreas de interesse e estabelece ações estratégicas a serem 

desenvolvidas por órgãos municipais, empresas privadas e empreendedores que 

buscam desenvolver negócios dentro desse setor. Ainda dentro da perspectiva de 

melhorar a comercialização de Curitiba como destino turístico, o Instituto apresentou 

em 2016 o Plano de Marketing Turístico de Curitiba com o objetivo de analisar e expor 

dados que auxiliam no desenvolvimento de ações de marketing turístico para Curitiba. 

 A Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação S/A foi fundada em 14 de 

dezembro de 2007 e tem o objetivo de incentivar a economia da cidade fornecendo 

informações técnicas, sociais, econômicas e ambientais que possam ser utilizadas por 

empreendedores dispostos a desenvolver novos negócios na cidade de Curitiba. Em 

2012 a agência Curitiba disponibilizou o Guia do Investidor, um livro digital com dados 

políticos, econômicos, sociais e tecnológicos da cidade. Esse documento é de grande 

utilidade para compreender as raízes históricas e culturais da cidade e por 

consequência, seus atrativos turísticos. A partir de janeiro de 2017 a Agência Curitiba 

forneceu documentos com o perfil econômico das regionais que compõem a capital 

curitibana. Esses documentos apresentam informações recentes sobre população, 

renda e estabelecimentos econômicos que compõem o mercado. 

 Para garantir maior compreensão sobre aspectos legais, teóricos e acadêmicos 

que competem ao turismo, o presente artigo se embasa em trabalhos acadêmicos, 

livros e artigos de lei, como o trabalho acadêmico Políticas públicas de turismo: 

interação empresários-setor público em Curitiba sob a ótica institucional apresentado 
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por Bruno Martins Augusto Gomes em 2015 para seu Curso de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas pela Universidade Federal do Paraná. O trabalho O papel das 

agências de viagens e turismo no desenvolvimento do turismo emissor e receptor 

desenvolvido em 2012 por Maria Das Dores Morais Fonseca Martins para o Curso de 

Licenciatura em Turismo do Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais 

– ISCEE. O livro Agências de Viagens e Turismo: Práticas do Mercado organizado por 

Débora Cordeiro Braga serviu de base para a compreensão do conceito das agências 

de viagens e sua evolução no decorrer da história de acordo com as necessidades do 

público, bem como o livro Mercado de Agências de Viagens e Turismo de Carlos 

Alberto Tomelin. A Lei Nº 12.974, de 15 de maio de 2014 decretada pelo Congresso 

Nacional e sancionada pela então Presidente da República que define as atividades 

que esse tipo de empreendimento pode praticar e quais suas responsabilidades para 

com o estado e sociedade. 

 Business Model Generation é um livro escrito por Alexander Osterwalder & 

Yves Pigneur que apresenta um modelo gráfico chamado Canvas, uma tabela 

personalizada onde são dispostos segmento de clientes, proposta de valor, canais, 

relacionamento com o cliente, fontes de receita, atividades chave, recursos principais, 

parceiros principais e custos principais, os principais aspectos que compõem uma 

ideia de negócios. A versatilidade dessa ferramenta permite que ela seja utilizada em 

qualquer segmento de negócio, sua natureza expositiva serviu ao propósito de ilustrar 

as reflexões contidas nesse artigo sobre aspectos que devem ser considerados ao 

empreender agenciando viagens para Curitiba. 

 Organizações como Associação Brasileira de Agências de Viagens, Ministério 

do Turismo, Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, Paraná Turismo e 

Organização Mundial do Turismo tiveram grande importância na compreensão dos 

conceitos aqui expostos. 

Cenário turístico de Curitiba 

 Curitiba foi fundada em 29 de março de 1693 e conforme Agência Curitiba 

(2012, Pág. 24), seu nome vem do Guarani kur yt yba e significa "pinheiral'. No século 

XIX a cidade passou a receber imigrantes alemães, franceses, suíços, poloneses, 

italianos e ucranianos. A presença desses imigrantes teve grande influência na 
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cultura, arquitetura e gastronomia da capital paranaense, hoje esses elementos são 

vistos como atrativos turísticos. 

 Com base nos dados obtidos com a Pesquisa de Demanda Turística realizada 

em 2012 pelo Instituto Municipal de Turismo (utilizados no Plano Municipal de Turismo 

de Curitiba 2015 - 2017), a capital recebeu em 2012 o total de 3.714.184 turistas 

originais do estado do Paraná; de São Paulo; de Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul. Ainda segundo o Instituto Municipal de Turismo (2016, Pág. 7), esse número 

chegou a 4,6 milhões em 2014. Os turistas estrangeiros representam uma parcela 

pequena do total de visitantes, e seus principais emissores são a Argentina, Alemanha 

e os Estados Unidos. O gráfico a seguir foi elaborado pelo autor se utilizando dos 

dados disponibilizados pelo Instituto Municipal de Turismo (2012) e detalha as 

porcentagens referentes a cada emissor: 

Gráfico 1 - Emissores 

 

Fonte: Instituto Municipal de Turismo (2012) 

 Com base nas informações do gráfico é possível observar que a atratividade 

de Curitiba se concentra na região Sul e Sudeste do país, principalmente no estado 

do Paraná, provavelmente por ser a capital do mesmo e oferecer oportunidade de 

trabalho, serviços educacionais e tratamentos de saúde indisponíveis no interior do 

estado. São Paulo e Santa Catarina também são emissores significativos, ambos os 
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estados fazem fronteira com o Paraná e isso pode explicar o maior tráfego de turistas 

provindo desses emissores. 

 A motivação desses turistas está relacionada a negócios, visita, lazer, eventos, 

saúde, estudos e compras. O gráfico a seguir detalhando as proporções foi feito pelo 

autor se utilizando dos dados disponibilizados pelo Instituto Municipal de Turismo 

(2012): 

Gráfico 2 - Motivação 

 

Fonte: Instituto Municipal de Turismo (2012) 

 O gráfico destaca um dos principais produtos turísticos da cidade que é o 

Turismo de Negócios e Eventos. Curitiba oferece um leque diversificado de espaços, 

produtos e serviços destinados a organização de eventos. Essa diversidade também 

proporciona um ambiente competitivo que favorece negociações onde o cliente pode 

encontrar melhor custo benefício. 

 Curitiba é vista como capital ecológica e por muito tempo foi referência em 

planejamento urbano e transporte público. A cidade também é conhecida por seus 

parques e memoriais que servem de homenagem para os imigrantes que ajudaram a 

construir a identidade da capital paranaense. Outro fator marcante em Curitiba é a 

cultura que conforme Agência Curitiba (2012), oferece por volta de 260 espaços bem 
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estruturados destinados à prática e apreciação de diferentes expressões artísticas. 

Esses elementos combinados com a arquitetura inovadora são componentes 

importantes para o mercado de turismo cultural curitibano. O gráfico a seguir foi feito 

pelo autor com base nos dados do Instituto Municipal de Turismo e mostra os 

principais atrativos turísticos de Curitiba: 

Gráfico 3 - Pontos Turísticos 

 

Fonte: Instituto Municipal de Turismo (2012) 

 A expressividade do Jardim Botânico se deve ao fato do local ser o cartão postal 

mais divulgado da cidade e indica a necessidade de investir mais na divulgação de 

outros pontos tão belos e importantes quanto este, que como informado pelo Instituto 

Municipal de Turismo (2015), estão aptos a receber turistas e busca de práticas 

desportivas, comércio, apreciação cultural e gastronomia típica. 

 O turismo educacional é outro produto que se destaca como instrumento de 

atração para a cidade. Como informa a Agência Curitiba (2017, Pág. 20), a cidade 

dispõe de 6.372 estabelecimentos que desenvolvem atividades relacionadas ao 

ensino. Esses órgãos atraem pessoas de cidades paranaenses, de outros estados e 

promovem intercâmbios com outras nações.  
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 O Instituto Municipal de Turismo juntamente com o Conselho Municipal de 

Turismo (2015, Pág. 24), apresentou sete áreas estratégicas a serem desenvolvidas 

para proporcionar crescimento econômico alavancado pelo turismo. São elas: 

1. Gestão do Turismo; 

2. Gestão de Eventos Geradores de Fluxo Turístico; 

3. Qualificação dos Produtos e Serviços Turísticos; 

4. Promoção e Comercialização do Destino Curitiba; 

5. Gestão da Informação; 

6. Produção Associada ao Turismo; 

7. Curitiba como Destino Indutor Regional e Estadual. 

 Todas essas áreas serão explicadas de maneira sucinta nas linhas a seguir 

com base nas informações disponibilizadas pelo Instituto Municipal de Turismo (2015). 

 A gestão municipal precisa trabalhar em ações que conscientizem a população 

nativa sobre a importância econômica do turismo para o local, os turistas precisam ser 

bem acolhidos para que uma imagem de cidade receptiva possa ser construída e 

mantida. Investimentos em segurança, restauração e preservação de pontos turísticos 

públicos devem ser priorizados para que a experiência do visitante não seja frustrada 

por acidentes, crimes e até mesmo paisagens depredadas. Curitiba já apresenta uma 

forma de transporte contemplativo, a famosa Linha Turismo, mas ainda é necessário 

trabalhar em novas opções de qualidade com custos diferenciais que facilitem o 

transporte do turista pela cidade, principalmente quando ocorrem eventos como por 

exemplo, os shows na Pedreira Paulo Leminski e as apresentações natalinas. A 

logística de turismo não pode interferir drasticamente na rotina dos nativos, isso pode 

gerar resistência prejudicial para o desenvolvimento do turismo em Curitiba. 

 As empresas privadas também têm papel importante no desenvolvimento do 

turismo na capital, mas é necessário qualificar os produtos e serviços prestados por 

elas afim de atender a demanda turística de maneira satisfatória. Aprimorar o sistema 

de preços, desburocratizar os serviços e proporcionar atendimento personalizado 

pode contribuir para o fortalecimento da imagem de Curitiba como destino turístico e 

desenvolvimento econômico do setor. Estabelecimentos comercias e gastronômicos 

podem se beneficiar da demanda turística desde que estejam capacitados para isso 
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e consequentemente elevar a capital ao nível de cidade turística, que obtém ganhos 

econômicos significativos provenientes do turismo local. 

 Uma das áreas que necessita de atenção especial é a comercialização da 

cidade como um destino turístico relevante, o público externo precisa ser instigado a 

visitar Curitiba por agentes públicos e privados pois como afirma Gomes (2015, 

Pág.171): 

Os agentes mais atuantes nas políticas públicas do turismo são os 

empresários e o setor público. Portanto a compreensão de seus hábitos 

coletivos, ao interagirem para organizar o turismo no destino e distribuir os 

custos e benefícios, é requisito para entender a formulação e a 

implementação das referidas políticas. 

 Segundo o Instituto Municipal de Turismo (2016, Pág. 11), os maiores 

problemas com a comercialização do destino são o baixo esforço em divulgação, 

desconhecimento por parte dos clientes potenciais e oferta precária de pacotes para 

Curitiba. A imagem da cidade precisa ser melhor explorada para que ela se estabeleça 

como um destino turístico competitivo. 

 Informações atualizadas são muito importantes para o mercado. Elas servem 

para auxiliar empreendedores a atender as necessidades da demanda, permitir que 

órgãos públicos estabeleçam políticas de apoio ao setor e facilitar a tomada de 

decisão dos turistas. Esse tipo de informação pode ser utilizado por produtores no 

desenvolvimento de produtos destinados aos turistas e facilitar a indução de turistas 

para outras cidades do estado, gerando mais oportunidades econômicas provindas 

do setor de turismo. 

 Dar atenção para todas essas áreas ao empreender será benéfico para o 

município, turistas e empresas. Os empreendedores precisam se atentar e contribuir 

para a importância do desenvolvimento econômico da cidade onde pretendem abrir 

um negócio. Isso vai facilitar a compreensão e atendimento de uma demanda pouco 

explorada, mas com grande potencial econômico, principalmente em serviços de 

agenciamento de viagens. 
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Agenciamento de viagens 

 Conforme Dores Morais Fonseca Martins (2012, Pág. 14), agências de viagem 

são empresas responsáveis por conectar turistas com os produtos turísticos e serviços 

complementares de alimentação, transporte, hospedagem e informação. Diferente de 

operadoras turísticas que como afirma Tomelin (2001, p. 24), 

Agências operadoras (conhecidas no mercado nacional como operadoras) - 

elaboram e operam seus próprios programas de viagens (pacotes) “com seus 

próprios equipamentos ou subcontratação de operadores terrestres locais”, e 

podem vender seus produtos às agências detalhistas e ao público em geral 

através de seus escritórios locais. No Brasil, as maioristas e as operadoras 

de turismo geralmente se confundem. 

 A demanda turística de Curitiba constitui um mercado promissor para ser 

explorado por esse tipo de empresa, porém conforme pesquisa realizada pelo Instituto 

Municipal de Turismo em 2012, apenas 7% dos visitantes utilizou serviços de agências 

turísticas para chegar à cidade. A mesma pesquisa também aponta que 69,5% dos 

turistas não sabe como classificar a qualidade dos serviços prestados por essas 

agências. Um dos possíveis motivos desse baixo desempenho pode ser explicado 

pela previsão da OMT - Organização Mundial do Turismo (2005, citada por DORES 

MORAIS FONSECA MARTINS; MARIA DAS, 2012, Pág. 17): 

Com o aparecimento da Internet, as agências de viagens podem ver 

reduzidas suas faturas devido ao facto de os clientes poderem fazer suas 

reservas, tanto de hotéis como em linhas aéreas, sem que haja uma 

intermediação. 

 A internet é flexível, desburocratizada e fornece todo tipo de informações para 

o cliente, desde a cultura da cidade que se visita até os custos com transporte, 

hospedagem e alimentação. Isso não significa que o agenciamento de viagens está 

com os dias contados, precisa apenas se conectar com as necessidades que os 

clientes passaram a ter com o advento da internet, TripAdvisor e Trivago são exemplos 

de como explorar a demanda turística de acordo com a realidade atual. A melhor 

maneira de compreender e atender as necessidades do público é por meio do 

empreendedorismo. Segundo Cordeiro Braga et al. (2007): 
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Geralmente é possível dizer que as agências de turismo surgiram em função 

da necessidade dos viajantes, tanto em relação à organização das suas 

viagens, quanto à providência de informações, documentos e reservas de 

transporte, hospedagem e entretenimento. 

 Para se abrir uma empresa focada no agenciamento de viagens é necessário 

realizar tramites jurídicos e burocráticos para formalizar o estabelecimento de acordo 

com a Lei Nº 12.974, de 15 de maio de 2014 que dispõem sobre as agências de 

turismo. Ainda segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, o 

empreendedor deverá realizar cadastro no Ministério do Turismo, Internacional Air 

Travel Association e Sindicato Nacional das Empresas Aéreas. Dito isso, fica o 

questionamento de como explorar a demanda turística de Curitiba com 

empreendimentos que prestem serviços de agenciamento de viagens: 

 Hipótese 1: Desenvolver modelos tradicionais de agências de viagens. 

 Hipótese 2: Desenvolver soluções online de agenciamento de viagens. 

Análise dos serviços 

 Está análise utilizará dados secundários disponíveis nos sites de prestadoras 

de serviços turísticos, estudos realizados por órgãos públicos e privados sobre a 

atuação de agências turísticas e o Modelo de Negócios apresentado no livro por 

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur. 

 Para compreender os serviços tradicionais de agenciamento de viagens, esse 

trabalho pretende analisar empresas expressivas dentro do setor turístico. O primeiro 

critério de análise é que a empresa seja enquadrada como agência de viagens que 

conforme Tomelin (2001, p. 24), podem ser classificadas das seguintes formas: 

Agências de viagens detalhistas (conhecidas no mercado nacional como 

agências de viagens ou agências varejistas) – geralmente “não elaboram 

seus próprios produtos”, mas principalmente comercializam “viagens com 

roteiros preestabelecidos” (pacotes), organizados por agências maioristas ou 

operadoras de turismo, e podem ou não oferecer serviços de receptivo. Mas 

agências detalhistas podem montar “pacotes” customizados para clientes 

específicos, incluindo todos os tipos de serviços turísticos. Algumas optam 
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por trabalhar com segmentos de mercado específicos (ex: agências de 

intercâmbio), além de atender o público em geral. 

Agências de viagens receptivas (conhecidas no mercado nacional como 

receptivas)“prestam serviços para as operadoras de turismo e as demais 

agências de viagens por meio do oferecimento ao turista de uma gama 

variada de serviços”, como translados (transfers) entre aeroporto e hotel (e 

vice-versa) e passeios pela cidade (city tour sightseeing); assessoram o 

turista enquanto estiver no destino da viagem; e elaboram e vendem ao turista 

passeios e programas locais, cobrados à parte do pacote turístico. 

 Outros critérios para a escolha é que esses empreendimentos integrem a 

relação de associados da Braztoa, tenha operações nacionais no Paraná, ofereçam 

ao menos um pacote turístico com o destino Curitiba, não exijam cadastro para 

consulta de serviços, tenham segmentação de produto voltada para cultura, negócios 

e educação. As empresas que se enquadram nesses critérios e vão ser analisadas 

aqui são: 

 CVC Viagens – Atua como agência e operadora, foi fundada em 1972. Possui 

agências em todos os estados brasileiros e sua abrangência internacional 

alcança todos os continentes.  Atende segmento de negócios, cultura e 

estudos. Realiza venda de passagens aéreas, reserva de hotéis, resorts, 

cruzeiros e pacotes. Oferece um pacote de viagem de 4 dias em Curitiba e Ilha 

do Mel com preço médio de R$ 904,61 por pessoa. Esse pacote é composto 

de serviços de transporte rodoviário, hospedagem, guia acompanhante, 

passeios em Curitiba, Ilha do Mel e Serra do Mar. O site da CVC também 

disponibiliza informações detalhadas sobre o destino Curitiba. 

 Bancobrás – Também atua como agência e operadora oferecendo pacotes 

completos, roteiros personalizados, passagens aéreas, locação de veículos, 

passeios e reservas de hotéis. Apresenta segmentação de produto voltada para 

negócios, cultura e estudos. Oferece um pacote para Curitiba que custa em 

média R$727,00 por pessoa incluindo três noites de hospedagem. 

 Ambas as agências se relacionam com seus clientes por meio de site, redes 

sociais, agências físicas, e-mail e telefone. Os pacotes ofertados para Curitiba não 

são customizáveis e a comercialização do destino Curitiba não se enquadra com os 

objetivos estratégicos estabelecidos no Plano de Marketing Turístico de Curitiba, 
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atualmente a capital paranaense não é a oferta principal desses empreendimentos, a 

adesão parte do interesse inicial do cliente e não do esforço em ofertar o produto. 

Embora as agências apresentem serviços compatíveis com segmentos educacionais, 

culturais e de negócios, não existem produtos específicos para os mesmos em 

Curitiba. Os sites e aplicativos dessas empresas facilitam o acesso a informação, 

porém essa informação é limitada e pode ser facilmente obtida através de soluções 

independentes disponíveis na internet, soluções essas que podem inclusive, fornecer 

informações mais especificas e completas, como por exemplo as ferramentas de 

busca e enciclopédias online. 

 Os critérios para analisar as soluções online de agenciamento de viagens é que 

as mesmas sejam consideradas expressivas no Plano De Marketing Turístico de 

Curitiba e prestem serviços similares aos das agências tradicionais. É importante 

mencionar que em pesquisa realizada pelo Instituto Municipal de Turismo (2016, Pág. 

22), foi observado que mais de 80% os turistas não utilizaram aplicativos em viagens 

para a capital paranaense e não há uma estratégia de conteúdo focada em divulgar 

Curitiba. Os aplicativos que se enquadram nesses critérios são: 

 TripAdvisor - Está entre os maiores sites de viagens do mundo. Oferece 

informações turísticas desenvolvidas com base nas opiniões e avaliações de 

seus usuários. Intermedia negócios entre turistas e diversas prestadoras de 

serviços de transporte, hospedagem, lazer e gastronomia. Não oferece pacotes 

específicos, mas apresenta um guia digital com os principais pontos turísticos 

de Curitiba, locais para se alimentar, eventos, comércio entre outros. Também 

disponibiliza um fórum com mais de 190 tópicos sobre Curitiba, onde viajantes 

podem esclarecer dúvidas com outros usuários do serviço e até mesmo 

nativos. Não existe nenhum tipo de cobrança por parte do serviço para 

transmitir informação do destino aos usuários. 

 Decolar.com é uma empresa argentina que oferece serviços de intermediação 

na venda de passagens, reservas de hotéis, aluguel de carros, compra de 

ingressos e venda de pacotes turísticos. Os preços dos pacotes para Curitiba 

variam entre R$ 1.500,00 e R$ 600,00. Esses pacotes incluem serviços de 

hospedagem, alimentação, transporte e atividades culturais. As informações 

sobre o destino contidas no site são limitadas e não ficam em destaque. A 
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imagem de Curitiba também não está em posição de destaque como um 

produto turístico. 

 As duas soluções têm interface amigável e são de fácil acesso para os usuários. 

O tratamento que TripAdvisor dá para as informações é relevante para esclarecer 

dúvidas e melhorar as experiências que turistas podem ter nas cidades que visitam. 

Ambas as plataformas têm grande alcance e podem obter vantagens comercializando 

destinos, porém a capital paranaense não é um produto de destaque para essas 

empresas. Os pacotes ofertados pela Decolar.com para o destino Curitiba englobam 

aspectos culturais, mas não existem programas específicos para negócios e educação 

em Curitiba. 

 É possível observar que tanto as agências tradicionais quanto as soluções 

online têm baixa adesão por parte dos turistas que visitam Curitiba e pouco 

influenciam na comercialização da capital como destino Turístico. Os preços dos 

serviços tradicionais são altos e muitas das soluções inclusas podem ser obtidas fácil 

e gratuitamente por meio da internet. As soluções online, além de baratas e até 

mesmo gratuitas, direcionam os usuários para serviços com o melhor custo benefício. 

 A demanda turística de Curitiba pode ser explorada de maneira satisfatória com 

agências de viagens tradicionais e soluções online de agenciamento de viagens, mas 

é necessário melhorar a comercialização do destino afim de atingir o público 

interessado em visitar a capital com os serviços disponibilizados por essas empresas. 

A cidade precisa ser literalmente vendida por essas empresas para que os pacotes 

ofertados pelas mesmas apresentem ganho de competitividade dentro do mercado. 

Considerando todos os aspectos expostos nesse artigo e dados disponibilizados por 

órgãos públicos e privados, o Canvas a seguir, elaborado pelo autor com base no 

modelo de Osterwalder & Pigneur constitui um esquema genérico que exemplifica 

aspectos que devem ser considerados por empreendedores que tenham interesse em 

explorar a demanda turística de Curitiba com agenciamento de viagens, tanto de 

maneira tradicional, como oferecendo soluções online, os chamados sites de viagens, 

aos usuários: 
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Tabela 1 - Canvas 

 

Fonte: Feito pelo autor com base no modelo apresentado por Osterwalder & Pigneur. 

 Considerando os produtos que compõem o mercado turístico de Curitiba e o 

perfil da demanda turística. Desenvolver pacotes e campanhas direcionadas para 

executivos e estudantes pode ser um bom meio de fazer negócios agenciando viagens 

para Curitiba. O público tende a fazer pesquisas antes de viajar afim de se familiarizar 

com os locais, disponibilizar pacotes com serviços e preços diversificados pode fazer 

o público alvo considerar a compra dos mesmos. A comercialização precisa ser 

constante e abrangente, sendo divulgada no site, aplicativo e redes sociais da 

empresa. Disponibilizar um espaço físico ou um canal direto, como e-mail ou telefone 

de agentes capacitados também é útil para criar e manter relacionamentos com os 

clientes. A tecnologia facilita a comunicação, mas o fator humano é importante para a 

compreensão das necessidades dos usuários. 

 A tecnologia não pode ser usada apenas como uma ferramenta de venda, o 

cliente atual consome informação constantemente e um bom meio de mantê-lo 

engajado nos serviços da empresa é disponibilizar informações completas e 

atualizadas sobre o destino visitado, como mapas, clima, pontos turísticos e etc. Isso 

fortalece o relacionamento, divulga o produto de maneira inteligente e aumenta a 
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confiança do cliente para com a empresa. Pois como afirmam Oliveira Monteiro (Pág. 

5, 2014): 

Com essa imensidão de informações, o indivíduo, adaptado à realidade 

cibernética, filtra os conhecimentos que melhor lhe convier e assim constrói 

a sua própria representação, modelada por seus anseios, expectativas e 

necessidades. 

 As agências precisam ficar atentas as questões socioeconômicas da cidade 

para desenvolver uma imagem positiva com a população local, trabalhar em parceria 

com órgãos públicos e empresas locais pode tornar a prestação de serviço mais 

competitiva e bem vista pela sociedade. 

 Independente da abordagem, seja ela mais tradicional ou disruptiva, o foco 

deve ser em contribuir para que o cliente tenha a melhor e mais completa experiência 

possível na cidade em que visita. 

Considerações Finais 

 O mercado turístico de Curitiba oferece oportunidades econômicas 

competitivas para diversos tipos de empresas além das agências turísticas. 

Restaurantes, hotéis, transportadoras e comércio podem se beneficiar muito com essa 

prática e por consequência, a sociedade também. Para que isso aconteça, além do 

esforço individual, é necessário a realização de estudos constantes do mercado 

turístico por parte de órgãos públicos e privados. As pesquisas embora bem 

embasadas e estruturadas, ocorrem em intervalos longos, isso dificulta a análise dos 

aspectos que compõem o cenário. 

 A bibliografia sobre o turismo é rica, porém não existe grande foco na cidade 

de Curitiba. Aspectos culturais e sócias são sim muito bem retratados, mas falta 

direcionamento ao incentivo do empreendedorismo nessa área. 

 Curitiba é uma cidade rica e bela em vários sentidos e é muito importante que 

esses aspectos sejam apreciados e comentados por viajantes de outros estados e 

países. 
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