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• +120 anos de existência;

• 7 áreas estratégicas;

• 34 laboratórios;

• FIPT;

• +1000 funcionários.

abordagem 
multidisciplinar



PDES - Plano de Desenvolvimento Econômico Sustentável

• Demanda da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Estado de São Paulo.

• Levantar, analisar e avaliar oportunidades

• Delinear tendências

• Formular propostas para o desenvolvimento econômico 

sustentável

Buscar e priorizar as oportunidades de 

atividades econômicas,  para atenuar
as disparidades socioeconômicas da 

região em relação ao padrão médio do 

Estado de São Paulo.



[pdespontal2021.ipt.br



Área de estudo
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Como o trabalho é realizado?

DIAGNÓSTICO
Análise de 

informações sobre 

os meios 

físico, biótico, 

antrópico e 

tecnológico 

PARTICIPAÇÃO
Envolvimento dos 

atores públicos e 
privados que 

vivem e atuam na 

região

Dinamização
da economia

Melhoria da 
qualidade

de vida

Preservação do 

patrimônio

ambiental

PDES
Priorização e 

definição de 

estratégias e 

políticas para 

fomento das 

oportunidades



PDES

Identidade do 
Território

Vetores de 
Desenvolvimento

Infraestrutura

Perfil 
Socioeconômico

Suporte 
Empresarial

Zoneamento 
Institucional

Tecnologia e 
Capacitação



[Fórum sobre
Turismo
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Leitura técnica Leitura comunitária

Embasaram as propostas de ações para o PDES – Pontal

DIAGNÓSTICO DO TURISMO DO PONTAL - MÉTODO

Diagnóstico Turismo

Pontal do Paranapanema

Dados oficiais
(Ministério Turismo, 

Secretaria Turismo ESP, 
PDT, Planos de Manejo, 

PDUI, ZEE, etc.)

Análise SWOT
Oficina participativa + 
Questionário online





Análise SWOT dos Planos Diretores de Turismo (PDTs)



Pontos Positivos nos PDTs

 Planejamento e gestão: projetos e ações, equipe técnica da prefeitura,

COMTUR, programas governamentais, legislação;

 Infraestrutura turística: centros de informação, atrativos reestruturados,

meios de hospedagem diversos e com valores acessíveis, preservação de
locais históricos e instalação de novos empreendimentos (marinas,

restaurantes, hotéis e pousadas);

 Recursos e investimentos na infraestrutura turística municipal;

 Atrativos naturais/ecoturismo: área rural com belas paisagens, recursos
naturais, UCs;

 Demanda turística: aumento do fluxo turístico doméstico, busca de lazer e

negócios, ausência de sazonalidade, mudança de habito de novos
consumidores, que buscam destinos mais baratos, mais próximos e menos

saturados.

Forças
(variáveis internas controláveis)

Oportunidades
(variáveis externas, não controláveis)



Pontos Negativos nos PDTs

Fraquezas
(variáveis internas controláveis)

Ameaças
(variáveis externas, não controláveis)

 Infraestrutura turística: faltam postos de atendimento, banheiros públicos,

estacionamento, conservação, sinalização e controle do aceso aos atrativos turísticos,

parque hoteleiro;

 Planejamento e gestão: projetos de preservação ambiental pontuais e sazonais, falta

planejamento estratégico e monitoramento de projetos, falta de políticas de

salvaguarda do patrimônio imaterial e de articulação;

 Divulgação e Marketing: falta Plano de Marketing, divulgação, agências

comercializadoras e presença digital (mídias sociais e sites), imagem turística não

consolidada;

 Infraestrutura básica: saúde, resíduos sólidos, iluminação precária;

 Capacitação: falta de profissionais de turismo nas secretarias municipais, baixa

qualificação da mão de obra para receptivo, falta empreendedorismo, dificuldade de

atendimento de grandes grupos.



Programa de regionalização e Mapa do Turismo Brasileiro 



Cadastur

• Não existem Centros de 
Convenções na região

• Cadastro não obrigatório: 
quantidade de 

restaurantes, cafeterias e 

bares pode estar 

subestimado.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Guias de Turismo

Acampamentos Turísticos

Agências de Turismo

Meios de Hospedagem

Parques Temáticos

Transportadoras Turísticas

Organizadoras de Eventos

Quantidade de pessoas físicas ou jurídicas

Cadastur - Cadastro Obrigatório

0 5 10 15 20 25 30 35

Casas Espetáculos e Equip. Animação Turística

Centros de Convenções

Empreend. apoio ao turismo náutico ou à pesca desp.

Empreend. entretenimento e lazer e parques aquáticos

Locadoras Veículos

Prestadores Especializados em Segmentos Turísticos

Restaurantes, Cafeterias e Bares

Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos

Quantidade de pessoas físicas ou jurídicas

Cadastur - Cadastro não obrigatório

• Nº considerável de 

agências de turismo 
(turismo emissivo)

• Presidente Prudente 

concentra mais da metade 

de todos os cadastros 
realizados.



Planos de manejo:

• Turismo pedagógico ou educativo: atividades de pesquisa e educação ambiental (EEc Mico Leão Preto)

• Turismo ecológico (PE Morro do Diabo)

• Trilha fluvial e passeios aquáticos (PE Rio Do Peixe)

• Turismo ecológico, científico e cultural (APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná 

• Turismo pedagógico/educativo e recreação (RPPNs)• falta estrutura para estimular o Ecoturismo.

07 UCs:
03 Proteção Integral 

04 Uso Sustentável

Turismo em Unidades de Conservação (UC)



Sítios arqueológicos e bens tombados

Bens Tombado e Sítios Arqueológicos



[Pesquisa com 
questionários



Total: 39 respostas



77 % empregados
69 % setor público

56 % renda acima de R$ 4.000,00



Que notícia você gostaria de ver sobre 
a região do Pontal daqui 10 anos?

Pontal do Paranapanema se 
configura como referência 
mundial de verticalização 

da produção e 
sustentabilidade ambiental!

Pequenos empreendedores 
se destacam  na geração do 

primeiro emprego.

União dos municípios 
favorece o desenvolvimento 

regional.

Pontal do Paranapanema 
está entre as melhores 

opções turísticas do Brasil!

Referência no agro negócio 
e na criação de novos 

negócios.

A região é referência em 
educação, turismo e 

desenvolvimento local 
(rural e urbano)!



Pontos positivos
• Localização estratégica;

• Potencial turístico;

• Produção rural;

• Qualidade de vida;

• Recursos naturais;

• Patrimônio histórico e 
cultural;

• Educação (nível técnico e 
superior);

• Serviços públicos 
(segurança).

Problemas
• Desemprego;

• Incentivos à atividade 

econômica;

• Planejamento e 

investimento;

• Regularização Fundiária;

• Infraestrutura;

• Impactos socioambientais;

• Desvalorização patrimônio 

histórico e cultural;

• Divulgação.
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[Resultado 
Da Oficina



Oficina de turismo

Realizada 27/janeiro/2022
Plataforma Teams
33 participantes

13 municípios



Quais são as principais atividades 
turísticas do Pontal?

• Balneários

• Cicloturismo

• Turismo Cultural

• Ecoturismo

• Turismo de Eventos

• Turismo Gastronômico

• Turismo de Lazer

• Turismo Náutico

• Turismo de Negócios

• Turismo de Pesca

• Turismo Religioso

• Turismo Rural

• Turismo de Saúde



Quais os benefícios gerados pelo 
setor que você atua no Pontal?

• Desenvolvimento econômico;

• Geração de energia;

• Saúde e bem estar;

• Integração entre as esferas de governo;

• Geração de empregos diretos e indiretos;

• Conservação e manutenção dos atrativos turísticos;

• Desenvolvimento regional;

• Eventos;

• Universidades: conhecimento, Formação e capacitação, educação; 

pesquisa e dados turísticos para o planejamento e gestão.



Quais os desafios enfrentados pelo 
setor que você atual no Pontal

• Divulgação e 

Marketing;

• Sensibilização;

• Turismo receptivo;

• Empreendedorismo;

• Capacitação e 

especialização;

• Incentivos;

• Recursos e 

investimentos;

• Infraestrutura básica;

• Integração entre 

setores e prefeituras; e

• Políticas públicas.

21/02/2022



Cite ações para melhorar o turismo 
no Pontal, no seu setor de atuação

• Qualificar mão de obra e equipe da prefeitura (Comtur);

• Ampliar as ações de marketing turístico para a região;

• Promover ações intermunicipais;

• Programa para fortalecer os municípios MITs;

• Criar a IGR como forma de ajudar o trade e o receptivo;

• Conectar a rede de atrativos;

• Inserir turismo na grade curricular;

• Integrar a iniciativa privada ao turismo;

• Facilitar o acesso a linhas de financiamento e incentivos;

• Adequar atrativos.



[Desafios e 
Oportunidades







[

Mesa Redonda Turismo

Fernando Cesar de Brito Silva 
Profª Dra. Renata Maria Ribeiro 
Dr. Marcos Antonio Carvalho Lucas



Seu desafio é nosso.

Obrigada!

Contatos: 

pdespontal2021.ipt.br

pdespontal2021@ipt.br


