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Mensagens do Município

“Costumo dizer que vivemos a era do A.C / D.C, antes e depois do Cristo
Protetor. Passamos por muitas transformações, por muitas conquistas e a comunidade
abraçou juntamente conosco essa nova era. Prova disso é que Encantado tornou-se
uma cidade turística, o que posso dizer com muito orgulho. O que também, nos leva à
necessidade de um Plano Municipal de Turismo para auxiliar nesse momento de
mudanças. Temos a confiança que juntamente com a comunidade podemos montar
um Plano capaz de sanar todas as necessidades e demandas para continuar com o
crescimento do turismo de Encantado. O Plano de Turismo será embasado na
legislação que transmitirá segurança e credibilidade para nossos empreendedores. E
que o Cristo Protetor nos Proteja!”

Jonas Calvi
Prefeito Municipal de Encantado

"Encantado vive um momento em que o planejamento e um prognóstico
turístico centralizado, que integre todas as ações do município e da região, seja o
norteador das nossas ações. As pessoas estão entendendo que o momento é de
mudança, e isso pode assustar, se não for conduzido de maneira organizada e
planejada. Por isso estamos muito focados em desenvolver um Plano Municipal de
turismo que, de fato, seja o reflexo dos anseios e desejos da comunidade,
empreendedores e do setor público. Estamos confiantes que este Plano Municipal será
como um mapa para que possamos permanecer sempre no caminho certo. E, além
disso, será um legado para o desenvolvimento turístico de Encantado."

Charles Rossner
Secretário do Turismo e Desenvolvimento de Encantado
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“O município de Encantado vive um momento único, principalmente pelas
oportunidades surgidas com o advento do Cristo Protetor.
O Plano Municipal servirá para termos um norte, de forma a centralizarmos a
coordenação das ações - hoje existem muitas acontecendo e às vezes de forma
duplicada. A expectativa é de que o plano ajudará nesta ordenação e a fomentar o
crescimento da economia, pois temos vários segmentos de igual importância, que
também terão que seguir dentro desta linha.
Acredito que com a contribuição da comunidade e lideranças locais,
conseguiremos desenvolver um ótimo plano para o nosso município.”

Glória Villa
Presidente do COMTUR de Encantado
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Mensagem do Sebrae RS
“O turismo de Encantado pode ser definido como antes e depois do Cristo

Protetor. Poucos imaginavam que a partir desse grandioso monumento o panorama
turístico do município iria mudar radicalmente. Quando os braços e a cabeça do Cristo
foram erguidos no dia 06 de abril de 2021 diversos meios de comunicação, inclusive
internacionais, começaram a divulgar o fato, e com isso, Encantado apareceu no radar
turístico do Brasil e do mundo.
Esse crescimento repentino gerou oportunidades para os demais municípios do
Vale do Taquari e isso é muito bom, pois complementará a oferta aos turistas que para
cá vierem. Acreditamos que nos próximos anos o turismo do Vale do Taquari irá
despontar como um dos principais destinos turísticos do Estado e terá um papel
importante na economia da região.
O Plano Municipal de Turismo de Encantado foi uma construção coletiva.
Durante esta criação, o trade turístico teve a oportunidade de sugerir as ações que
serão feitas daqui para frente. O próximo passo será colocar em prática estas ações
para que de fato o turismo aconteça. A união do setor público, privado, entidades e
comunidade será essencial para o sucesso desse trabalho.
O Sebrae está muito feliz em poder auxiliar nesse processo de amadurecimento
do turismo do município pois, além de criar um ambiente favorável para as empresas
se desenvolverem, também gera melhor qualidade de vida para a população de
Encantado.”

Diego Zenker
Gestor de projetos de turismo do Sebrae-RS
Vale do Taquari
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Apresentação e Metodologia
O objetivo do presente estudo é construir o Plano Municipal de
Desenvolvimento do Turismo de Encantado, no Rio Grande do Sul, focando em ações a
serem desenvolvidas nos próximos anos.
Quando um determinado destino decide priorizar seus investimentos no desenvolvimento
turístico, seu objetivo principal é o estímulo ao desenvolvimento econômico e social da
comunidade. Este processo só será efetivo se for planejado e orientado para ações
coordenadas a longo, médio e curto prazos – pois, dessa maneira, teremos consolidadas as
bases estratégicas que guiarão de forma harmônica e coesa o processo futuro de
implementação das ações.

A metodologia que se apresenta privilegia o planejamento participativo e
integrado, viabilizado por meio de diversos encontros presenciais. Os trabalhos foram
coordenados pela consultora e mestre em Turismo Ivane Fávero. No âmbito do
munícipio, a mobilização dos grupos, bem como o fornecimento de informações
relevantes para o trabalho, ficou a cargo da Secretaria/Departamento de Turismo.
Durante o trabalho de consultoria, foi realizada a construção da análise de
pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades (SWOT) do município; houve a
construção do Plano de Ações; da Identidade e Posicionamento Turístico do Município;
e, por fim, a Priorização das Ações, além da conclusão e encaminhamentos, o que está
sendo apresentado e avaliado neste documento.
Norteiam este estudo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
propostos em 2015 pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Os 193 países

membros assinaram a Agenda 2030, um plano global composto por 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e 169 metas para que esses países alcancem o
desenvolvimento sustentável - aquele que consegue atender às necessidades da
geração atual sem comprometer a existência das gerações futuras – em todos os
âmbitos até 2030. Os ODS elencados pela ONU são:
1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável;
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3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades;
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos;
7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à
energia, para todos;
8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável,
emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos;
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação;
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;
11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes
e sustentáveis;
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos;
14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável;
15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da terra, e deter a perda de biodiversidade;
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis;
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
Os 17 Objetivos são integrados e indivisíveis, e mesclam, de forma equilibrada,
as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a
ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a
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sociedade civil, o setor privado e todos cidadãos na jornada coletiva para um 2030
sustentável. Nos próximos anos de implementação da Agenda 2030, os ODS e suas
metas irão estimular e apoiar ações em áreas de importância crucial para a
humanidade: Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias.

Figura 1: Os 5 P’s da Sustentabilidade

Fonte: ONU

Este documento utilizou-se, ainda, do projeto de pesquisa e elaboração de
projetos encomendado pelo Sebrae RS ao Instituto de Pesquisa de Mercado (IPM) da
Unisinos, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo Jacques Fonseca e pelo Prof. Dr.
Guilherme Trez, e cedido para construção deste plano. Denominada de Radar
Turístico, a ferramenta tem o objetivo de, a partir da combinação de diferentes
abordagens de pesquisa, analisar o atual posicionamento turístico e identificar
oportunidades para o respectivo desenvolvimento desse setor em um dado município,
neste caso, em Encantado. Mais especificamente, a metodologia do Radar envolve (a)
desk research / pesquisa documental, (b) entrevistas qualitativas com representantes
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do poder público e da iniciativa privada, e (c) observações in loco nos atrativos e nos
serviços de infraestrutura relacionados ao turismo no município.
Ao todo, são analisadas 8 categorias (divididas entre atrativos e
infraestrutura), conforme demonstra a figura a seguir:
Radar Turístico

A figura do Radar é uma representação gráfica criada para melhor ilustrar o
desempenho

de

cada

cidade,

bem

como

para

facilitar

comparações

e

complementaridades entre as cidades de uma determinada Região. As evidências
coletadas durante a pesquisa e posterior análise são avaliadas a partir de uma escala
de zero (não tem) a cinco (excelente). Cada uma dessas categorias tem seu
desempenho caracterizado e justificado, o que permite, ao final, a síntese das
oportunidades e dos principais desafios para o desenvolvimento turístico de cada
município.
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Análise Macroambiental – Turismo
O Turismo antes da covid- 19
O estudo Benchkmarking (da Word Travel & Tourism Council – WTTC, em
parceria com a American Express, e divulgado na revista Panrotas em 2019),
apresentou dados importantes para entender a importância do crescimento do
turismo antes da pandemia da covid-19. A contribuição direta do setor turístico ao
PIB global atingiu US$ 2,8 trilhões em 2018. Incluindo os impactos indiretos e
induzidos, o turismo gerou US$ 8,8 trilhões em PIB globalmente (10,4%),
excedendo o dos setores agrícola, bancário, automotivo e de mineração.
O levantamento, que abrangeu 26 países e dez regiões do mundo, apontou
o Turismo como o setor de mais rápido crescimento no mundo em 2018, expandindo
3,9%, à frente da manufatura automotiva (3,7%) e da saúde (3,3%), e a uma taxa
superior à da economia global pelo oitavo ano consecutivo. Foram considerados
impactos econômicos que viagens e turismo tiveram em 2018 em oito indústrias:
agricultura, mineração, saúde, automotiva, varejo, serviços financeiros, bancos e
construção.
Em 2018, o setor de turismo foi responsável por 292 milhões de empregos, o
equivalente a 1 em cada 10 na economia global (Plano Nacional de Turismo, MTur,
2018). De acordo com o documento do Governo Federal, o turismo impacta a
economia em três modos distintos:


Direto: por meio da utilização de meios de hospedagem (resorts, hotéis,
pousadas, casas de temporadas, campings), transporte (terrestre, marítimo,
aéreo), entretenimento e atrações;



Indireto: com investimentos públicos e privados em projetos para a construção
de novas estruturas turísticas e manutenção das já existentes, gerando maior
demanda aos fornecedores que alimentam toda a cadeia produtiva;



Induzido: por meio do consumo de alimentos e bebidas, roupas, habitação,
bens duráveis e recreação.
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O sistema turístico é transversal e formado por diferentes empresas que
produzem bens e serviços importantes para a economia, proporcionando, desde que
planejado e visando a sustentabilidade, bem-estar tanto para os visitantes como para
os residentes de uma determinada destinação.
Como produto, o turismo depende da ação de diversos agentes para chegar até
o seu consumidor final. Constituem o Sistema Turístico (Beni, 1990):


Produtores: turistas, transportadoras, agentes receptivos (hotéis, albergues,
campings), fornecedores de serviços locais;



Distribuidores: operadoras e agências de viagens;



Facilitadores: fornecedores de financiamentos;



Consumidores: passageiros/turistas
Com relação ao comportamento do consumidor e as novas organizações e

formas de venda, o turismo foi, nos últimos anos, fortemente influenciado pelo
surgimento de novos formatos de negócios. Da agência de viagens convencional, com
atendimento de balcão, o mercado migrou para os startups do segmento de ecommerce de viagens. Há, assim, uma mudança de comportamento e processos,
passando da intermediação para a desintermediação, quando o consumidor acessa
diretamente a empresa e realiza a reserva e compra.
O surgimento das redes sociais influenciou muito o setor, onde os destinos
turísticos, seus atrativos e empresas, passaram a ser divulgados pelos usuários,
instantaneamente, para o mundo todo. A importância dos dados deixados online pelos
consumidores é outro ponto fundamental para customizar serviços e aproveitar
oportunidades.
Em 2019, o turismo gerou 16,9 milhões de empregos, ou 7,9% da força de
trabalho total na América Latina. Além disso, contribuiu com US$ 298,9 bilhões para o
PIB da região, o que representou 8,1% da economia latino-americana, um crescimento
de 1,6% em relação a 2018. Segundo dados da Revista Panrotas (2020), as despesas de
visitantes internacionais totalizaram US$ 47,4 bilhões, ou seja, 6,7% do total das
exportações da América Latina.
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A pandemia e a crise no turismo
O impacto da pandemia da covid-19 no turismo é inegável. O registro é de um
bilhão de chegadas internacionais a menos em 2020, uma queda de 74% em relação
a 2019, devido a uma perda de demanda sem precedentes e restrições de viagens na
maioria dos países. De acordo com a OMT, o colapso representou uma perda
estimada de US$ 1,3 trilhão em receita com exportações, um rombo 11 vezes
maior do que o registrado em 2009 no mesmo índice. A crise colocou de 100 a 120
milhões de empregos diretos no Turismo em risco, a maioria deles em
empreendimentos de pequeno e médio portes (Panrotas, 2020).
No geral, o turismo brasileiro perdeu R$ 55,6 bilhões em faturamento e 110 mil
postos de trabalho em 2020, em comparação ao ano anterior. A retração mais
expressiva aconteceu na aviação civil que, sozinha, já perdeu R$ 2,5 bilhões em meio à
pandemia (Estadão Viagem, 2021).
No Brasil, as atividades turísticas somaram um prejuízo de R$ 453 bilhões desde
março de 2020 até outubro de 2021, segundo dados da Confederação Nacional do
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).
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Tendências pós-pandemia
A pandemia mudou os hábitos de viagens do consumidor, desde a maneira de
fazer reserva até a procura por destinos e hospedagens. A empresa de pesquisa de
mercado global Euromonitor International apresenta em seu relatório “10
Principais Tendências Globais de Consumo 2022” apontamentos que devem
motivar o comportamento dos consumidores e desafiar estratégias de negócios neste
ano.

As tendências de Consumo 2022 (Euromonitor)

1 – SEMPRE COM UM PLANO B
Os consumidores encontram soluções criativas para comprar seus produtos
desejados ou pesquisar as próximas melhores opções diante da grande escassez
causada por interrupções das cadeias de abastecimento.
2 – AGENTES DO CLIMA
A eco ansiedade e a emergência climática promovem o ativismo ambiental para uma
economia “net zero”. Em 2021, 35% dos consumidores no mundo reduziram
ativamente suas emissões de carbono.
3 – IDOSOS DIGITAIS
Os consumidores mais velhos se tornam usuários mais aptos da tecnologia. Soluções
virtuais devem ser personalizadas segundo as necessidades desse público on-line
mais amplo.
4 – AFICIONADOS FINANCEIROS
A gestão democratizada do dinheiro possibilita que os consumidores ampliem seus
conhecimentos e segurança em matéria financeira. Mais da metade dos
consumidores no mundo acredita que estará melhor financeiramente nos próximos
cinco anos.
5 – A GRANDE RENOVAÇÃO DA VIDA
Os consumidores se concentram em desenvolvimento pessoal e bem-estar, e estão
fazendo drásticas mudanças de vida que refletem seus valores, paixões e propósitos.
6 – O MOVIMENTO METAVERSO
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Ecossistemas digitais imersivos e tridimensionais começam a transformar as
conexões sociais. As vendas globais de headsets de realidade aumentada e realidade
virtual cresceram 56% de 2017 a 2021, atingindo a cifra de US$ 2,6 bilhões no último
ano.
7 – ANTIGOS PRODUTOS, NOVOS DONOS
Mercados de compras peer-to-peer e de segunda mão crescem à medida que os
consumidores buscam itens únicos, acessíveis e sustentáveis.
8 – URBANOS RURAIS
Os consumidores estão se mudando para áreas mais seguras, limpas e verdes. Os
moradores da cidade também querem que esses benefícios sejam trazidos para seus
bairros.
9 – EM BUSCA DO AMOR-PRÓPRIO
Autenticidade, aceitação e inclusão são as prioridades de escolhas de estilo de vida e
hábitos de gastos à medida que os consumidores adotam sua verdadeira essência.
10 – O PARADOXO DA SOCIALIZAÇÃO
Níveis de conforto variáveis criam um retorno conflituoso para a vida pré-pandemia.
Em 2021, 76% dos consumidores do mundo adotaram precauções de saúde e
segurança ao saírem de casa.
A consultoria Phocuswright, durante o LatAm/Talk 2021, também abordou oito
tendências do Turismo pós-vacinação (Panrotas, 2022).
1. MUDANÇA NA ESCOLHA DE DESTINOS
Destinos lotados e aglomerados, palcos de overtourism no passado, estão
sendo evitados de maneira geral pelos consumidores de viagens. Em vez disso, está
havendo uma preferência por locais a céu aberto e contato com a natureza. Cidades
litorâneas ganham ainda mais relevância neste contexto. A procura por praia/oceano
lidera nas tendências apontadas pela Phocuswright.

2. FLEXIBILIDADE É MAIS IMPORTANTE DO QUE NUNCA
Companhias aéreas, hotéis, operadoras e agências têm de se preocupar cada
vez mais em oferecer flexibilidade de compra para os clientes. O consumidor dará
preferência a compras que não tenham o estresse de perder dinheiro em virtude de
imprevistos. Cancelamento flexível, remarcação e reembolsos estão muito mais
importantes hoje do que no pré-pandemia.
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3. NÔMADES DIGITAIS
Nômades digitais, que podem estar em qualquer lugar, trabalhando, curtindo,
morando, continuam cada vez mais impactantes na indústria. A pandemia ampliou o
perfil dos nômades digitais, que agora têm faixa etária mais ampla e trabalham em
tempo integral, têm alto nível educacional, ganham bem, podem ser sêniores, casados
e com filhos os acompanhando.

4. MENOS INTERAÇÃO FÍSICA
Quanto mais ferramentas sem toque físico as empresas e fornecedores
apresentarem a seus clientes, melhor. Pagamento, abertura de quarto, autenticação,
assinatura... O viajante se acostumou a ter uma experiência mais digital e sem toques,
e continuará demandando isso. Máscaras, distanciamento, álcool gel e outros
protocolos são bem-vindos, mas governos e empresas precisam tomar cuidado, pois
há algumas resistências a formulários médicos e aplicativos que requerem informações
sensíveis.

5. SUSTENTABILIDADE
Pensar no impacto ambiental é essencial para as empresas conquistarem os
clientes. Medidas que se comprovem realmente efetivas para a proteção do meio
ambiente e de um positivo impacto na comunidade são cada vez mais requeridas pelos
viajantes.

6. VIAGENS MULTIGERACIONAIS
Na América Latina, esta é uma tendência ainda mais relevante em comparação
com o resto do mundo. O latino é culturalmente apegado às pessoas amadas e tem o
hábito de estar com elas para construir experiências memoráveis de férias.

7. VIAGENS MULTIPROPOSITAIS
Empresas, hotéis e destinos têm de se adaptar e serem mais flexíveis para
alcançar um cliente que viaja a trabalho, a lazer, para se aventurar, sair à noite e curtir
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a família, tudo em uma só viagem. Os roteiros são cada vez mais cheios de propósitos
e a linha entre corporativo e lazer se torna ainda mais tênue.

8. MULTICANALIDADE
Quase 100% dos viajantes fazem pelo menos uma ação on-line em suas
viagens, seja com reservas, pesquisas, seja um post nas redes sociais ou a procura pelo
mapa. As empresas precisam se comunicar em todos os canais de maneira fluida.

Outros estudos e análises recentes do setor também acreditam que as
mudanças de vida geradas pela pandemia criaram maior consciência sobre turismo
sustentável e mais responsabilidade por parte dos viajantes. A ausência das viagens
por tanto tempo também sinaliza a volta dos projetos adiados e o maior envolvimento
com os destinos, questionando mais posturas e linhas de conduta de hotéis e
prestadores, com foco na gastronomia local e, sobretudo, na manutenção de seu bemestar (Estadão Viagem, 2022).
O melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional no novo ano também
balizará 2022. Seja pelo trabalho remoto ou por sistemas híbridos de ensino, as
estadias devem ser mais longas, hóspedes passando mais tempo nas acomodações,
consumindo mais produtos e serviços na hospedagem escolhida e, consequentemente,
novas modificações estruturais em hotéis que ainda não se adaptaram e esse novo
perfil de viajante (Estadão Viagem, 2022).
As hospedagens hoje estão acontecendo por períodos mais longos, com mais
serviços agregados, contribuindo para a subida dos gastos gerais com férias e
escapadas (Uol, 2022).

Turismo doméstico
As limitações das viagens internacionais, com a insegurança trazidas pelas
ondas de contaminação e as novas variantes do vírus, e a desvalorização da moeda
brasileira favoreceram esse movimento intenso do turismo doméstico no Brasil. Ainda
que não se saiba se o turismo doméstico continuará em alta, sem dúvida, ajudou a
18

consolidar diferentes destinos no imaginário de um grande número de brasileiros.
Além disso, as redes sociais, especialmente o Instagram, ajudaram na criação de
desejos de viagens nacionais nos últimos tempos (Uol, 2022).
A pandemia reforçou a constatação de que o desenvolvimento do turismo se dá
em espiral, indo do local, ao regional, estadual, até o nacional.
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Apresentação do Território
Histórico de Encantado
O início do povoamento do município de Encantado foi feito por índios dos
povos Guarani. Após isso, a chegada dos primeiros grupos externos ao território se deu
em 1635, pelos padres Jesuítas, para iniciar a exploração dos rios da região1.
Inicialmente parte da capital do Estado, Porto Alegre, em 1831, Encantado passou a
pertencer a Triunfo, município recém-criado, e, posteriormente, passou para Taquari,
território criado em 1849. Já em 1882, Encantado fazia parte do território de Estrela. O
município foi colonizado oficialmente somente em 1882, pelas primeiras famílias
vindas da Itália, provenientes da região do Vêneto, mais precisamente da localidade
de São Pedro Valdástico, com destaque para as famílias Lucca e Bratti. Este movimento
iniciou em 1878, quando o Coronel José Francisco dos Santos Pinto mapeou suas terras
para a venda aos imigrantes. Posteriormente, também houve a ocupação do território
por colonizadores alemães, lusos, franceses, belgas, africanos e sírios.
O nome da cidade tem origem, segundo os historiadores Ferri e Thomé
(citados pelo site da Prefeitura Municipal), da história contada sobre a experiência de
um cacique maná na localidade. Conforme se conta, o cacique e outros dois indígenas
navegavam pelo rio Taquari quando avistaram um vulto branco próximo a sua foz. Ao
pressentir a aproximação da canoa, a imagem se jogou no rio, desaparecendo como
que por encanto. Anos depois, a lenda levou à denominação da foz de Arroio
Encantado. O nome apareceu escrito, pela primeira vez, em 1856, no livro de Registros
Paroquiais de Santo Amaro, em declaração de posse de terrenos de Manoel Joaquim
da Silva.
Em 1887, teve início um movimento para a construção do primeiro templo
católico, uma igreja de madeira, sob a invocação de São Pedro Apóstolo, localizada
onde hoje se assenta o salão paroquial da cidade. Ainda em desenvolvimento mais
lento do que os municípios vizinhos, apesar da situação topográfica privilegiada para o
escoamento de produtos da região (por conta do acesso à margem do Taquari),
1

https://encantado.rs.gov.br/pagina/id/2/?historia-do-municipio.html
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Encantado acabou por ser integrado a Lajeado, designado município em 1891, antes
território de Estrela, e em 1892 elevou-se à categoria de 2º distrito de Lajeado. Havia
no distrito de Encantado, além da sede, os seguintes povoados: São José da Anta
Gorda (Borguetto), pequeno povoado no núcleo Anta Gorda, Santo Antônio do Jacaré
(Relvado) e Nova Bréscia, também chamado Arroio das Pedras.
Em 7 de Maio de 1914, os núcleos de Encantado, Anta Gorda e Itapuca
encaminharam ao então governador do Estado, Borges de Medeiros, um memorial
solicitando a criação do município, com território abrangendo um total de três ruas,
1.306 quilômetros quadrados e 7 mil habitantes. Em 31 de março de 1915, o Governo
do Estado publicou o Decreto Nº 2.133, elevando-a Encantado à categoria de Vila, com
a denominação de “Município de Encantado”.
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Encantado no Mapa do Turismo Brasileiro

O Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado no âmbito do Programa Nacional de
Regionalização do Turismo2, do Ministério do Turismo, classifica Encantado na região
turística denominada Vale do Taquari, junto de outros 31 municípios. As regiões
turísticas são territórios que possuem características similares e/ou complementares e
aspectos em comum (identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica)
podendo existir, numa região, municípios que não recebem turistas, mas que se
beneficiam da atividade pelo fornecimento de produtos e serviços.
O Mapa categoriza os municípios que compõem estas regiões de acordo com
o fluxo turístico. As categorias vão de “A” a “E”, sendo que “A” representa as capitais
e os municípios com maior fluxo turístico, maior número de estabelecimentos,
empregos e arrecadação de impostos federais no setor de hospedagem, enquanto “E”
representa os municípios que zeraram as cinco variáveis: quantidade de empregos e
estabelecimentos formais em hospedagem, estimativa de turistas internacionais e
domésticos e arrecadação nos estabelecimentos de hospedagem.
Lajeado é a única cidade da região classificada na categoria B do Mapa. As
cidades de Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do
Leão, Colinas, Coqueiro Baixo, Encantado, Estrela, Ilópolis, Imigrante, Muçum, Nova
Bréscia, Paverama, Pouso Novo, Relvado, Taquari, Teutônia e Westfália estão
classificadas na categoria D; Capitão, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Fazenda Vila
Nova, Marques de Souza, Poço das Antas, Progresso, Roca Sales, Santa Clara do Sul,
Sério, Travesseiro e Vespasiano Correa estão na categoria E do Mapa.
No Cadastur3, cadastro dos prestadores de serviços turísticos do Ministério do
Turismo, atualmente existem 5 agências de turismo, 9 transportadoras turísticas, 2
restaurantes, cafeterias, bares ou similares, 4 meios de hospedagem, 3 locadoras de
veículos, 1 casa de espetáculos e equipamento de animação turística, 3 organizadoras

2

O Programa de Regionalização do Turismo classifica os municípios brasileiros em regiões turísticas. Os
municípios se articulam para desenvolver o turismo de forma conjunta. A lógica do Programa pressupõe
que trabalhar o turismo de forma integrada, regionalizada e cooperada é mais vantajoso para a região.
3
https://cadastur.turismo.gov.br/
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de eventos e 2 prestadoras de infraestrutura de apoio para eventos. No total, são 29
prestadores de serviços turísticos registrados no Cadastur, vinculados a Encantado.
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Dados do Município

DADOS DEMOGRÁFICOS
População estimada de habitantes 23.047 pessoas (IBGE – 2021)
PIB per capita: R$ 41.910,47 (IBGE -2019)
IDHM: 0,767 (IBGE -2010)
Gentílico: encantadense

ÁREA DO MUNICÍPIO
Área do município: 140,006 km² (IBGE - 2021)
Distância da capital (POA): 144 km
Limite com os municípios de: Roca Sales, Arroio do Meio, Muçum, Nova Bréscia, Doutor
Ricardo e Relvado

LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Unidade federativa: Rio Grande do Sul – RS
Mesorregião: Centro Oriental Rio-grandense
Microrregião: Lajeado-Estrela
Latitude: 29° 13' 58''
Longitude: 51° 52' 37''
Altitude: 53m
Clima: Subtropical

“Terra do Cristo Protetor”

Encantado integra a mesorregião denominada Região Centro Oriental RioGrandense, que por sua vez é subdividida em outras três microrregiões. O município
faz parte da microrregião Lajeado-Estrela, composta por 31 municípios. Lajeado,
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capital regional deste arranjo populacional, é a principal região de influência4 de
Encantado, onde boa parte das demandas de saúde e de ensino superior são supridas,
além de ser um polo de serviços e de compras para Encantado e para os demais
municípios da microrregião.
O Vale do Taquari é outra regionalização importante da qual Encantado faz
parte, ao lado de outros 35 municípios. A região5 obteve um crescimento demográfico
acima da média estadual, entre o período de 2000 a 2010, influenciado pelo seu
dinamismo econômico. Alguns destaques da economia da região são: a pecuária, com
a criação de aves, bovinos e suínos; a produção de fumo, de erva-mate e da
silvicultura; e a fabricação de alimentos e calçados. Algumas problemáticas
encontradas dizem respeito ao alto percentual de população adulta com Ensino
Fundamental incompleto, indicadores de saneamento abaixo das médias estaduais e o
subaproveitamento dos modais ferro e hidroviário, ocasionando intenso tráfego de
mercadorias e passageiros no modal rodoviário, sobretudo na BR-386. Outra questão
identificada relaciona-se à elevação das águas do Rio Taquari, que alcançou, em 2020,
seu maior nível em 64 anos, fato que contribui para a geração de diversos transtornos,
como enchentes e alagamentos, e que afetam diretamente o município de Encantado.
A base econômica e de geração de empregos em Encantado se dá, em grande
parte, a partir das empresas prestadoras de serviços, seguidas pelo comércio, pelas
indústrias de transformação e construção civil e, por fim, pela agropecuária - com
destaque para os suínos - extração vegetal, caça e pesca.
Segundo a publicação do SEBRAE (2020), Perfil das Cidades Gaúchas –
Encantado, as empresas prestadoras de serviço representavam, em 2019, 50% dos
empreendimentos formais e o comércio, 29%. O valor adicionado desses dois setores,
isto é, o quanto a atividade econômica contribui para o PIB do município, foi de 57,6%,
em dados de 2018. A indústria da transformação representava 8% dos
empreendimentos formais, com 27,8% do valor adicionado ao PIB do município, e a
agropecuária, extração vegetal, caça e pesca representava 1% dos empreendimentos
formais e contava com 3,1% do valor adicionado. O valor adicionado referente a
4

Sintetiza a relação interurbana mais relevante da Cidade de origem, tanto para acessar bens e serviços,
quanto por relações de gestão de empresas e órgãos públicos.
5
https://planejamento.rs.gov.br/upload/arquivos/201603/17095341-perfis-regionais-2015-vale-dotaquari.pdf
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administração pública foi de 11,5%. Ainda segundo a publicação, em 2018, haviam 580
propriedades rurais em Encantado.

Figura 2: Localização do município de Encantado

Fonte: Google Maps
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Governança Municipal do Turismo
Secretaria responsável
Encantado possui uma Secretaria de Turismo e Desenvolvimento, criada em
maio de 2022. Antes da criação da Secretaria, o Departamento de Turismo, vinculado à
Secretaria Geral de Governo, era quem cuidava dos assuntos relacionados ao turismo
em Encantado.

Responsável: Secretário Charles Rossner
Endereço: Rua Monsenhor Scalabrini, 1047 / Centro Administrativo - Bairro: Centro
E-mail: turismo@encantado-rs.com.br
Telefone: (51) 3751-0147
Horário de Atendimento: de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 11h30min e das 13h
às 16h

Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal de Turismo
A Lei nº 4.727, de 17 de agosto de 2021, institui o Conselho Municipal de
Turismo (Comtur) e o Fundo Municipal de Turismo de Encantado. O Fundo não está
ativo e o Comtur não deliberou sobre a forma de utilizar os recursos - possui
orçamento de R$ 10 mil. A portaria nº 491, de 25 de agosto de 2021, nomeia os
membros do Conselho.
O grupo se reúne quinzenalmente e é composto pelo Programa de
Desenvolvimento Econômico Local de Encantado - PRODEL, Associação Comercial e
Industrial de Encantado (ACI-E), CDL, UERGS, Sicredi, AMTURVALES, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Associação Amigos de Cristo, Agência CVC e o poder público.
Ressalta-se que o Conselho do Programa de Desenvolvimento Econômico Local de
Encantado (PRODEL) também possui uma Câmara Técnica de Turismo, que teve suas
reuniões unificadas às do Comtur.
Como ações já desenvolvidas pelo Conselho, cita-se a criação de um plano de
ação para o setor do turismo, estruturado em cinco eixos: Infraestrutura, Oferta
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Turística, Promover o Destino, Políticas Públicas e Cooperação e Sustentabilidade.
Dentro disso, foram feitos vídeos das propriedades para sua respectiva divulgação em
agências turísticas, a produção da marca de turismo do município (com o slogan
"Encantado fico eu"), placas de sinalização em alguns pontos turísticos com código QR
que direciona ao site da prefeitura, e capacitação de profissionais do trade turístico,
como garçons. Ainda está previsto a produção de um site turístico, a ampliação da
sinalização e o desenvolvimento de capacitações.

Iniciativas e Associações
Em relação às iniciativas em prol do turismo na cidade, mencionam-se as
desenvolvidas pelo Arranjo Produtivo Local (APL) das Agroindústrias Familiares do
Vale do Taquari6. Dentre os diversos projetos criados pelo APL, cita-se a realização de
visitas técnicas, reuniões e cursos de turismo, e a criação, em 2022, da rota “Caminhos
da Felicidade”. Vale ressaltar que as atividades do APL foram impulsionadas a partir do
surgimento da Associação Amigos de Cristo, em 2019, responsável pela realização do
projeto do Cristo Protetor. A Associação é uma entidade sem fins lucrativos criada por
um grupo de empresários voluntários, com o objetivo de arrecadar recursos privados
para a obra do Cristo. Além de captar os recursos financeiros necessários para
viabilizar a obra, ela também coordena a execução, assim como realiza a divulgação do
atrativo.
Identificou-se também uma iniciativa desenvolvida pela Associação Comercial
e Industrial de Encantado - ACI-E, que integra o COMTUR e conta com um núcleo de
Turismo, Hotelaria e Gastronomia. A entidade propôs o desenvolvimento de uma
pesquisa7 para hóspedes da rede hoteleira do município, com o intuito de começar a
traçar o perfil do visitante da cidade.
A região do Vale do Taquari também conta com a Associação dos Municípios
de Turismo da Região dos Vales (AMTURVALES), entidade que busca promover o
desenvolvimento do turismo e a articulação entre os municípios da região.

6

http://www.aplvaledotaquari.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYQCnP3YQiRO3aXXfFK_aAs4ba0GA5rkIMKrSGiME9yBnyQ/viewform
7
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Atualmente, a AMTURVALES apoia Encantado no andamento de diversas frentes
relacionadas à articulação com outros municípios do Vale do Taquari, assim como na
defesa de projetos para o turismo da região em âmbito federal, movimento
potencializado a partir da criação do Cristo Protetor.
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Oferta Turística
Na retomada do turismo, há que se reforçar a oferta turística de forma
integrada. Mais do que falar de empresas ou atrativos, é necessário falar da identidade
e da segurança do destino e da qualidade das experiências que o visitante poderá
vivenciar. Por parte do setor privado, é fundamental criar estratégias que envolvam
hospedagem, atrativos, refeições e guiamento turístico, criando experiências distintas
e únicas.
Com relação aos eventos, é fundamental que se comunique a agenda
atualizada dos eventos. Para estabelecer um diferencial para o destino, é importante
evidenciar os pontos relativos à produção associada no município, já que muitos
poderão vir em busca destes produtos, comprando-os diretamente do produtor.
É necessário que tanto o Poder Público como os estabelecimentos privados
atualizem constantemente os horários, recomendações e qualquer informação
relevante a um potencial visitante. A comunicação de tudo que envolve o turismo do
município deve ser realizada de forma conjunta e clara.

Atrativos históricos e culturais
A categoria de Atrativos Históricos e Culturais reúne diversos atrativos de
Encantado, expressos, especialmente, em pontos de interesse religioso. Foi o perfil e o
comportamento religioso da população que impulsionou o desenvolvimento do
atrativo de maior destaque no município, o Cristo Protetor de Encantado, responsável
pelo aumento considerável do fluxo turístico na cidade nos últimos tempos.
O Cristo Protetor, que conta com 43,5 metros de altura no total (com o
pedestal) e 37,5 metros de monumento, é considerado o maior do mundo nessa
categoria. O projeto foi concebido e é gerido pelos moradores da cidade, por meio da
Associação Amigos de Cristo, que reúne diversos empresários locais. A entidade não
tem fins lucrativos e arrecada recursos privados para a obra, além de gerir sua
execução e as visitas ao local.

30

O monumento ainda está finalizado, mas desde 2021 já está aberto à visitação,
que ocorre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h, por meio de visitas
guiadas. A contribuição para o acesso é de R$ 20, valor revertido para a finalização da
obra. Os indivíduos que doaram diretamente para a construção do monumento terão
seus nomes incluídos em livro de ouro e placas, que serão colocados na entrada do
Cristo. O local ainda não conta com infraestrutura de apoio ao turista, como serviços
de alimentação, por exemplo. Além disso, a subida até o Cristo é feita por meio de
estrada de chão, e ainda não há transporte público ou oferecido pelo empreendimento
até o local. No entanto, já existe previsão para o asfaltamento do acesso ao Cristo, que
deve ser concluída ainda no ano de 2022.
Para finalizar a obra, estão sendo prospectadas empresas parceiras e o
incentivo à própria comunidade para fazer parte da Associação, contribuindo, assim,
com a arrecadação. Alguns pontos ainda previstos no projeto são a construção de um
memorial no local, loja de souvenir e um mirante. O monumento também deve contar
com um elevador, com capacidade para até oito pessoas, que levará os visitantes até o
coração do Cristo, onde será possível apreciar a vista de Encantado e do Vale do
Taquari, com ingresso vendido à parte. Ainda, há uma equipe que trabalha na
catalogação da fauna e da flora da área e no planejamento do tratamento dos dejetos
que serão gerados pelos banheiros.
Figura 3: Cristo Protetor de Encantado

Fonte: IPM Unisinos
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Destaca-se que o Cristo, mesmo com pontos a finalizar, já possui um alto fluxo
de turistas, sobretudo de idosos e famílias, chegando a receber mais de 50 mil pessoas
pagantes em um ano, além de diversos outros visitantes que vão até o local e
permanecem do lado de fora dos portões. Atualmente, já são produzidos alguns
souvenirs relacionados ao atrativo, vendidos em locais específicos, como na loja da
Divine Chocolateria (Figura 10). No entanto, ressalta-se que a criação e
comercialização de materiais com a marca do Cristo estão sujeitos a pagamento de
royalties, fator que ainda impede o desenvolvimento de produtos nessa linha por
parte do artesanato local, por exemplo.

Figura 4: Souvenires do Cristo Protetor de Encantado na loja da Divine Chocolateria

Fonte: IPM Unisinos

Além do Cristo, a Igreja Matriz São Pedro destaca-se como um grande
atrativo religioso da cidade, e está localizada no centro do município. A igreja foi
construída entre 1928 e 1930, com duas torres e uma grande escadaria, que chamam a
atenção de quem chega à cidade. A edificação foi renovada em 1955 e em 1997. O
local abriga o Memorial Santo Sudário, uma réplica do Sudário original situado em
Turim, na Itália, e o Painel ao Imigrante, uma parede revestida em retalhos de
cerâmica em homenagem aos imigrantes do município. Não há visitação guiada, mas é
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possível visitar a igreja das 7h às 19h diariamente. Há rampas nas áreas externa e
interna, permitindo a acessibilidade.

Figura 5: Igreja Matriz São Pedro

Fonte: IPM Unisinos

Figura 6: Memorial do Santo Sudário

Fonte: IPM Unisinos

A Capela Histórica Santo Antão é outro importante ponto religioso. A capela
foi construída em 1889, sendo a segunda capela do município. No altar está exposta
uma tela pintada em 1714 por Michaele Bratti, na cidade de Longarone, na Itália, assim
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como a escultura da Dormição de Nossa Senhora, que retrata Maria levada ao céu
pelos Anjos do Senhor. É possível fazer visita guiada mediante agendamento prévio. O
local está próximo ao centro, no Bairro Santo Antão, com fácil acesso, e há rampas que
permitem a acessibilidade.

Figura 7: Capela Histórica Santo Antão

Fonte: IPM Unisinos

Em direção ao Cristo Protetor, no bairro São José, está situada a Capela São
José. A capela foi construída em madeira, no ano de 1891, em homenagem a São José,
considerado o protetor das famílias e dos trabalhadores. O local abriga a imagem da
Nossa Senhora da Imaculada Conceição, doada por fiéis da Itália, e um sino trazido do
país em 1947. Para a comemoração do centenário, em 1991, a comunidade realizou
mutirões com foco na renovação do espaço, e a última restauração da capela foi
realizada em 2019. As visitas podem ser realizadas mediante agendamento.
Outro ponto turístico religioso do município, o Santuário Nossa Senhora de
Fátima, situa-se em uma localidade mais afastada, no bairro Lajeadinho, em direção a
Roca Sales. O santuário foi construído em 1953 e tornou-se um ponto de devoção para
fiéis de Nossa Senhora de Fátima. No dia 13 de cada mês é realizada uma missa e,
anualmente, em dezembro, realizam-se festas para a santa, com solenidades e
procissão de carros, desde o centro da cidade até o local. O horário de visitação
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indicado pelo site da prefeitura é das 7h30 às 18h. Há rampas na área externa,
permitindo a acessibilidade.

Figura 8: Santuário Nossa Senhora de Fátima

Fonte: IPM Unisinos

Além dos atrativos citados, ainda há diversas praças e parques em Encantado.
Destes, destaca-se o Parque João Batista Marchese, conhecido também como Parque
Cinquentenário, por ter sido inaugurado no aniversário dos 50 anos do município. O
local tem importância histórica e cultural para a cidade, pois sedia os principais
eventos de Encantado, como a Suinofest, o Canto da Lagoa e os rodeios, e conta com
ginásios, quadras de esportes e o Restaurante Zanatta, o que gera fluxo dos munícipes
para o uso desses serviços. Nas dependências do Parque, há o Monumento aos
Imigrantes, assim como o início da construção de uma vila italiana, projeto que está
parado no momento e que teve apenas a instalação de um antigo moinho. O Parque
fica aberto das 7h às 20h e tem fácil acesso, próximo aos principais pontos turísticos
do município.
Próximo ao Parque João Batista Marchese está o Parque Multiesportivo, ou
Caminhódromo, muito frequentado pelos moradores do município aos finais de
semana. É disponibilizado espaço para a prática de esportes e lazer, com brinquedos,
academia ao ar livre, pista de skate e bicicross, quadra poliesportiva, ampla área verde,
campo de futebol e espaço para caminhadas.
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Figura 9: Parque Multiesportivo

Fonte: IPM Unisinos

No centro da cidade, ainda é possível encontrar a Praça da Bandeira, espaço
frequentado pelos munícipes e cercado por comércio. O local abriga um palco para
eventos, brinquedos infantis e a Casa do Artesão. Já o Parque Dália, parque da
empresa Dália Alimentos, possui o Memorial Cosuel, que resguarda um acervo de
temas como cooperativismo, colonização ítalo-alemã, evolução das atividades de
suinocultura e da produção de leite, história do idealizador da empresa e associados
fundadores, evolução da marca Dália, além de um centro de cultura e espaço
gastronômico. No entanto, o local está fechado no momento para visitação. Já a Praça
Centenário é uma pequena área no coração da cidade que expõe um monumento em
homenagem ao centenário da imigração italiana, porém está em condições precárias.
Há ainda outros pontos relevantes localizados no centro da cidade. A Casa de
Cultura Dr. Pedro José Lahude está atualmente fechada para reparos devido às fortes
chuvas. A edificação abriga o Museu Municipal, que resgata a história do Município,
envolvendo documentos, peças raras e antigas, fotos, materiais sobre eventos e
etnias, além de disponibilizar a Biblioteca Pública Municipal, com aproximadamente 20
mil registros em diferentes segmentos da literatura. O local tem previsão de
reabertura ainda neste ano e a intenção de operar todos os dias da semana e também
nos finais de semana. As visitas ao espaço serão guiadas, das 8h às 11h e das 13h às
16h, por um dos profissionais responsáveis, que irá contar a história do município e
ceder informações sobre o acervo.
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Figura 10: Casa de Cultura Dr. Pedro José Lahude

Fonte: Prefeitura Municipal

Outro ponto de interesse nessa categoria é a Escadaria de Azulejos, que traz
cor e beleza à cidade. A escadaria está localizada entre as ruas Monsenhor Scalabrini e
Júlio de Castilhos, pela lateral do Centro Administrativo Municipal. O projeto foi uma
iniciativa de profissionais e voluntários do projeto “Minha Cidade Mais Bonita”, que
realizaram a revitalização da área com azulejos doados pela comunidade.

Figura 11: Escadaria de Azulejos

Fonte: Prefeitura Municipal

Por fim, vale mencionar a Ponte de Ferro, um local mais afastado, na RS-322,
mas que remonta o início do século, quando este era o único acesso entre as regiões
do Planalto Central e Metropolitana. A ponte foi construída em 1928 e já foi
restaurada e iluminada. O local é aberto para a visitação e permite o trânsito a pé
sobre a estrutura, com vista para o Arroio Jacaré. No entanto, a visita ao local é rápida,
e pode compor roteiros que envolvam outras atrações próximas, como o espaço
Vivenda Altos da Glória, local voltado ao turismo rural, por exemplo.
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Figura 12: Ponte de Ferro

Fonte: IPM Unisinos

Analisando todos os quesitos que compõem a categoria de Atrativos
Históricos e Culturais e relacionando-os aos dados coletados em Encantado, observase que o atrativo turístico mais representativo da cidade, o Cristo Protetor, representa
a religiosidade e devoção do povo de Encantado. A cultura religiosa do município
também é evidenciada por meio das igrejas e capelas da cidade que, somadas ao
Cristo, possibilitam a criação de produtos turísticos com foco no público religioso. No
entanto, em relação aos demais atrativos dessa dimensão, verificou-se que a maioria
deles é voltado ao beneficiamento da população local, e não possui perfil turístico.
Como forma de desenvolver outros atrativos no município e garantir a permanência
dos visitantes por um maior período de tempo, sugere-se avaliar os pontos com maior
potencial e desenvolvê-los nessa perspectiva (como a vila italiana, a ponte de ferro e a
Casa de Cultura).

Atrativos naturais
O município de Encantado apresenta o bioma Mata Atlântica, e está situado
em uma região de vales. A passagem de águas e o fato de o município ser circundado
por morros garantem uma posição privilegiada à cidade, o que contribui para a
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exploração do turismo junto à natureza. O Rio Taquari, que banha encantado, é um
importante rio do estado, com nascentes nos municípios de Cambará do Sul e Bom
Jesus. Para a economia, tem papel essencial, pois suas águas abastecem um total de 98
municípios. O Rio Taquari tem um trecho navegável de 147 km da sua foz à localidade
de Muçum. De Arroio do Meio a Muçum, numa extensão de 48 km, é possível navegar
somente em épocas de cheias.
Em Encantado, um dos melhores pontos para avistar o Rio Taquari é o
Belvedere Encantado. O estabelecimento possui um mirante com vista para a
ferradura do Rio Taquari, entre os municípios de Encantado, Muçum e Roca Sales. O
Belvedere Encantado será melhor descrito na categoria de Atrativos Econômicos.

Figura 13: Vista do Rio Taquari no mirante do Belvedere Encantado

Fonte: IPM Unisinos

Outro local com vista privilegiada do Taquari e da região é o Morro do
Paraglaider, no bairro Lajeadinho, que oferece uma rampa de voo livre. O local é
conhecido, principalmente, por receber o campeonato de parapente, organizado pela
Associação Vale do Taquari de Voo Livre. Este é um espaço com grande potencial para
o desenvolvimento do turismo e de esportes de aventura em geral, além do voo livre.
No entanto, o acesso ao morro em dias de chuva pode ser dificultado, e não há placas
suficientes que indiquem a direção até o local, nem sinal de celular para o uso de GPS.
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Figura 14: Morro do Paraglider

Fonte: Prefeitura Municipal

A Lagoa da Garibaldi (o único atrativo natural mais estruturado, sendo um
dos principais pontos turísticos do município. O local está a apenas 6 quilômetros do
centro da cidade e a 2,5 quilômetros do Cristo Protetor. Além do letreiro "Eu amo
Encantado", o espaço conta com caminhódromo e infraestrutura com churrasqueiras,
banheiros, energia elétrica e água potável. A área é cercada e possui horário de
abertura das 7h às 20h. Há também um restaurante nos arredores, o Le Chiave.

Figura 15: Lagoa da Garibaldi

Fonte: IPM Unisinos
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No Plano de Ação do Conselho de Turismo, foi identificado o eixo Cooperação
e Sustentabilidade, o que demonstra a articulação de temáticas socioambientais aos
interesses turísticos de Encantado. No entanto, há somente uma ação neste eixo, que
é a plantação de árvores nas margens do Rio Taquari. É possível ampliar essa
perspectiva, desenvolvendo outras estratégias e ações voltadas à sustentabilidade,
tanto em eixos ambientais, quanto em eixos sociais e econômicos.
Aliado a isso, recentemente a prefeitura municipal iniciou levantamento e
diagnóstico arbóreo para elaboração do Plano Diretor de Arborização Urbana (PDAU),
de modo a compreender o estado fitossanitário das espécies, quais espécies poderão
ser plantadas ou suprimidas, o tipo de poda que deve ser feito nas árvores e demais
fatores. A etapa será complementada com um projeto para melhoria das calçadas.
Com base nos pontos identificados, sugere-se analisar a viabilidade de se
investir em espaços de natureza do município, especialmente no Morro do
Paraglaider, que demonstrou ter grande potencial turístico, mas ainda não oferece
estrutura turística adequada. Por fim, ressalta-se que já existem alguns espaços, como
empreendimentos de turismo rural e restaurantes, que exploram os atributos naturais
de Encantado, porém ainda há ampla possibilidade de exploração de espaços nesse
sentido.

Atrativos econômicos
A economia de Encantado possui várias frentes, com destaque para serviços,
comércio, agricultura e indústrias de alimentos. A cidade é sede de uma das maiores
empresas de alimentos do país, a Cooperativa Dália Alimentos. A empresa nasceu em
1947, em Encantado, por meio da cooperação de 387 pequenos produtores sob a
liderança de João Batista Marchese. Em 1948, foi lançada a Unidade Frigorífica de
Suínos e, ao longo dos anos, a empresa foi diversificando suas atividades, passando a
produzir óleo de soja, rações, laticínios, entre outros. Atualmente, é possível perceber
a influência desse histórico na cultura da cidade, que tem a suinocultura como uma
marca importante de sua identidade, manifestada por meio de eventos, como a
Suinofest, e do uso do porco nos pratos ofertados pelos restaurantes locais.
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Encantado também é sede de outras empresas do ramo alimentício, com
destaque para a Divine Chocolateria. A fábrica foi oficialmente inaugurada em outubro
de 2011, e atualmente conta com diversos tipos de chocolates, com destaque para as
linhas mais saudáveis: sem glúten, açúcar e lactose, além dos chocolates veganos. Em
Encantado, a marca possui uma loja de fábrica, onde é possível comprar os chocolates
produzidos por eles, assim como souvenirs do Cristo Protetor. É possível fazer visitas
guiadas, agendadas por grupos na loja, com degustação. De segunda a sexta também é
oferecida, sob agendamento, visita na indústria para conhecer o processo de
produção. O local costuma receber excursões, especialmente do público da terceira
idade.
Ressalta-se que as empresas instaladas na cidade são responsáveis por
empregar direta ou indiretamente diversos encantadenses, além de gerar um fluxo
relacionado ao turismo de negócios, especialmente durante a semana, o que contribui
para a ocupação de hotéis e restaurantes. Com relação ao setor da agricultura,
destacam-se os pequenos produtores, que estão estruturados por meio de um Arranjo
Produtivo Local (APL) das Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari. O APL é o
"conjunto de agroindústrias, produtores e instituições que, em um mesmo território,
mantêm vínculos de cooperação, com produtos semelhantes, e informações sobre os
mercados"8. Desse modo, as agroindústrias contam com organização para promover o
desenvolvimento local e sustentável das suas atividades.
O APL foi criado em 2013 e, desde então, deu origem a diversos projetos,
entre eles alguns voltados ao turismo da região. Nessa linha, foi realizado curso de
turismo rural para os empreendedores e criada a rota "Caminho da Felicidade", com
foco nas pequenas agroindústrias. O arranjo aguarda liberação de recurso de consulta
popular para iniciar novas ações voltadas à qualificação dos empreendimentos, da
recepção do turista até a venda e a divulgação dos produtos. A rota "Caminho da
Felicidade" inclui os empreendimentos Belvedere Encantado, Pitayas Jacaré, Alma de
Gato, Agroindústria Slaifer, Equoterapia Abraço Forte, Sítio Colibri, Uvas de Mesa,
Recanto do Motociclista, Trilha Arroio Porongo, Sítio do Vô Calvi e Recanto

8

http://www.aplvaledotaquari.com.br/quem-somos
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Encantado, além dos espaços gastronômicos Dona Chica e Vivendas Altos da Glória
(esses dois últimos, já descritos na seção de Gastronomia).
Um dos locais mais visitados no município, depois do Cristo Protetor, é o
Belvedere Encantado. O espaço atrai diversos munícipes e turistas por conta da vista
privilegiada do Rio Taquari e dos municípios de Encantado, Muçum e Roca Sales, e teve
sua abertura oficial no final de 2021. Com entrada no valor de R$ 10, o visitante pode
desfrutar da vista do mirante e realizar piquenique, além de consumir os produtos do
local, mediante agendamento prévio (detalhado na seção de Gastronomia). Há
também uma loja na entrada com a venda destes produtos e de outros produzidos na
cidade ou na região. O Belvedere está em processo de ampliação, atentando-se a
pontos como o reuso de materiais e a acessibilidade. O espaço está localizado na Linha
Chiquinha, a 8 quilômetros do centro da cidade, com um trecho em estrada de chão,
que pode ser prejudicado em dias de chuva.

Figura 16: Belvedere Encantado

Fonte: IPM Unisinos

O Recanto Encantado é outro espaço oferecido para descanso e lazer. A
propriedade foi criada devido à percepção dos proprietários de que há um portal
energético integrando terra, água e sol no local. O Recanto conta com açude,
chafarizes, fogo de chão e um balanço. Também é possível realizar uma trilha de 2
quilômetros que leva até um santuário com vista para o Cristo Protetor, e que pode ser
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complementada com um café pelo valor de R$ 15. Uma área coberta, que deve ser
ampliada para oferecer um espaço totalmente fechado, pode ser utilizada para o
consumo de lanches no local, como tábua de frios, batatas fritas e bebidas, além de
produtos coloniais de parcerias com agroindústrias locais.
Atualmente, a área coberta apresenta objetos antigos colecionados pelos
proprietários, que tem a intenção de, no futuro, fazer um pequeno museu da história
italiana. O horário de atendimento é aos sábados das 9h às 20h e domingos das 9h às
17h. Aos feriados e para grupos grandes, o local funciona somente com agendamento.
O Recanto também realiza eventos todos os meses, como Jogos Rurais e Festa Junina.

Figura 17: Recanto Encantado

Fonte: Proprietários do local

A Agroindústria Slaifer é uma agroindústria familiar que oferece espaço para
lazer, além da venda de produtos, com visita mediante agendamento prévio. É possível
realizar a colheita de morangos e figos na propriedade, no formato “colha e pague”, e
posteriormente degustar um café. O empreendimento produz geleias, doces,
conservas, desidratados e licores, todos feitos a partir de matérias-primas próprias. A
visita em si não é cobrada, apenas os produtos para venda e o café. O local está sendo
ampliado para oferecer um espaço fechado, com mais conforto ao turista. Atualmente,
a recepção dos visitantes é feita em uma área aberta, com a montagem de um gazebo.
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Ressalta-se que o turismo na agroindústria é mais intenso durante a safra, na metade
do ano, e que há a percepção, por muitos turistas, de que o local é distante, devido a
não proximidade ao Cristo Protetor. Apesar disso, o acesso é bom, facilitado pela
existência de asfalto na maior parte do caminho.

Figura 18: Agroindústria Slaifer

Fonte: Proprietários do local

Figura 19: Sítio Colibri

Fonte: IPM Unisinos

Já o Sítio Colibri, outro empreendimento nessa linha, possui foco na difusão
da agroecologia, especialmente com a produção de morangos, que são produzidos
sem agrotóxicos. Nas visitas ao local, o visitante pode conhecer a produção, saber mais
sobre agroecologia e tomar um café mediante agendamento. No futuro, os
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proprietários pretendem ampliar a atuação turística, por meio de visitas técnicas e
comércio. O Sítio também tem a intenção de abrir, até o final de 2022, uma loja de
produtos orgânicos na região, estabelecendo um ponto fixo tanto para a venda de seus
produtos, como para a venda de hortifruti em geral.
Outro empreendimento que oferece visita à sua produção é o Uvas de Mesa,
também no formato “colha e pague”, que recebe um grande volume de pessoas da
região, mediante agendamento, para comprar as uvas produzidas no local.
Atualmente, há pouco foco turístico no empreendimento, porém existe a intenção, por
parte dos proprietários, de ofertar passeio a cavalo e ampliar a área dos parreirais. Há
também um espaço de varejo e degustação de vinhos em processo de construção, mas
que deve ficar pronto somente daqui a cinco anos. O local é bem localizado, próximo
ao Cristo Protetor
O Pitayas Jacaré é um espaço de produção da fruta pitaya, onde é possível
fazer um tour pelo pomar, com explicação sobre o cultivo, além da opção “colha e
pague” e degustação do produto. Ainda, é possível comprar os produtos em uma loja
no local, aberta durante o dia, porém a visitação é feita apenas sob agendamento e
com o valor de R$ 10, com opção de visitação e café para grupos, por R$ 13.

Figura 20: Pitayas Jacaré

Fonte: IPM Unisinos

Ainda sobre os estabelecimentos que fazem parte da rota “Caminho da
Felicidade'', cita-se o Alma de Gato, local que realiza a produção e a comercialização
de facas artesanais com os mesmos tratamentos térmicos dos antigos ferreiros. Além
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disso, produz objetos em madeira, como bancos, mesas e artigos de churrasco. É
possível realizar a visitação no local, com duração de aproximadamente 30 minutos,
que ensina sobre o processo de criação de uma faca (somente com agendamento
prévio). A visita é cobrada apenas de grandes grupos, por agências de turismo. O
proprietário não tem interesse na expansão do atual modelo, devido à dificuldade de
ter funcionários para o serviço. No entanto, pretende construir a réplica de uma
ferraria, acervo de ferramentas e loja para incrementar o negócio.

Figura 21: Alma de Gato

Fonte: IPM Unisinos

O Recanto dos Motociclistas é um ponto de encontro de motociclistas e
amantes da natureza. Há uma área coberta com mesas e um ambiente com riacho e
churrasqueiras. O empreendimento é frequentado, principalmente, por motociclistas
que param para apreciar a natureza, descansar e interagir com os donos. Além disso, é
realizado o aluguel do espaço para eventos de grupos e clubes de motociclistas. Não é
cobrada entrada, somente R$ 5 por pessoa para eventos nas churrasqueiras, e o único
produto disponível no local para venda são bebidas.
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Figura 22: Recanto dos Motociclistas

Fonte: IPM Unisinos

O Equoterapia Abraço Forte é um negócio focado em aulas de equitação para
crianças com necessidades especiais. O local ainda está iniciando seus movimentos no
turismo, com a oferta de passeios a cavalo e café. São disponibilizados 6 cavalos, que
podem ser usados para percorrer 8 trilhas, somente mediante agendamento prévio.
Algumas das trilhas levam ao Belvedere Encantado, sendo esta uma conexão
interessante para a exploração turística entre as propriedades. Todo o local é
adaptado para oferecer acessibilidade, aspecto priorizado pela proprietária, que
realiza um papel ativo na difusão da temática na cidade. Além deste ponto, há outros
aspectos de sustentabilidade prezados pela Equoterapia, como compostagem do
esterco dos cavalos para adubo orgânico e uso de luz solar. O local está sendo
ampliado para ter pista de galope, bancos, espaços para descanso e loja de souvenir,
com venda de objetos de equitação.
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Figura 23: Equoterapia Abraço Forte

Fonte: IPM Unisinos

A Trilha do Arroio Porongo é um empreendimento com trilha, que segue
costeando o arroio Porongo, e finaliza o passeio na Cascata das Colmeias. A trilha é
leve, para todas as idades, e o local tem arroio para banho. Sob agendamento, o
visitante pode reservar uma cesta de piquenique para desfrutar no local, que tem uma
área aberta e decoração com objetos antigos. A Estalagem Santa Rita, casa de
hospedagem que está sendo construída pela proprietária da Trilha, fechará o local
para uso exclusivo dos hóspedes durante os períodos de hospedagem. Atualmente, a
construção e a regulamentação do espaço estão em processo de finalização.

Figura 24: Trilha Arroio Porongo

Fonte: IPM Unisinos
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Além dos empreendimentos citados, menciona-se o Sítio do Vô Calvi, que é
um ambiente ainda pouco explorado turisticamente. O conceito do empreendimento é
o de ser um espaço pedagógico para crianças, voltado à sustentabilidade. São
oferecidas brincadeiras, horta, pomar, lanche, uma trilha lúdica e um caminho de
sensações (pequena trilha para ativar diferentes sentidos) para ensinar práticas
ambientais, além de produtos, como geleias e sal temperado. Eventualmente, é
oferecido café sob agendamento, além da reserva do espaço para eventos, com a
proposta de “aniversário ecológico”. No entanto, o local ainda não possui espaço
fechado, o que dificulta a realização de visitas em dias de chuva, ponto que já está
sendo revisto pela propriedade.

Figura 25: Sítio do Vô Calvi

Fonte: IPM Unisinos

Outro empreendimento mapeado durante a pesquisa, mas que não faz parte
da rota “Caminho da Felicidade”, é o Orquidário Paraíso das Flores. O local foi
elencado em ao menos uma matéria sobre o município como um espaço interessante
de se conhecer. No entanto, o Orquidário é composto apenas por uma loja de flores e
plantas ornamentais, frequentado, principalmente, por visitantes do Cristo e do Trem
dos Vales. Não há visitação guiada disponível, porém grupos maiores podem solicitar o
acompanhamento das proprietárias para explicações sobre as orquídeas.
Encantado conta ainda com a Casa do Artesão, localizada na Praça da
Bandeira, área bem central da cidade. O espaço é bem estruturado, ainda que
pequeno, e o atendimento é feito por artesãs voluntárias, que fazem parte do grupo
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de artesãs do município. Por isso, muitas vezes os horários de funcionamento do local
ficam comprometidos, e atualmente o espaço abre de segunda a sexta e,
eventualmente, aos sábados pela manhã, quando há alguma artesã disponível. Os
produtos para a venda são mais genéricos, como toalhas, almofadas, toucas, produtos
em crochê, entre outros. Identificou-se alguns produtos vendidos como souvenirs da
cidade, como ímãs e panos de prato com fotos de Encantado, porém ainda não há
produtos com a identidade local ou com a marca de turismo do município.

Figura 26: Casa do Artesão

Fonte: IPM Unisinos

Com base nos pontos levantados, citam-se como principais ações nessa
dimensão o aprimoramento da oferta dos estabelecimentos que fazem parte da rota
Caminho da Felicidade, em questões como atendimento ao cliente, experiências
oferecidas nos estabelecimentos, a possibilidade de receber visitantes sem a
necessidade de agendamento prévio, bem como a sinalização turística até esses
espaços (por meio de placas e da demarcação dos locais em aplicativos de GPS). Ainda,
há a oportunidade de oferecer os produtos de fabricação local em pontos de venda
específicos na cidade e em pontos turísticos relevantes, com o selo de procedência de
Encantado, aliado à sua marca turística. Por fim, sugere-se também desenvolver, junto
às artesãs, souvenirs da cidade e produtos voltados aos turistas, alinhados ao
posicionamento definido pelo município.
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Eventos
No site da Prefeitura Municipal de Encantado, na aba “Informativos”, há uma
seção destinada aos eventos da cidade. Dentro dessa seção,9 é possível encontrar um
menu com os meses do ano e, ao clicar em cima de cada mês, são apresentados os
eventos que ocorreram ou que ainda irão ocorrer naquele período (conforme o mês e
o ano selecionados). As informações cedidas sobre cada evento são: nome, local, data
e equipe organizadora. No entanto, a maioria dos eventos não conta com descrição
detalhada ou outro material de divulgação complementar (fotos, atrações,
programação, direcionamento a alguma página oficial do evento…), o que dificulta a
compreensão sobre os eventos.
Segundo a Prefeitura Municipal, os principais eventos, no momento, são: a
Suinofest, que ocorre em junho; o Canto da Lagoa, em março, e a Settimana
dell’emigrazione Italiana, em julho. Além desses, há também eventos diversos, mais
voltados a população local, que acontecem durante a programação da Semana
Farroupilha, em setembro, como atividades artísticas e culturais; os rodeios crioulos; o
evento de Natal, com programações culturais diversas, além de eventos de cunho
religioso.
A Suinofest é, atualmente, o evento de maior abrangência de Encantado,
atraindo visitantes de diferentes localidades. A primeira edição da festa ocorreu em
1995, e sua constante realização contribuiu para a divulgação e construção da
identidade do município. O evento é organizado pela Associação Comercial e Industrial
de Encantado - ACI-E, e sua última ocorrência foi no ano de 2019, cancelado nos anos
subsequentes devido à pandemia. A próxima Suinofest está prevista para o ano de
2023.
A Suinofest é realizada no Parque João Batista Marchese, e inclui
programações no Salão Gastronômico, onde são servidos pratos, lanches e petiscos a
base de suíno, além de queijos, salames, mini hamburguer, pizza, vinhos, chope
artesanal, espumantes, entre outros. Há também o Festival de Compras (venda de
produtos variados, que incluem artesanato, produtos de fabricação local, maquinários,
calçados…), Espaço Cultural (realização de apresentações diversas), seminários e
9

https://encantado.rs.gov.br/evento/?agenda-de-eventos.html
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outras atrações. O acesso ao Salão Gastronômico e demais espaços da festa (exceto ao
Festival de Compras) é feito por meio da compra de um ingresso, que dá direito à
degustação de todos os produtos incluídos no cardápio do Salão Gastronômico e aos
shows musicais, além de um garfinho e uma taça personalizada. Em 2019, o valor do
ingresso variava de R$ 89 a R$ 109, conforme o dia (sexta, sábado ou domingo), o
turno escolhido (meio-dia ou à noite), e a forma de compra (antecipada ou no local).
O Canto da Lagoa é um festival de música tradicional do município de
Encantado, que ocorre de dois em dois anos e reúne artistas de todo o país para um
concurso, onde são apresentadas músicas inéditas, produzidas pelos músicos
participantes. Há diferentes fases, como fase estudantil, regional e nacional/Mercosul,
com premiações para melhor música, melhor arranjo, melhor intérprete, música mais
popular, melhor instrumentista e melhor melodia. No ano de 2020, ano de sua décima
sexta edição, o evento ocorreu de forma virtual, em função da pandemia de COVID-19.
As atividades voltadas ao festival eram feitas na Lagoa da Garibaldi, porém foram
transferidas para o Parque João Batista Marchese quando tomaram proporções
maiores. O Canto da Lagoa é organizado pela Associação Cultural Encantado. Em 2014,
foi eleito para receber o Troféu Origens, oferecido pelo programa Galpão Crioulo, da
RBS TV, e que tem como objetivo valorizar artistas locais e músicas do cancioneiro
gaúcho.
Já a Settimana dell’emigrazione Italiana acontece anualmente como forma
de resgate da cultura e imigração italiana no município. São apresentadas diversas
atrações, como peças de teatro, shows, bailes, almoços, missas, filó italiano e outras
atividades distribuídas em toda a cidade, como na Casa de Cultura, escolas e igrejas.
Durante a pandemia de COVID-19, o evento ocorreu de forma virtual. Em 2020, houve
sua vigésima oitava edição, que homenageou o Pacto Gemellaggio, pacto de
irmandade entre a cidade de Encantado e Valdastico, na província de Vicenza, na Itália,
firmado em 23 de julho de 1994.
O município também chegou a realizar a Feira Encantado e seus Encantos,
uma parceria da APL com a prefeitura, para a comercialização de produtos das
agroindústrias familiares e artesãos locais (como sucos, embutidos, geleias, pães e
artesanato). A feira funcionou de abril a dezembro de 2021 e há interesse do APL de
reativá-la para funcionamento aos finais de semana.
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Em relação à divulgação dos eventos do município, percebeu-se que a
Suinofest possui um site oficial,10 que conta com as principais informações sobre o
evento, assim como páginas oficiais no Facebook e Instagram. Também foram
encontradas matérias em meios de comunicação locais, regionais e a nível estadual
sobre o evento (como no portal Gaúcha ZH, do grupo RBS). Já o Canto da Lagoa
também possui páginas oficiais no Facebook e Instagram, porém a divulgação em
veículos de comunicação abrange apenas os meios locais e da região do Vale do
Taquari. O site da Prefeitura Municipal também apresenta informações nesse sentido,
especialmente na seção “notícias”, com matérias que abordam tanto os eventos de
maior porte, quanto os de menor porte do município.
De acordo com os pontos levantados, percebe-se que o evento de maior
abrangência de Encantado é a Suinofest, que contribuiu para a construção da
identidade do município frente ao público interno e externo. A partir da criação do
Cristo Protetor e de uma possível mudança de imagem e posicionamento, deve-se
avaliar a possibilidade de criar eventos que apoiem a divulgação da nova identidade da
cidade (caso este seja o caminho a seguir escolhido pelo município). Ainda, sugere-se
que a criação de novos eventos leve em conta os períodos do ano que ainda não são
trabalhados pelo calendário do município, como forma de conferir boa sazonalidade.

Rotas e Roteiros Turísticos
Segundo o Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo, Encantado
faz parte da região turística denominada Vale do Taquari. Esta é uma regionalização
do órgão federal que tem como finalidade articular os municípios para o
desenvolvimento integrado do turismo e destinar recursos federais. A AMTURVALES é
a entidade que fomenta ações integradas entre os municípios participantes da região
turística Vale do Taquari. Conforme supracitado, no site da associação, são sugeridas
rotas entre as cidades que fazem parte da região, e Encantado está vinculada às rotas
“Vale dos Túneis e Viadutos”, "Rota da Erva Mate" e ao "Roteiro Encantado". Embora
a entidade apresente uma breve descrição sobre as rotas, não há ou há poucos
atrativos sugeridos em cada cidade, assim como as informações sobre como fazer as
10

https://www.suinofest.com.br/
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rotas são inexistentes. Em cada uma das rotas, são fornecidos site, redes sociais e
telefones para mais informações. Ressalta-se que todas rotas e roteiros são acessíveis
sob agendamento prévio para grupos.
O "Roteiro Encantado" foi substituído pela prefeitura pela rota "Caminho da
Felicidade"11, que reúne 14 empreendimentos rurais, sendo 11 deles de Encantado, 2
de Nova Bréscia e 1 de Muçum. A iniciativa nasceu durante um curso de Turismo Rural
promovido pelo Arranjo Produtivo Local (APL) do Vale do Taquari, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Encantado (STR) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), com apoio da Administração Municipal.
Na esfera estadual, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (SETUR)
também classifica Encantado como integrante da região Vale do Taquari. No site da
SETUR, Encantado é elencada como cidade participante da "Rota da Erva Mate". O site
apresenta descrição e atrativos da rota e também direciona o turista ao contato e email da AMTURVALES, assim como ao site “http://www.amturvales.com.br”,
administrado pela entidade.
A rota "Vale dos Túneis e Viadutos"12 compreende os municípios de
Encantado, Nova Bréscia, Muçum e Vespasiano Corrêa. Desenvolvida por
empreendedores, com apoio do SEBRAE e da AMTURVALES, tem como principal
atrativo turístico o Viaduto 13, em Vespasiano Corrêa. Para realizar a rota, é preciso
agendar por meio de uma agência receptiva o passeio para grupos. Já a "Rota da ErvaMate" reúne Anta Gorda, Arvorezinha, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Encantado,
Ilópolis, Itapuca, Nova Bréscia, Putinga e Relvado. No percurso, de aproximadamente
80 quilômetros, Encantado figura somente com a loja da Divine Chocolates. Portanto,
os principais atrativos dessa rota são provenientes dos demais municípios
participantes, compostos por cascatas, grutas e parques.
Além destes, a AMTURVALES e a Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária - ABPF realizam, esporadicamente e com caráter comemorativo, o passeio
Trem dos Vales13, que percorre os municípios de Guaporé, Dois Lajeados, Vespasiano
Corrêa e Muçum. Embora Encantado não faça parte diretamente do percurso, sua

11

https://www.instagram.com/roteirocaminhodafelicidade/?hl=pt-br
www.facebook.com/rotavalesdostuneiseviadutos/
13
https://tremdosvales.com.br/
12
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realização gera um importante movimento turístico ao município. Já foram realizadas
duas edições do projeto. Em 2020, na segunda edição, o público envolvido chegou a
quase 8 mil pessoas em 12 viagens entre Colinas e Roca Sales, pela Ferrovia Tronco
Principal Sul, e 22 passeios entre Muçum e Guaporé, pela Ferrovia do Trigo. Já em
2021, 30 mil turistas fizeram o passeio. Para 2022, a previsão é de 60 passeios, para
mais de 35 mil turistas.
Deste modo, fica clara a necessidade de aprimoramento de alguns aspectos
relacionados à estrutura de apoio ao turista em Encantado, a começar pelo incentivo
às agências locais em trabalhar com o turismo receptivo no município, demanda
crescente por conta do Cristo Protetor e das rotas turísticas, que carecem desse tipo
de serviço para serem percorridas; a disponibilização de centros de atenção ao turista
ou outro espaço oficial que possa ceder informações turísticas; a possibilidade de
elaboração de materiais informativos impressos, com informações sobre os atrativos
da cidade que não estão vinculados ao Caminho da Felicidade; a divulgação de temas
relacionados ao turismo nas redes sociais do município ou criação de redes sociais
específicas para essa função. É indicado, também, que as informações constantes em
sites de terceiros, como o da SETUR, sejam corrigidas e atualizadas, visando transmitir
maior credibilidade nas informações prestadas online. Ainda, sugere-se a continuidade
de ações como a sinalização informativa dos pontos turísticos, bem como a
possibilidade de repensar a maneira de percorrer as rotas turísticas existentes, de
forma mais espontânea e independente, com foco em atender outros perfis de
turistas.
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Infraestrutura
Acesso e transporte
Encantado localiza-se a cerca de 140 quilômetros de distância de Porto
Alegre. O principal percurso disponível ligando os dois municípios é via a BR-386,
seguido pela ERS-130 e posteriormente pela ERS-129, sendo esta a última via a ser
percorrida até a cidade. A viagem de carro de Porto Alegre a Encantado leva em torno
de 2 horas, quando utilizado o percurso da BR-386, que é bem sinalizado e tem boas
condições para tráfego. Já a ERS-130 e a ERS-129 apresentam trechos com pouca
sinalização, alguns buracos e pista simples. No entanto, de maneira geral, esses fatores
não são impeditivos ou de grande prejuízo ao trajeto. Vale ressaltar que este é um
caminho que possui praças de pedágio, com tarifas variando de R$ 4,70 a R$ 5,20.
Para quem viaja de ônibus da região metropolitana de Porto Alegre a
Encantado, as empresas Bento e Azul disponibilizam diversos horários de partida, de
segunda a domingo, com ao menos uma opção de horário em cada turno (manhã,
tarde ou noite). Os ônibus operam na modalidade comum e semidireta, e a viagem
dura em torno de 2 horas e 30 minutos, a um custo de R$ 49,90 a R$ 58,45 sem
seguro, e R$ 53,50 a R$ 62,05 com seguro. As empresas também operam trajetos
entre Encantado e os municípios de Lajeado e Estrela.
Lajeado, a principal cidade-polo para Encantado, localiza-se a 31 quilômetros
de distância. Com relação a cidades importantes da Serra Gaúcha, o município fica a
102 quilômetros de Caxias do Sul e a 73 quilômetros de distância de Bento Gonçalves,
via ERS-431. Sobre os municípios limítrofes, que também fazem parte da região
turística do Vale do Taquari, Muçum fica a 12 quilômetros de distância, Roca Sales a 7
quilômetros, Arroio do Meio a 23 quilômetros, Doutor Ricardo a 23 quilômetros,
Relvado a 27 quilômetros, Nova Bréscia a 19 quilômetros e Capitão a 15 quilômetros.
A tabela abaixo sumariza os principais municípios do entorno e próximos de
Encantado, bem como as distâncias e o número de habitantes em cada um deles.
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Tabela 1: Principais cidades do entorno e próximas a Encantado, distância e número de
habitantes

Município

Distância de Encantado

Número de habitantes

Muçum

12 km

4.967

Roca Sales

7 km

11.471

Arroio do Meio

23 km

20.967

Doutor Ricardo

23 km

2.030

Relvado

27 km

2.079

Nova Bréscia

19km

3.447

Capitão

15 km

2.763

Vespasiano Corrêa

26 km

1.795

Teutônia

35km

32.676

Estrela

37 km

34.116

Lajeado

31 km

85.033

Santa Cruz do Sul

79 km

131.365

Bento Gonçalves

73 km

121.803

Caxias do Sul

102 km

517.451

Fonte: IPM Unisinos

Analisando as informações apresentadas, verifica-se que Encantado está bem
posicionado em sua região turística (Vale do Taquari), a menos de 40 quilômetros de
distância dos municípios com maior número de habitantes de sua região, como
Lajeado, Estrela e Teutônia. Esse posicionamento facilita o intercâmbio entre eles e
possibilita a criação de rotas que incluam diferentes cidades pertencentes ao Vale do
Taquari. Identificou-se também que a localização de Encantado favorece o fluxo
turístico proveniente de algumas cidades da Serra e da região turística Uva e Vinho,
que procuram Encantado com o objetivo de conhecer o Cristo Protetor. Portanto,
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pode-se dizer que a localização de Encantado, que está relativamente próximo à
capital e à serra, assim como das principais cidades de sua região turística, favorece o
fluxo turístico no município.
O principal acesso à cidade é feito por meio de uma entrada na ERS-129,
identificada pelo pórtico do município. Junto ao pórtico, há um canteiro com alguns
bancos e vegetação. Vale ressaltar que as entradas da cidade possuem pouca
sinalização indicativa, não havendo muitas placas que comuniquem esses acessos, e
embora o pórtico ajude na identificação visual da entrada de Encantado, suas
características não comunicam nenhuma identidade específica do município, sendo
uma estrutura mais genérica. Portanto, sugere-se rever os aspectos visuais das
entradas da cidade, alinhando sua comunicação ao posicionamento turístico do
município, além do incremento da sinalização indicativa dos acessos à Encantado.

Figura 27: Pórtico de entrada de Encantado

Fonte: IPM Unisinos

Encantado possui uma estação rodoviária no centro da cidade. A estrutura
física do local é simples e apresenta poucos recursos, porém há boa sinalização,
acessibilidade (por meio de rampas e piso tátil) e boa limpeza. Na parte frontal da
rodoviária, há um espaço para a parada dos ônibus, com box identificados por
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numeração. A espera pelos ônibus pode ser feita dentro do local, que conta com
bancos, dois guichês para a compra de passagens e uma lancheria, que vende somente
lanches e bebidas. Na parte externa, há diversos bancos espalhados pelo perímetro do
local. A rodoviária também possui banheiros masculino e feminino gratuitos, com uma
cabine adaptada, fraldário e estrutura e limpeza razoáveis. Não há caixas eletrônicos
ou outros tipos de conveniência no local, além de uma pequena loja que vende objetos
diversos na parte externa. O horário de funcionamento da rodoviária é de segunda a
sexta-feira, das 6h às 18h30, e aos sábados, das 6h às 18h. Aos domingos, o horário é
das 8h às 9h e das 14h30 às 19h. Nos feriados não há regularidade, variando os
horários de acordo com o dia.

Figura 28: Estação Rodoviária de Encantado

Fonte: IPM Unisinos

A rodoviária possui um site na internet14, por meio do qual é possível
consultar horários de ônibus, mas não comprar passagens. Ao pesquisar “passagens de
ônibus para Encantado” no Google, há alguns sites de terceiros disponíveis e que
possibilitam a compra, como Buson, DeÔnibus, ClickBuss e Quero Passagem. Nesses
sites, além do valor do bilhete, há também uma taxa de serviço pelo uso da
plataforma. Outra alternativa para compra de passagens e consulta de horários são os
14

http://rodoviariaencantado.com.br/
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sites próprios das empresas que operam em Encantado, a Bento e a Azul, que
oferecem horários atualizados e compra segura mediante cadastro do viajante.
Em relação aos serviços de transporte disponíveis ao visitante para
deslocamento dentro do município, identificou-se ao menos três pontos de táxi
(rodoviária, Prefeitura Municipal e Praça da Bandeira), com um serviço de boa
qualidade. Atualmente, não há transporte por aplicativo em funcionamento.
Deste modo, como principais ações a serem desenvolvidas nessa categoria,
sugere-se o melhoramento da sinalização das entradas da cidade, assim como a
adequação do pórtico de entrada à identidade do município. Ainda, recomenda-se
analisar a possibilidade de melhorar/atualizar alguns aspectos da infraestrutura física
destinada à estação rodoviária e a disponibilidade de serviços e conveniências
oferecidos aos viajantes. Por fim, sugere-se o aproveitamento do posicionamento
geográfico de Encantado para impulsionar o turismo no município.

Apoio ao Turista e Conveniências
Encantado não possui um Centro de Atenção ao Turista e, atualmente, não
há nenhum lugar na cidade destinado a ceder informações turísticas. No momento, os
envolvidos na construção e recepção do Cristo Protetor, membros da Associação
Amigos de Cristo, oferecem apoio informativo aos turistas de maneira informal, já que
grande parte da demanda turística da cidade vai até Encantado especificamente para
conhecer o Cristo. De acordo com a prefeitura, há intenção de utilizar a Casa de
Cultura Dr. Pedro José Lahude para o CAT, porém, no momento, o prédio está fechado
ao público e em manutenção.
O município possui 5 agências de turismo e 9 transportadoras turísticas
registradas no Cadastur. Verificou-se que a atuação da maioria dos agentes é focada
em pacotes emissivos e na realização de transfers e traslados para outros destinos do
estado. Somente a empresa Evetur15 oferece, desde a criação do Cristo Protetor, três
pacotes receptivos na cidade: Tur Religioso, Passeio Sítio Pedagógico Vô Calvi e Tur
Encantado. Este último é o mais completo, contemplando o Cristo, a Lagoa da

15

https://evetur.com.br/
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Garibaldi, a Capela Histórica Santo Antão, a Igreja Matriz São Pedro e a Casa de Cultura
Dr. Pedro José Lahude.
Além disso, o município conta dois profissionais turismólogos atuantes na
cidade: um na prefeitura, junto à Secretaria de Turismo, e outro no Hengu Hotel,
também presente na Associação Comercial e Industrial de Encantado. Desta forma, o
Hengu Hotel oferece dicas aos hóspedes que desejam conhecer o município, porém
esta é uma iniciativa pontual e informal, que ainda não está plenamente estruturada.
Foi identificada a existência de dois materiais informativos impressos, um
elaborado e disponibilizado pelo poder público e outro pela agência de turismo Evetur.
O material confeccionado pela prefeitura é um folder sobre a rota Caminhos da
Felicidade, que contém informações sobre os atrativos da rota, com fotos do local,
descrição, telefone, endereço e redes sociais de cada estabelecimento. Já o folder
produzido pela agência Evetur descreve os três passeios ofertados pela agência, com
programação completa e o valor de cada pacote, além de uma breve descrição sobre o
município. Foi possível identificar a disponibilização de ambos os materiais em alguns
hotéis da cidade. De acordo com a prefeitura, já existe uma nova folheteria turística
em andamento.
Com relação à sinalização urbana, destaca-se que as ruas de Encantado são
identificadas por placas, em geral em bom estado de conservação, presentes
sobretudo nas ruas da área central da cidade. Há também a identificação da direção de
lugares importantes ou pontos de interesse, como o hospital e o Centro
Administrativo. Em relação à sinalização turística, foi possível perceber diversas placas
espalhadas em diferentes pontos da cidade que conduzem ao Cristo Protetor. No
entanto, há pouca ou nenhuma sinalização turística indicativa aos demais atrativos da
cidade, ponto que deve ser revisto.
Vale ressaltar que a prefeitura, com o apoio do Sicredi, também iniciou a
sinalização informativa de alguns pontos turísticos, como a Igreja Matriz São Pedro, a
Ponte de Ferro e a Capela Santo Antão. As placas apresentam o nome do atrativo,
texto descritivo e código QR que direciona o visitante para a seção de pontos turísticos
do site da prefeitura, como forma de estimular a visitação a outros pontos da cidade.
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Figura 29: Sinalização informativa dos atrativos turísticos

Fonte: IPM Unisinos

Identificou-se que Encantado possui uma estrutura bancária razoável, com a
presença de ao menos quatro bancos na cidade. Sobre a estrutura de saúde, o
município conta com o Hospital Beneficente Santa Terezinha, que possui serviço de
urgência/emergência, internação, UTI Adulto, Centro de Diagnóstico por Imagem e o
Instituto Regional de Oftalmologia. Há ainda em Encantado clínicas médicas
particulares e unidades básicas de saúde. A cidade também conta com uma estrutura
razoável de comércio e serviços, capaz de atender às principais demandas do turista.

Gastronomia
Como estabelecimentos gastronômicos, consideraram-se restaurantes,
lancherias, padarias, sorveterias, docerias. No Cadastur, existem 2 estabelecimentos
registrados na categoria de “restaurante, cafeteria, bar e similares”: Espaço D Casa Di
Festas e Decorações e Vivenda Altos da Glória. Durante a pesquisa, verificou-se que
Encantado possui um número razoável de estabelecimentos de alimentação para
qualquer tipo de refeição, seja para café, almoço, jantar, lanches e algumas opções
para a vida noturna. A variedade das opções oferecidas também é satisfatória (buffet
livre ou a quilo, pratos à la carte, “xis”, pizza, hambúrguer) e a preços variados,
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portanto, acessíveis a diferentes tipos de público. A localização da maior parte dos
estabelecimentos é acessível e concentra-se na área central da cidade.
Dentre os estabelecimentos mapeados, existem alguns com perfil mais
turístico, como o Dona Chica, que apresenta culinária requintada e ambiente
acolhedor. O menu é desenvolvido por um chefe com experiência nacional e
internacional, e inclui risotos, filés e massas, além de pratos com o tradicional suíno,
proveniente da empresa local Dália (origem não comunicada pelo estabelecimento,
por não haver um acordo ou parceria com a empresa). Além disso, o proprietário está
em contato com um historiador para compreender melhor a gastronomia típica da
região, com o intuito de oferecer pratos alinhados à identidade do município.
O espaço foi criado em dezembro de 2021, tendo como motivação a
construção do Cristo Protetor, visto que o local onde o restaurante está situado conta
com uma vista privilegiada do Cristo e da cidade, além possibilitar o contato com a
natureza. Toda a estrutura foi construída a partir do reaproveitamento de madeiras
disponíveis nas antigas construções da propriedade, e já está em andamento a
instalação de energia solar no estabelecimento. O local também oferece acessibilidade
nas instalações e nos banheiros. O Dona Chica opera de quinta a sábado à noite e
domingo ao meio dia. O acesso até o local é em região montanhosa e feito por estrada
de chão, o que pode dificultar a chegada até o restaurante, especialmente em
períodos chuvosos.
Figura 30: Restaurante Dona Chica

Fonte: IPM Unisinos
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O Vivenda Altos da Glória é um estabelecimento com foco no turismo
gastronômico e de experiência. O empreendimento possui um amplo espaço com
horta, relógio do corpo humano (espécie de horto medicinal com plantio de chás),
piscina e áreas de lazer e descanso. Por enquanto, é possível alugar a estrutura para
eventos ou para uma experiência gastronômica, somente mediante agendamento
prévio e para grupos. O diferencial do local é a tranquilidade e a troca com a
proprietária, que cozinha receitas de família junto com os clientes como o tradicional
pernil, feito com a carne da empresa local Dália. A experiência gastronômica e os
eventos comportam grupos de 15 a 35 pessoas.

Figura 31: Vivenda Altos da Glória

Fonte: IPM Unisinos

Já o Belvedere Encantado (a ser detalhado na seção de Atrativos Econômicos)
é um espaço de natureza, onde é possível admirar a vista da cidade. Para acessar o
local, é necessário o pagamento de R$ 10 de entrada, e é possível consumir o serviço
de café da manhã e café da tarde, que são servidos mediante agendamento prévio,
com valor aproximado de R$ 30 por pessoa. A maioria dos produtos que compõem o
café são feitos no local em forno a lenha, como pães, bolos e cucas. A Agroindústria
Slaifer, o Sítio do Vô Calvi, o Sítio Colibri e o Recanto Encantado (a serem detalhados
na seção de Atrativos Econômicos), também oferecem café para os turistas após a
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visita nesses espaços, todos mediante agendamento prévio. Em geral, são oferecidos
pães e doces caseiros.
Outros estabelecimentos mapeados que possuem relevância na cidade são o
restaurante Zanatta, que está localizado no Parque João Batista Marquese e que
oferece pratos típicos da gastronomia italiana, além de receitas com suínos, como
“porco à paraguaia”, pernil e costela suína. Há também o Bettio's e Lorenzon, com
buffet ao meio dia e pratos à la carte à noite, com filés e pizzas. Já o restaurante
Vênetto oferece buffet no almoço, “almoço colonial” aos domingos e opções à la carte
à noite. O Hengu Hotel também conta com almoço de segunda a sábado, com oferta
de rodízio com elementos da gastronomia italiana.
Ainda, cita-se a hamburgueria No Pão que, além de sanduíches especiais,
oferece vista para o Cristo Protetor. O estabelecimento funciona somente de sexta a
domingo, a partir das 16h. Vale mencionar também que, às margens da Lagoa da
Garibaldi, está localizado o Le Chiave, café e bistrô bastante citado pela população
local, com ambiente bonito e aconchegante. A cidade também possui outros bistrôs,
como O Santo Gastro Pub, o Gauss Bier e o Experiência Gastro, que costumam operar
apenas de quinta a domingo, no período da noite.
A região do Vale do Taquari apresenta uma colonização mista, formada
especialmente por italianos, alemães e açorianos. Em Encantado, identifica-se uma
aproximação maior com a cultura italiana, assim como o uso do suíno em pratos da
gastronomia do município, devido ao destaque da suinocultura na economia e a
presença da empresa local Dália Alimentos. Além disso, a suinocultura, em especial o
evento Suinofest, é apontada pelos munícipes como principal produto local e
importante elemento da identidade da cidade.
Durante a pesquisa, identificou-se que a mão de obra aos finais de semana e
feriados ainda é um desafio. Embora muitos estabelecimentos já operem aos finais de
semana, percebeu-se que a abertura destes em feriados ainda é uma problemática a
ser resolvida. Outra questão que deve ser ajustada diz respeito à acessibilidade, que
não é um padrão nos estabelecimentos gastronômicos, predominando lugares que não
possuem suas dependências adaptadas (como banheiros adequados e rampas de
acesso).
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De acordo com os pontos apresentados, pode-se dizer que, embora Encantado
possua uma oferta gastronômica variada, que supra de alguma forma a demanda
existente, ainda existe ampla possibilidade de qualificação e melhorias nesse sentido.
Para isso, sugere-se avaliar, junto aos estabelecimentos da cidade (especialmente os
que possuem foco turístico), a possibilidade de ampliar a oferta do serviço para outros
tipos de públicos (não necessariamente grandes grupos) e sem necessidade de
agendamento prévio, em dias e horários que já possuam fluxo turístico reconhecido.
Ainda, é importante observar questões como a abertura dos estabelecimentos em
feriados, a adequação dos espaços para oferecer acessibilidade, e a diversificação da
oferta, especialmente no período do almoço. Por fim, ressalta-se que a cidade possui
muitas oportunidades de desenvolvimento de novos estabelecimentos, especialmente
no entorno dos espaços mais afastados da área central e que já possuem fluxo
turístico, como o Cristo Protetor. A ampliação da oferta gastronômica nesses espaços
apoia o desenvolvimento e a qualificação da oferta turística da cidade.

Hospedagem
Como meios de hospedagem, buscaram-se hotéis, pousadas e imóveis no site
Airbnb. No Cadastur, existem 4 meios de hospedagem cadastrados em Encantado:
Hengu Hotel e Restaurante, Hotel Rizzi, Tri Hotel Encantado e Vivenda Altos da
Glória. Além destes, durante a pesquisa, foi possível identificar ao menos mais um
hotel, o Hotel Turatti. Ressalta-se que, embora o Vivenda Altos da Glória esteja
elencado como um estabelecimento de hospedagem no Cadastur, atualmente sua
maior atuação na cidade diz respeito à oferta de experiências gastronômicas para
grupos, mediante agendamento. No entanto, o local já está construindo duas cabanas
de hospedagem para casal, com previsão de finalização para o final de 2022.
Todos os hotéis citados possuem boa localização. O Tri Hotel e o Hotel Turatti
estão na área central e perto dos principais pontos turísticos históricos e culturais da
cidade, assim como possuem fácil acesso a restaurantes, comércio e serviços em geral.
Já o Hengu Hotel e o Hotel Rizzi estão localizados às margens da ERS-129, no lado
oposto da principal entrada da cidade. Há restaurantes, serviços e conveniências
próximos, porém, por conta da rodovia, o acesso a eles deve ser feito de carro.
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Com relação à infraestrutura dos hotéis, o Hotel Turatti tem infraestrutura
antiga e carece de aprimoramento. Os demais hotéis têm estrutura simples, porém em
bom estado de conservação e manutenção. A grande maioria dos quartos do Tri Hotel
Encantado são confortáveis e bem equipados (existência de frigobar, televisor de tela
plana, ar condicionado split…), enquanto os demais hotéis apresentam alguns quartos
mais completos e outros com menos itens de conforto. A acessibilidade é um aspecto
que deixa a desejar em todos os estabelecimentos. Somente o Tri Hotel oferece rampa
na entrada e elevador, porém não tem quartos e demais instalações adaptadas para
este tipo de turista.
As diárias dos hotéis para casal costumam variar de R$ 150 a R$ 210. Todos os
hotéis possuem café da manhã incluso na diária e estacionamento gratuito para
hóspedes, porém não oferecem nenhum tipo de refeição além do café da manhã, com
exceção do Hengu Hotel, que oferece lanches e bebidas por meio de serviço de quarto.
Nenhum dos hotéis disponibiliza outras áreas além dos quartos para lazer e
entretenimento, como sala de jogos, piscina, academia, entre outros.
O atendimento prestado na maioria dos estabelecimentos é informal e
familiar, não seguindo padrões ou procedimentos de atendimento ao cliente, como
uso de uniformes, crachás de identificação ou outros itens e protocolos que
profissionalizem o serviço. Mesmo assim, o atendimento é cordial e acolhedor, mas há
ampla oportunidade de melhoria neste quesito, visando maior profissionalização e a
consequente qualificação das ofertas de hospedagem. O Hengu Hotel, o Hotel Rizzi e o
Tri Hotel possuem a opção de reserva por telefone ou via sites de terceiros, como
Booking e Trivago, além de oferecer atendimento via WhatsApp. O Hengu Hotel
também está presente na plataforma AirBnb. Já as reservas no Hotel Turatti podem ser
feitas apenas por telefone.
Além dos hotéis citados, foi possível identificar três opções disponíveis para
hospedagem no site Airbnb, mais afastadas do centro da cidade. A primeira delas é
uma casa que acomoda até 4 hóspedes, com valores aproximados de R$ 650 a diária
mais taxas de limpeza e serviço. A segunda opção é uma casa simples, para até 10
pessoas, no valor de R$ 750 a diária, mais taxas. A terceira opção é uma casa no centro
da cidade, por aproximadamente de R$ 90 a diária, mais taxas. Das três opções citadas,
a casa para 4 hóspedes é a única que apresenta um maior apelo turístico, com piscina
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privativa e acesso a um lago. Porém, mesmo sendo um espaço esteticamente
agradável, o local não oferece nenhum tipo de diferencial.
Por fim, ressalta-se que o público que costuma se hospedar em Encantado é
composto, durante a semana, por pessoas a trabalho no município ou em municípios
vizinhos. Aos finais de semana, desde o início das visitações ao Cristo Protetor, os
hotéis passaram a lotar, com público composto especialmente por famílias e casais de
variadas idades. Outro tipo de turista identificado são aqueles praticantes do
mototurismo e do cicloturismo, que estão pela região.
Com base nos pontos supracitados, evidencia-se a importância de se pensar
na qualificação e expansão do setor hoteleiro do município, como forma de oferecer
um bom serviço aos turistas que visitam a cidade. Um grande desafio mapeado e que
dificulta essa expansão, levantado durante as entrevistas, foi a falta de mão de obra na
cidade, aliado a dificuldade de acesso a investimento e linhas de crédito.
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Aspectos Impulsionadores e Limitadores
A construção da matriz SWOT identifica as Ameaças e Oportunidades
(ambiente externo), além das Forças e Fraquezas (ambiente interno) da região e do
município. A construção foi realizada pelos participantes da oficina e revisada pela
consultora.
A atividade foi realizada em 5 grupos, que trabalharam os seguintes eixos:
1. CENÁRIO INTERNO:
a. Infraestrutura:

Infraestrutura

Geral

(trânsito,

saneamento,

energia,

comunicações, etc.) e Acesso;
b. Políticas Públicas: Política Pública, Cooperação Regional e Monitoramento; e
Economia: Economia Local e Capacidade Empresarial;
c. Turismo: Serviços e Equipamentos Turísticos, Atrativos Turísticos;
d. Sustentabilidade: Aspectos Ambientais, Aspectos Sociais e Aspectos Culturais;
e. Marketing: promoção física e virtual, relacionamento;
f.

Eventos: Estabelecer um calendário de eventos (foco no turismo) – existentes
e novos.

2. CENÁRIO EXTERNO - Oportunidades e Ameaças (ambiente externo).
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FORÇAS

FRAQUEZAS

1) Infraestrutura: Infraestrutura Geral (trânsito, saneamento, energia,
comunicações, etc.) e Acesso;















Facilidade de acesso e localização
estratégica no RS;
Acessos pela RS 129, RS 130, RS
332, RS 453 e BR 386;
Iluminação da RS 130;
Iluminação da Lagoa da Garibaldi;
Pavimentação asfáltica dos
acessos às comunidades (com
contribuição da população);
Projeto do Pórtico da BR 386;
Vídeo monitoramento
implantado;
Existência de projeto de
sinalização turística (ainda não
executado);
Há algumas placas indicando os
atrativos públicos;
Existência de Hospital, Centro
Regional de Oftalmologia, ambas
referências para a região;
Existência do Centro
Especializado de Reabilitação –
CER;
Pórtico de Encantado na RS 129;


















Ainda não está asfaltado o acesso
Colinas – Roca Sales; Bento
Gonçalves – Muçum;
Falta a duplicação da RS 130;
Não há pavimentação ao acesso
do Cristo Protetor;
Pavimentação da Linha Azevedo
inexistente;
Pedágio da ERS 130 (considerado
um entrave);
Falta sinalização com indicação
de Encantado nas rotas de
acesso;
Falta sinalização na BR 386,
informando sobre o acesso ao
Cristo Protetor;
Inexistência de um Pórtico na BR
386;
O projeto de embelezamento,
ajardinamento e mobiliário
urbano nas ruas centrais não foi
implementado;
Falta manutenção e ampliação do
projeto de vídeo monitoramento;
Inexistência de sinalização
turística e interpretativa;
Sinal de telefonia e internet
deficitário, especialmente no
interior;
Fornecimento de energia elétrico
deficitário, com muitas quedas.
Falta desenvolver o projeto de
energia elétrica no Cristo;
Não há saneamento básico;

2) Políticas Públicas: política pública, cooperação regional e monitoramento; e
Economia: economia local e capacidade empresarial. Capacitação: cursos,
formação, qualificação, capacitação, visitas técnicas, famtours,
benchmarking, turismo seguro;
 Plano Diretor do Cristo Protetor;
 Orçamento deficitário para
investimentos nas políticas
 Construção do Plano Municipal
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de Turismo de forma participativa
e integradora;
Existência de um Conselho
Municipal de Turismo atuante;
Existência da Câmara Técnica de
Turismo;
Existência do Prodel;
Governança Regional fortalecida
e conectada com o município de
Encantado (Amturvales);
Existência de uma Secretaria de
Turismo estruturada e com
equipe capacitada;
Município faz parte do Mapa da
Regionalização do Turismo;
Grupo G-18 – Encantado está na
coordenação do projeto regional;
Grandes empresas com
capacidade de investimento;
Novos investimentos de
empresários locais e de grupos de
fora da cidade;
Aproximação com municípios da
Serra Gaúcha, na construção de
projetos conjuntos;
Projeto Cidade Empreendedora
sendo implementado, em
parceria com o Sebrae;
Vários cursos de capacitação e
qualificação para o turismo sendo
ofertados;
Parceria com entidades como
Emater, Sebrae, Sicredi e outros;





















públicas do Turismo (Semtur);
Relacionamento do Executivo
com o Legislativo é conflitante;
Não há Legislação para o
Turismo;
Comportamento negativo, de
uma parcela da população, com
relação aos turistas e visitantes
da cidade;
Falta de representatividade
política em nível estadual e
federal;
Vale do Taquari dividido em
“parte alta e parte baixa”;
Sistema tradicional da matriz
econômica – cultura de trabalho
de segunda a sexta-feira;
Falta de mão-de-obra em geral,
para todos os setores,
especialmente para o turismo;
Falta realizar visitas técnicas a
outros destinos consolidados;
Falta de projetos educacionais –
escolas e jovens – voltados ao
turismo;
Escolas do município realizam
visitas técnicas para outros
municípios e não para o próprio
local;
Falta realizar roteiros de
familiarização, dentro do próprio
município, com empreendedores
e autoridades locais;
Falta de
informações/conhecimento sobre
a história local;
Deficiência no domínio de
idiomas por parte dos
profissionais do turismo;
Falta qualificação de profissionais
para atuarem no turismo
(comércio, comunicação);
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3) Turismo: serviços e equipamentos turísticos, atrativos turísticos.
Sustentabilidade: aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos culturais;
























O monumento do Cristo Protetor;
Identidade cultural italiana;
Gastronomia – qualificada, farta
e com preço competitivo;
Qualidade de vida;
Polo de Cosméticos, Sorvete,
Chocolate e Suínos;
Existência de diversos locais
religiosos: Santuário, igrejas,
capelas e Santo Sudário;
Primeira Rota Turística
consolidada: Caminho da
Felicidade;
Existência do Memorial de Gino
Ferri;
Existência da Casa de Cultura e
Museu Municipal, além da
Biblioteca;
Memorial do Centenário;
Participação dos idosos e das
comunidades na manutenção dos
jardins, nas atividades ligadas ao
artesanato;
Proximidade de Encantado com o
Trem dos Vales;
Municípios do Vale fomentando o
turismo e impactando
fortemente Encantado;
Algumas empresas (indústrias) já
recebem o turista para conhecer
sua oferta;
Elaboração de roteiros pela
Associação Comercial;
Existência da Rodoviária;
Igreja Matriz;
Geografia, belezas naturais;
Há um projeto de cicloturismo;
Comunidade local possui espírito
colaborativo e é hospitaleira,
gosta de bem receber;
Alguns empreendimentos estão
cadastrados no Cadastur;





















Não há agência de turismo
receptivo;
Gastronomia com carne suína
não é ofertada ao turista com
uma identidade atraente;
Não se aproveita a existência de
grupos de idosos na divulgação
do turismo;
Falta de leitos para atender a
futura e crescente demanda e
faltam meios de hospedagem
focados no perfil do turista;
Carência na acessibilidade dos
estabelecimentos e atrativos;
Não há um Centro de
Atendimento ao Turista – CAT;
Não há guias de turismo, nem
condutores locais de turismo;
Não há oferta regular e suficiente
de transporte público: táxi, Uber,
ônibus públicos. Não há
funcionamento após às 22h;
Horário do comércio não está
adequado ao fluxo de turistas;
Estabelecimentos culturais e de
interesse turístico sem horários
definidos (fechados em dias de
maior fluxo);
O artesanato local não apresenta
uma identidade do município.
Não há uma coleção específica;
Faltam espaços para empreender
no centro da cidade e os valores
são altos;
Perda da identidade da cultura da
imigração italiana;
Foco no atendimento de grupos.
Deficitário atendimento ao
turista particular (alguns
empreendimentos limitam para
grupo mínimo);
Não há um sentimento de
pertencimento, por parte da
comunidade, com relação ao
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desenvolvimento do turismo
local;
Falta criar vivências e
experiências turísticas,
valorizando a indústria local
(alimentos e outras);
Carência de rotas turísticas ou de
uma oferta turística organizada,
local e regionalmente;
Rodoviária local possui estrutura
deficitária;
Igreja Matriz está fechada (ou
não se encontra a entrada) em
muitos dias e horários;
Capelas do interior não são
aproveitadas;
Não há experiências que
aproveitem a beleza natural, a
geografia, paisagem;
Não há diversificação da oferta
turística, além do aspecto
religioso;
Não há oferta de rotas, roteiros,
experiências que integre todos os
estabelecimentos e eventos
religiosos do município;
Não há grupos de artistas locais
que façam apresentações focadas
no turismo. Não há um grupo
com dias e horários
estabelecidos, que apresente a
história e religiosidade;
Não há um transporte turístico
municipal;
Nem todos empreendimentos
estão no Cadastur;

4) Marketing e Comunicação – promoção do destino;





Existência das mídias sociais da
Prefeitura;
Site da Prefeitura, com aba
Turismo;
Portal da Amturvales, com
informações sobre a região;
Há a proposta de desenvolver um





Não há perfil do Turismo
Encantado no Instagram ou
Facebook;
Não há um site específico do
Turismo de Encantado;
Falta de divulgação do Portal da
Amturvales;
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Plano de Marketing;
Há alguns fôlderes do município e
de empresa privada;
Muita mídia espontânea
conquistada com a construção do
Monumento do Cristo Protetor;
Já há alguns blogs de viagens com
matérias sobre Encantado;





















Falta um portal, uma plataforma,
que auxilie o turista a planejar
seu roteiro pela região;
Faltam mapas de localização –
placas interativas;
Há dificuldade, por parte do
turista particular, saber sobre as
possibilidades de visitação aos
empreendimentos e atrativos
(dias, horários, exigências);
Desconhecimento, por parte da
população local, sobre sua oferta
turística;
Não há mapa impresso,
distribuído em todos os
estabelecimentos;
Não há um Plano de Marketing,
com foco na atração do perfil
ideal de turistas;
Comunidade local ainda não
divulga seus atrativos;
Não há um marketing de
influência organizado – não existe
um trabalho com influenciadores
locais e regionais;
Não há um mapa e divulgação
dos atrativos na Rodoviária;
Não há QrCode dos atrativos
turísticos – na sinalização;
Não há placas interpretativas nos
principais atrativos, com
informações sobre história,
curiosidades, dias e horários;
Endomarketing deficitário – não
há comunicação entre o trade
turístico sobre as ações do
turismo;
Nem todos empreendimentos e
atrativos estão cadastrados no
TripAdvisor e outros portais;
Não há um calendário de
participação em feiras e eventos
do setor turístico;
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5) Eventos: calendário de eventos, estrutura para eventos, capacitação










Capacidade de promover eventos
qualificados;
Realização de eventos
consolidados: Suinofest, Canto da
Lagoa, eventos tradicionalistas
(CTGs), festas comunitárias;
Eventos particulares, de clubes e
outros;
Espirito comunitário na
realização dos eventos;
Trem dos Vales – como um
evento;
Localização estratégica do Parque
de Eventos;
Realização do Campeonato
Gaúcho de Paraglider – inclusive
do Sul Brasileiro;
Há um calendário de eventos
oficiais;



















Turista não é inserido nas festas
comunitárias (falta conhecimento
e organização para compra
antecipada dos ingressos);
Eventos religiosos, Páscoa, Sextafeira Santa, Corpus Christi, Natal
e outros, precisam se melhor
organizados;
Parque de Eventos necessita de
melhorias na infraestrutura;
Há poucos eventos realizados no
Parque de Eventos;
Não há mais eventos, ao longo do
ano, que valorizem a carne suína;
Semana Italiana precisa ser
resgatada;
Faltam eventos de pequeno
porte, que valorizem a cultura
local, bem como a paisagem
natural, e propiciem vivências
para os turistas e moradores
(gastronomia italiana, veganos,
cervejeiros, artesanato,
esportivos, etc);
Os esportes de natureza não são
aproveitados como eventos;
Falta criar eventos que unam o
religioso – o Cristo Protetor –
com outras iniciativas, como o
esportivo, por exemplo;
Não há um calendário de eventos
turísticos, envolvendo iniciativas
do setor público e privado,
compondo um calendário anual
rico e diversificado;
Não há um calendário de eventos
regionais, não se realizam
iniciativas regionais;
Não se aproveita o potencial da
oferta do Trem dos Vales,
compondo uma ligação com este
período de funcionamento;
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3. MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, impacto do
turismo;



Há uma pesquisa sendo
desenvolvida no Cristo Protetor;
Há uma pesquisa sendo
desenvolvida pela Associação
Comercial na hotelaria local;







AMEAÇAS














Condições climáticas extremas/
sazonalidade (enchentes);
Crise sanitária mundial.
Pandemias;
Queda da renda em função do
desemprego, inflação;
Estruturas de acesso com
necessidade de melhorias
(rodovias estaduais e federais);
Medo das aglomerações por
parte dos turistas mais
cautelosos;
Crise econômica – mundial e
nacional;
Descontinuidade dos projetos e
dos gestores;
Posicionamento on-line
qualificado de outros destinos;
Burocracia governamental;
Falta de criação de marcos legais
para a política do turismo;
Ambiente político nacional
instável;
Pedágio na rodovia de acesso;
Especulação imobiliária;

Não há uma definição sobre o
perfil e motivações do turista
efetivo, nem sobre o que se
deseja atrair;
Falta de indicadores para
monitoramento do turismo
(pesquisas, dados);
Pesquisas ainda não apresentam
a motivação do turista;
Falta conhecer e interpretar as
tendências futuras do turismo;
OPORTUNIDADES













Localização estratégica, Vale do
Taquari e proximidade da Serra
Gaúcha;
Interesse por lugares em meio a
natureza e experiências ao ar
livre;
Interesse do turista por empresas
que adotam protocolos que
passam a segurança e
tranquilidade para o visitante;
Interesse por meios de
hospedagem alternativos;
Interesse do turista por mais
atividades voltadas à família
(jovens e crianças);
Aumento da população 50+ e
60+;
Compreensão do turista de que o
destino deve ser organizado
como uma rede – busca por uma
venda conjunta por parte dos
municípios;
Possibilidade de realizar
campanhas de venda voltadas
aos que permaneceram com
salário e com muito desejo de
sair e viajar - Demanda reprimida
de um público querendo viajar –
“poupança da pandemia”;
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Interesse do turista do RS e Sul
do Brasil por viagens locais Turismo doméstico (passeios de
carros) reforçado;
Interesse pela cultura em suas
diversas expressões;
Interesse pela gastronomia local;
Valorização do local/compre
local;
Interesse pelo saudável e
orgânico;
Possibilidade de trocas entre
missões - benchmarking;
Busca de informações sobre
destinos turísticos em
plataformas digitais diversas
Aumento da presença no digital;
Existência de diversas
plataformas digitais, onde o
destino e os empreendimentos
podem estar presentes;
Dados secundários, pesquisa e
data base para subsídios
(pesquisa Sebrae RS);
Linha de financiamento novas,
como Fungetur – Sicredi e outros;
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Marketing
Presença e informações disponíveis na Internet
O site da Prefeitura Municipal de Encantado (www.encantado.rs.gov.br)
possui uma seção denominada “Turismo”, subdividida em: Guia de Locais Turísticos;
Guia de Bares e Restaurantes; Acomodações; e Turismo de Natureza. A aba referente
a “Guia de Locais Turísticos” apresenta uma página com 12 estabelecimentos,
acompanhados de descrição, foto, endereço e um número para contato. Em "Guia de
Bares e Restaurantes" há um total de 16 restaurantes, com descrição, endereço e
telefone, com opções mais simples e outras com perfil mais turístico. Em
"Acomodações" estão elencados os quatro hotéis da cidade, também com descrição,
endereço e telefone. A seção "Turismo de Natureza" traz empreendimentos com foco
no turismo rural e em meio à natureza, elencados nesse relatório, em sua maioria,
como atrativos econômicos. Essa seção apresenta uma breve descrição dos espaços e
um número para contato, porém não disponibiliza o endereço dos estabelecimentos.
A Prefeitura Municipal também possui um canal oficial no Facebook
(https://www.facebook.com/prefeituraencantado)

e

no

Instagram

(@prefeituraencantado), com atualizações frequentes. Ambos os canais abordam e
apresentam temas e notícias diversas do município, não havendo foco na divulgação
turística. No Instagram da prefeitura, há um destaque “Turismo”, porém este
apresenta apenas atualizações sobre ações desenvolvidas pela prefeitura nesse setor,
não contendo informações úteis ou pertinentes ao turista (como pontos turísticos,
hotéis e restaurantes, por exemplo). Há também um canal oficial no YouTube16 e no
Twitter17 , com notícias e transmissão de sessões públicas.
Ao utilizar o termo “Encantado + turismo” para uma busca no Google, o
primeiro resultado gerado refere-se ao site da Prefeitura Municipal, relacionado à
seção de Pontos Turísticos (ou "Guias de Locais Turísticos"), seguido pelo site
TripAdvisor, que apresenta dez atrativos do município: Igreja Matriz São Pedro, Museu
Municipal (atualmente instalado na Casa de Cultura), Praça Centenário, Pórtico de
16
17

https://www.youtube.com/channel/UCukxG4lq--Pm3VmYGc2Jozg
https://twitter.com/pref_encantado
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Encantado, Cristo Protetor, Paraíso das Flores, Santuário Nossa Senhora de Fátima,
Vivenda Altos da Glória, Capela São Mássimo e Giardino Benedetto (estes dois últimos
não foram identificados durante a pesquisa, e provavelmente foram vinculados
erroneamente ao município). Na sequência, aparece um post no blog “Eduardo e
Mônica”, com os principais atrativos e informações sobre o município; a página "Guia
do Turismo Brasil", com um breve texto e fotos da cidade; uma matéria no meio de
comunicação Jornal do Comércio sobre a rota Caminhos da Felicidade, e uma matéria
do meio de comunicação Gaúcha ZH sobre o Cristo Protetor.
A página18 dedicada a Encantado no site vinculado à Secretaria de Turismo do
Rio Grande do Sul (SETUR), apresenta uma pequena descrição/histórico do município
e as seções: Onde ficar, Onde comer, O que visitar, Galeria de Fotos e Outros Serviços.
A seção “Onde ficar” está vazia, enquanto as seções “Onde Comer”, “Galeria de Fotos”
e “Outros Serviços” apresentam informações insuficientes e desatualizadas sobre os
temas. Já a Seção “O que visitar” apresenta, principalmente, a descrição de alguns
atrativos do município, porém não contempla os atrativos em sua totalidade.
Durante a pesquisa, também foi possível identificar a divulgação da cidade por
meio do site da AMTURVALES (https://amturvales.com.br/vale-do-taquari). As páginas
do site, em geral, apresentam a associação, suas reuniões e diretoria, notícias e
informações sobre o Vale do Taquari. Também há uma agenda de eventos dos
municípios que fazem parte do Vale, com data e descrição. No menu "Institucional" há
a página "Rotas Turísticas", com 10 rotas criadas pela associação (Encantado figura em
3 delas). Já as buscas específicas por informações sobre o município de Encantado
direcionam ao site da Prefeitura Municipal.
Identificou-se

também

o

site

do

Cristo

Protetor

(https://cristoencantado.com.br/), com informações sobre o local, sua construção,
notícias e espaço com informações sobre doações e parcerias. O perfil do Cristo no
Instagram (https://www.instagram.com/cristodeencantado/) é robusto e conta com
diversas fotos e informações sobre o atrativo, sobre como agendar visitas e como
doar. No entanto, o perfil não apresenta outras informações que possam ser úteis
sobre a cidade (como restaurantes, hotéis, entre outras).

18

https://www.turismo.rs.gov.br/turismo/municipio/visualizar/111
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Posicionamento, identidade e visão
Além da elaboração da matriz SWOT, das considerações acima e do Plano de
Ação do destino, os participantes da oficina construíram o posicionamento do destino,
base para o Plano de Marketing e Promoção. Os participantes responderam as
questões abaixo.

1. Porque um turista escolheria visitar o seu município?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Religião;
Fé;
Construção comunitária;
União, cooperação;
Vínculos familiares;
Natureza;
Memórias;
Cultura;
Cristo Protetor (o maior);
Falar que fez parte a história (construção do Cristo);
Descobrir o que tem de especial a cidade que construiu o Cristo;
Igreja e Santo Sudário;
Suinofest;
Canto da Lagoa;
Morro do Paraglider;
Divulgação espontânea;
Eventos;
Curiosidade;
Cidade limpa e organizada;
Cidade tranquila e segura.

2. Se o seu município fosse uma pessoa, como ela seria?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pré-adolescente;
Com espinhas no rosto;
Não acredita no que vai se tornar;
Ganhador da loteria;
Com muitos sonhos, ideias e incertezas;
Mulher italiana forte;
Emponderada;
Ótima cozinheira;
Cuidadora;
Com dupla jornada;
De 40 anos;
Empreendedora, busca espaço no setor do turismo;
Focada em ganhar dinheiro;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaidosa;
Preocupada com saúde e bem-estar;
Estruturada;
Ansiosa;
Receptiva;
Hospitaleira;
Gente boa;
Vivendo uma crise existencial de meia idade;
Com aparência um pouco relaxada;
Sentimento de concorrência;
Alegre;
Comunicativa;
Pulsante;
Intensa;
Corajoso;
Empático;
Trabalhador.

3. Como você apresentaria o município para atrair o perfil ideal de
turista?
•

•

•

•

•

“Venha conhecer um lugar encantador, que está de braços abertos para
recebê-los com muita natureza, gastronomia diversa, tranquilidade, onde a
religiosidade está presente.”
“Encantado é um belo e acolhedor município, localizado no Vale do Taquari,
que oferece diferentes experiências, como o turismo religioso, gastronômico e
de aventura. Um paraíso escondido entre montanhas, embalado pelo Rio
Taquari e abençoado pelo Cristo Protetor.”
“Encantado: uma cidade interiorana, acolhedora, com forte veia religiosa, que
construiu o maior Cristo do Mundo, enorme potencial a ser explorado.
Essencialmente segura, limpa, ótima gastronomia, localização e belezas
naturais.”
“Sou uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, de origem italiana,
com atrativos naturais e muita natureza intocada. Em pleno desenvolvimento
turístico, com um povo de muita fé, que tem nas suas pessoas a boa vontade
em receber.”
“Há mais de um século colonizadores italianos se encantaram com a
quantidade e variedade de terras montanhas e mais diversas cores. Nos
ensinaram a trabalhar em união, em prol do bem comum para o bem de todos
que aqui chegassem, uma cidade pequena, acolhedora, bela e com natureza
exuberante, que une a fé, gratidão, cooperação de um povo acolhedor.
Encantado fico eu e ficará você também.”
Com base nos apontamentos dos presentes, a consultora propõe o seguinte

posicionamento a ser trabalhado:
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Encantado, a Terra do Cristo Protetor, localizado no Vale do Taquari, no Sul do Brasil,
é um paraíso, colorido pela natureza, desenhado pelo Rio Taquari e abençoado pelo
maior monumento de Cristo do mundo. Terra de cultura e valores ligados à
imigração italiana, onde o trabalho e a cooperação promovem o desenvolvimento e
a qualidade de vida, e onde a fé e a gratidão mantêm a união. Destino para quem
busca eventos, experiências diferenciadas e a gastronomia que valoriza os produtos
locais. Terra de hospitalidade, acolhimento e alegria.
Encantado fico eu e ficará você também!

4. Qual a Visão que se deseja para o turismo do município (em 4
anos)?






Sustentável, consolidado, planejado, desenvolvido, com definição e
preservação da identidade e cultura local e preservação da natureza.
Em pleno crescimento, ainda com muitos desafios, porém com o trade turístico
alinhado, objetivos traçados, novos empreendimentos, nova visão de turismo,
proporcionando desenvolvimento econômico e social do município.
Um local atrativo, para turistas e não só visitantes.
Turismo consolidado, empreendimentos evoluídos, população familiarizada
com esta nova cultura.
Destino turístico bem estruturado, população engajada ao pertencimento, com
desenvolvimento andando não só no turismo, mas nos diversos segmentos que
mantem a roda produtiva, mas que mantém a sua essência.
Com base nos apontamentos dos grupos, a consultora propõe a seguinte visão:

Ser referência em turismo religioso no Brasil, com um turismo sustentável
(ambiental, cultural, econômico e social) consolidado, envolvendo toda a
comunidade que se sente partícipe e beneficiada com este desenvolvimento, tendo o
Plano Municipal de Turismo implantado e o trade turístico engajado.
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Síntese – IPM Unisinos
O relatório do Instituto de Pesquisas de Mercado (IPM) da Unisinos entende
que as condições do cenário turístico em Encantado podem ser representadas da
seguinte forma:

Figura 32: Resultado do Radar de Encantado

Fonte: IPM Unisinos

A figura evidencia que, de forma geral, há um equilíbrio entre as diferentes
dimensões do Radar. No entanto, algumas apresentam mais desafios e pontos a
desenvolver que outras. Com base nos pontos avaliados no presente relatório,
identifica-se que Encantado ainda não possui um posicionamento turístico claro e
coerente em seus diferentes pontos de contato. Entende-se como posicionamento
turístico a primeira associação que as pessoas fazem ao pensar em um território. Em
Encantado, percebeu-se que existe um ruído entre: (a) o que a mídia comunica sobre o
município, (b) o que a população pensa sobre o município (e sobre seu principal
potencial) e (c) como é a comunicação do município em diferentes pontos de contato
(físicos e digitais).
A grande maioria das matérias publicadas sobre Encantado nas mídias
estaduais e nacionais estão relacionadas ao projeto do Cristo Protetor, o que reforça
essa associação da cidade ao Cristo para o público externo, que não conhece outros
atributos de Encantado. No entanto, durante as entrevistas, foi possível perceber que
a população local enxerga a suinocultura como o principal elemento que define a
identidade do município, também visto como um dos seus maiores potenciais. Já em
relação à comunicação da cidade (expressa em diferentes meios), identificou-se que
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existe uma nova marca turística, com o slogan “Encantado, fico eu!”, que está
presente em alguns pontos de contato na cidade (como em placas informativas
instaladas junto a alguns atrativos), porém não se evidencia em outros espaços e
meios de comunicação, sendo, ainda, pouco divulgada.
Entende-se que a suinocultura possui grande importância para a história do
município e que foi, durante muito tempo, o elemento mais característico da
identidade de Encantado. Percebeu-se também, durante a pesquisa, que a população
local tem muito orgulho desse legado, e que ele já se manifesta de maneira mais
evidente na cidade por meio da Suinofest e de pratos típicos, trabalhados pelos
estabelecimentos

gastronômicos.

A

fé

e

o

comportamento

religioso

dos

encantadenses também os levou a construir o Cristo Protetor, um atrativo único e de
grande proporção, que demonstra o espírito de cooperação e de empreendedorismo
dos munícipes, manifestado, também, no bom número de associações e grupos de
trabalho na cidade, com foco no desenvolvimento do município em diferentes setores.
Portanto, todas essas características, que estão alicerçadas na história, cultura,
comportamento e valores de Encantado e seus munícipes, são atributos consistentes e
que demonstraram potencial de apoiar a construção de um posicionamento turístico
para o município.
Ressalta-se que, para que o posicionamento pretendido se fortaleça no
imaginário das pessoas e se manifeste de forma coerente nos diferentes pontos de
contato, é preciso fazer um trabalho de readequação da comunicação do município
nas mídias digitais e no território, além da sensibilização da população local para a
valorização e acolhimento desse posicionamento, de forma que isso se torne algo
verdadeiro e manifesto em tudo que for relacionado ao município nos meios físicos,
digitais, na fala e no comportamento das pessoas. Portanto, sugere-se que as ações
para o aproveitamento das oportunidades e a resolução dos desafios aqui
apresentados estejam alinhadas ao posicionamento escolhido pelo município, como
forma de desenvolver o turismo em Encantado de maneira coerente e consistente.
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Plano de Ações
O Plano de Ações que compõe o Plano de Desenvolvimento do Turismo de
Encantado foi construído em encontro presencial no dia 5 de julho de 2022, conforme
listas de presenças do Anexo I.
O Plano contou com a contribuição de todos participantes, e, ainda, com a
complementação da consultora e revisão da Prefeitura Municipal, por meio do setor
responsável.
O documento está estruturado de acordo com as dimensões trabalhadas. A
prioridade vai de 1 a 5, sendo 5 a mais urgente e importante e, em ordem decrescente,
a 1 a menos urgente e importante. O presente Plano deverá ser avaliado e monitorado
pelo Conselho Municipal de Turismo.
Os pressupostos são os alicerces das estratégias e das ações de
desenvolvimento, devendo nortear as atividades e as realizações em prol do
desenvolvimento do turismo no município. O Plano de Ações a seguir considera o
seguinte período: curto prazo – um ano; médio prazo – dois anos; e longo prazo –
quatro anos.

Inovação com emoção +
Qualidade com hospitalidade +
Segurança com transparência +
Governança com cooperação
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PLANO DE AÇÕES
O que fazer

Quem faz

Quando
fazer

Prioridade

Recurso

Situação

ORGANIZAÇÃO DO SETOR, INFRAESTRUTURA
Estratégia: ESTRUTURAR - Organização do setor (Comtur, governança, parcerias) – Macroestrutura
e infraestrutura
Mobilizar Amvat e Amturvales
Comtur
Curto
5
Captação
para capatação de recursos,
perante órgãos estaduais e
federais;
Mobilizar as entidades e
Comtur
Curto
5
encaminhar ação judicial
ACIE
visando à duplicação da RS 130
G18
e retirada do pedágio;
Amigos de
Cristo
Finalizar a pavimentação
Prefeitura
Curto
5
Prefeitura e
asfáltica do Acesso ao Cristo
Gov RS
Protetor;
Concessionária
Articular para o Pedágio se
Comtur
Médio
5
tornar parceiro do turismo
G18
regional, com cabines
Amturvales
adesivadas com atrativos da
região e um local com fraldário
e sanitários e implantação de
um CAT;
Desenvolver e implantar
Comtur
Curto
5
Prefeitura
projeto de sinalização junto
Prefeitura
aos principais acessos
rodoviários;
Desenvolver projeto para que
Consepro
Médio
5
Privado
as empresas repassem
Comtur
percentual sobre as vendas de
Câmara
determinado produto para
Técnica
manter e ampliar o
monitoramento do município;
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Rever o projeto de
revitalização da AV Padre
Anchieta e ampliar o projeto
para outras ruas centrais.
Desenvolver um projeto em
que a comunidade participe do
embelezamento da cidade;

Realizar a pavimentação da
Linha Azevedo, contemplada
pelo Projeto Asfalto
Comunitário;

Prefeitura
Univer.
Parceiras
Comtur
ACIE
CDL
Câmara
Técnica do
Turismo
Prefeitura

Médio

4

PPP

Médio

3

Prefeitura
Comunidade

ORGANIZAÇÃO DO SETOR
1) Estratégia: Políticas Públicas: Política Pública, Cooperação Regional e Monitoramento; e
Economia: Economia Local e Capacidade Empresarial.
Articular para ampliar o
Prefeitura
Curto
5
Próprios
orçamento da Secretaria
Comtur
Municipal de Turismo;
Câmara de
Vereadores
Construir um relacionamento,
Comtur
Curto
5
entre o executivo e legislativo, Sec. Turismo
para debate das demandas do
ACIE
turismo;
As. Amigos
de Cristo
CDL
Apoiar a instância de
Sec. Turismo
Curto
5
Próprios
governança regional,
Poder
reforçando o destino turístico
Executivo
Vale do Taquari;
Setor de
MKT
Implementar o Selo de
Comtur
Curto
5
Privado
Turismo do município;
Câmara
Técnica
Sec. Turismo
Criar a Lei Geral do Turismo,
Sec. Turismo
Curto
4
com incentivos e demais
Comtur
proposições;
Outras
pastas do
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município

Articular com as bancadas
estaduais e federais, em
conjunto com a governança
regional, para busca de
recursos;
Construir Lei que permite o
comércio abrir aos finais de
semana;

Sec. Turismo
Amturvales
Legislativo
Setor de
Projetos
Executivo
Legislativo
CDL
ACIE

Contínuo

3

-

Longo

2

-

PRODUTOS E EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS – TURISMO RESPONSÁVEL E SEGURO
Estratégia: Turismo: Serviços e Equipamentos Turísticos, Atrativos Turísticos. Sustentabilidade:
Aspectos Ambientais, Aspectos Sociais e Aspectos Culturais;
Realizar projeto e implantar
um Centro de Atendimento
ao Turista – CAT, avaliando
o melhor local;
Manter informação, de fácil
acesso, sobre as linhas de
transporte público
(qualificar), existência de
aplicativos e pontos de táxi.
Cadastrar todos os
profissionais, estimular o
rodízio, e avaliar a
ampliação;
Organizar a oferta local
para atender ao turista
particular (sem exigir grupo
mínimo para atender);
Estimular a organização da
oferta turística, criar rotas
turísticas, sensibilizar rotas
e parceiros;

Prefeitura
Comtur

Curto
Longo

5

Próprios

Comtur
Sec. Turismo
Sec. Transporte

Curto

5

-

Comtur

Curto

5

PPP

Curto

5

PPP

Empreendedores

Sec. Turismo
Comtur
Sebrae
Sec. Turismo
Agências de
Receptivo

89

Articular e sensibilizar a
coordenação das capelas do
interior, visando inserir as
mesmas nos circuitos de
visitação turística;
Buscar qualificação para
elaborar pratos à base de
carne suína e criar
concursos para agregar
novos pratos;
Articular e fiscalizar,
incentivando melhorias na
rodoviária local;
Estimular a criação de
grupos teatrais locais, com
apresentações que
valorizem a história e a
cultura local;
Apoiar e ampliar os
circuitos de cicloturismo e
de caminhada. Aprimorar e
concretizar a Rota
Encantada e seus
desdobramentos;
Realizar ações de apoio
(informação) e de
fiscalização, visando
qualificar a acessibilidade
dos empreendimentos;
Promover o resgate da
cultura da imigração
italiana. Realizar
entrevistas, registrar as
histórias, promover horas
do conta, entre outras
ações;
Estimular e apoiar a criação
de experiências turísticas
nos empreendimentos
turísticos existentes e
futuros, aproveitando as

Sec. Turismo
Comtur

Médio

5

PPP

Comissão
Suinofest
ACIE
Comtur
Sec. Turismo
Sec. Turismo
Sec. Transporte

Curto

4

PPP

Médio

4

-

Sec. Turismo
Comtur
Entidades
tradicionalistas

Médio

4

PPP

Sec. Turismo e
de Esportes
Comtur
ACIEE
Sebrae
Ciclos no Vale
Prefeitura
Comtur

Médio

4

PPP

Curto

4

Empreende
dores

Permanent
e

Comtur
Sec. Turismo
Sec. Educação

Contínuo

4

PPP

Comtur

Médio

4

PPP

Empreendedores

Sec. Turismo
Sebrae
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belezas naturais e a riqueza
cultural do município;
Apoiar a implantação das
novas agências de turismo
receptivo no município;

Empreendedores

Permanent
e

3

-

Envolver os grupos de
idosos do município em
atividades culturais e nos
projetos turísticos;
Incentivar novos
empreendimentos no setor
de hospedagem,
diversificando a oferta e
qualificando para o turismo;
Articular com o comércio
local e empreendimentos
culturais/turísticos, visando
ampliar o horário de
atendimento;
Criar uma coleção para o
artesanato local, com
identidade cultural;

Associação
Idosos
Prefeitura

Curto

3

PPP

Comtur
Emater
Sec. Turismo

Permanent
e

3

PPP

CDL
Comtur
Sec. Turismo

Curto

3

-

Comtur
Sec. Turismo

As Artesãos
Médio
3
PPP
Comtur
Sec. Turismo
Sebrae
Emater
EVENTOS
Estratégia: Adequação dos Eventos – Novo calendário de eventos – estruturas e profissionais

Realizar os eventos
religiosos: Caminhada da
Juventude, Procissão da
Luz, Encenação Paixão de
Cristo;
Realizar a Romaria do Cristo
Protetor;

Paróquia São
Pedro
Adm Pública

Curto

5

PPP

Curto

5

PPP

Comunidade

Amigos de
Cristo
Paróquia São
Pedro
Adm Pública
Comunidade

Amigos de
Cristo
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Promover a Semana
Italiana, com envolvimento
das comunidades e do
comércio local;

Abrir licitação para
concessão do Parque de
Eventos;
Criar um calendário de
eventos turísticos, incluindo
novos e promovendo os
eventos regionais;
Atualizar o calendário de
evento oficiais do
município;
Criar novos (pequenos)
eventos de experiência;

CDL
Comércio
Paróquia
ACIE
Soc. Italiana
Sec. Educação e
Cultura
Adm. Pública

Médio

4

PPP

Médio

4

-

Comtur
Sec. Turismo
Amturvales

Curto

3

-

Comtur
Sec. Turismo

Curto

3

-

Núcleos da ACIE

Permanente

3

Privado

Permanente

Empreendedores

CAPACITAR
Estratégia: Cursos, formação, qualificação, capacitação, visitas técnicas, famtours, benchmarking,
turismo seguro
Investir em treinamento e
qualificação da mão-deobra para o turismo;

Qualificar e formar
condutores e/ou guias de
turismo para atuarem no
município;
Ofertar cursos de formação
em idiomas estrangeiros;

Prefeitura
ACIE
Sebrae
Emater
Senar
Senac
Sec. Trabalho
Comtur
Senac
Sec. Turismo
Instituições de
ensino
Comtur
Sec. Turismo
Universidades
Parcerias

Curto

5

PPP

Curto
Médio

5

PPP

Médio

5

PPP
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Realizar ações de
sensibilização (palestras,
eventos) visando ampliar o
sentimento de
pertencimento da
população local, com
relação ao desenvolvimento
do turismo;
Capacitar e qualificar os
profissionais do turismo
sobre a história
local/regional;
Capacitar e qualificar para o
atendimento ao turista;

Elaborar projetos
educacionais para as
escolas e jovens do
município. Criar oficinas e
visitas de campo, para
incluir na grade curricular
das escolas, conectando
com as disciplinas já
existentes;
Realizar campanha, visando
qualificar a hospitalidade e
acolhimento no comércio
(em geral), especialmente
nos postos de combustíveis,
taxistas, farmácias, meios
de hospedagem,
alimentação e artesanato;

Comtur

Curto

5

PPP

Curto

4

PPP

Curto

4

PPP

Médio

3

Prefeitura
Sebrae

Médio

3

Prefeitura
Sebrae

Empreendedores

Sec. Turismo

Senac
Sebrae
Comtur
Sec. Turismo
Sec. Educação
Senac
Sebrae
Comtur
Sec. Turismo
Sec. Educação
Sec. Turismo
Sec. Educação
Escolas

Sebrae
Sec. Turismo
ACIE
CDL
Núcleos

MARKETING E POSICIONAMENTO DO MUNICÍPIO
Estratégia: PROMOVER - Marketing e Comunicação – promoção do destino;
Construir o Plano de
Sebrae
Curto
5
PPP
Marketing;
Prefeitura
Comtur
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Criar um perfil oficial nas
mídias sociais “Turismo
Encantado” ou “Visite
Encantado”;
Alimentar as informações
no TripAdvisor e em outras
plataformas (OTAs) e
engajar novos
empreendimentos;
Criar um portal/plataforma,
com mapa digital, todos os
empreendimentos, serviços
e atrativos turísticos;
Fazer um mapa turístico,
físico e digital;

Fazer projeto e implantar as
placas de orientação e
interpretativas - turísticas;
Implantar mapa (painel e
impressos) e informações
turísticas junto à rodoviária;
Criar um Manual de
Turismo para
empreendedores, focado na
divulgação dos
estabelecimentos;
Finalizar o manual e
divulgar o Guia de Turismo
Aventura;
Criar uma ação de
marketing entre o Turismo
e a Educação, que atinja
toda a comunidade escolar;
Criar um calendário de
participação, cooperada,
nas principais feiras do
setor do turismo;

Comtur
Agência de
Publicidade
Sec. Turismo
Prefeitura
Comtur

Curto

5

PPP

Curto

5

-

Comtur
Agência de
Publicidade
Sec. Turismo
Comtur
Agência de
Publicidade
Sec. Turismo
Comtur
Prefeitura
Parceiros
privados
Prefeitura
Comtur

Médio

4

PPP

Médio

4

PPP

Médio

4

Prefeitura
Parceiros
privados

Médio

4

PPP

Sec. Turismo
Agência

Médio

4

Público

Empresa
privada
Associação
Ciclos no Vale
Sec. Turismo
Sec. Educação
Comtur

Médio

3

Privado

Médio

3

Público

Sec. Turismo
Comtur

Permanente

3

PPP

Empreendedores
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Construir um planejamento
para atuação com o
marketing de influência.
Selecionar criadores de
conteúdo e convidá-los
para visitar o município;
Implantar totens interativos
e digitais nos principais
pontos da cidade;

Agência de
Publicidade
Sebrae
Comtur

Médio

2

PPP

Prefeitura
Comtur

Longo

2

PPP

MONITORAMENTO E PESQUISA
Estratégia: MONITORAR – pesquisa, perfil e fluxo, Observatório do Turismo, impacto do turismo
Condensar os indicadores
Sec. Turismo
Médio
3
Próprios
Empreendimento
de visitantes do Cristo
s
Protetor, meios de
hospedagem e coleta de
dados nos
empreendimentos, por
meio de um sistema
integrado;
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Avaliação e Encaminhamentos
Os participantes foram convidados a responder, em grupos, as seguintes
questões, visando provocar a reflexão sobre o valor da jornada, e os encaminhamentos
decorrentes, na construção deste Plano.
1) Uma palavra que resuma essa construção:



















Esperança;
Produtivo;
Parceria público-privada;
Aprendizado;
Planejamento;
Mobilização;
Construção;
Coragem;
Desafio;
União;
Trabalho;
Dedicação;
Confiança;
Perseverança;
Oportunidade;
Necessidade;
Comprometimento;
Futuro.

2) Como foi a vivência nesta jornada? O que você leva de aprendizados?








Para conseguirmos nossos objetivos precisamos de planejamento,
cooperação e engajamento;
Produtiva, democrática, teve engajamento dos participantes. A
sensação é que estamos no caminho certo. Percebemos a importância
de construirmos juntos;
Belo aprendizado, de profunda reflexão. Troca de informações;
Muito construtivo, com uma carga enorme de responsabilidade, por
definirmos qual o caminho a trilhar, no turismo que está sendo
construído em nossa cidade;
Construtivo, seguro e confiante, orgulhosos do potencial que Encantado
oferece;
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3) Como você irá disseminar este conhecimento aos demais agentes
turísticos/comunidade, envolvendo mais pessoas nesta construção?














Mantendo as câmaras técnicas;
Promovendo encontros com roteiros;
Política para encantadenses;
Acessos facilitados;
Divulgando o município para clientes;
Criando canais de comunicação;
Através de mídias sociais, rádios, escolas, entidades e demais meios de
comunicação;
Através dos líderes comunitários e pessoas de convivência, criando mais
oportunidades de divulgação e compartilhando com colegas, clientes e
turistas;
Apresentando o plano abertamente para a comunidade;
Fazer outra apresentação para as direções das médias e grandes
empresas da cidade;
Utilizar as mídias destas empresas;
Comunicação é tudo, mas sempre que possível que se estiver em algum
grupo, repassar as informações de forma clara e precisa. Não
especulando, mas sim fomentando o desenvolvimento dos diversos
segmentos do turismo. Sempre direcionando aos canais corretos.

4) Como apoiar a efetivação das ações propostas?








Mantendo-nos sempre focados no proposto, empenhados a auxiliar nos
diversos setores voltados ao turismo, contribuindo de forma proativa
para a conclusão das ações hoje propostas;
Se fazendo presente nas próximas reuniões e capacitações e se
colocando à disposição pela comunidade;
Trabalhando dentro dos setores, participando, integrando e divulgando;
Posicionar o turismo enquanto política pública, com embasamento, na
Lei Municipal de Turismo;
Criar um comitê estratégico, do turismo de Encantado, com lideranças
locais e regionais;
Participando e contribuindo de encontros que promovem o turismo.
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Monitoramento – Conclusão
Encantado, município integrante do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, se
consolidou, em curto período, como destino turístico âncora da região, sendo foco da
imprensa mundial, devido à construção do maior monumento de Cristo do mundo. Tal
fato faz com que o planejamento seja fundamental para garantir a sustentabilidade do
turismo e a qualidade de vida da população local.
Embora exista grande engajamento por parte dos setores público e privado em
prol do turismo na cidade, identificou-se que alguns empreendedores, pequenos
negócios e a população local em geral, ainda resistem em acreditar que é possível
desenvolver o turismo no município. É fundamental que toda a comunidade entenda a
relevância da atividade turística, como forma de diversificar a matriz econômica do
município, gerando emprego, renda e empreendedorismo. E que os ganhos advindos
desta atividade poderão beneficiar toda a comunidade, com investimentos diretos e
indiretos.
Há que se organizar a oferta de experiências e, ainda, estimular o surgimento
de eventos, além de qualificar as opções gastronômicas e os meios de hospedagem,
compondo o que se entende como destino turístico. O turista quer clareza e precisa
confiar no destino para poder optar por ele. Todas as informações devem estar
disponíveis “num clique”, serem seguras, completas e responderem às questões
básicas do turista: Onde está localizado? Há hospedagem – onde dormir? Qual a
gastronomia – onde comer? O que eu posso vivenciar – o que fazer? Estabelecimentos
comerciais – o que comprar? E, ainda, quais os diferenciais, a identidade deste destino
turístico. Assim, torna-se fundamental deixar mais clara essa comunicação, direta e
indiretamente, envolvendo o setor público e privado.
A oficina foi de grande valia, pois permitiu a participação de todos nesta
construção. O plano é resultado da visão da comunidade, setor público e privado que,
juntos, desejam o melhor para Encantado. Mas agora será fundamental que estes
encontros sigam, sejam sistemáticos, e que se trabalhe, efetivamente, com: UNIÃO,
PLANEJAMENTO E AÇÃO.
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O Plano de Ações é o “coração” do Plano Municipal de Turismo e deve nortear
todas as ações em prol do desenvolvimento do setor. Assim, é extremamente
importante que as ações desenvolvidas sejam registradas e que se organize uma forma
de coleta de dados com o objetivo de identificar o acerto, ou não, das estratégias
adotadas, visando ao desenvolvimento do turismo. O papel do Conselho Municipal de
Turismo é fundamental no monitoramento deste Plano de Turismo, que deverá ser
atualizado anualmente e, ainda, transformado em Lei Municipal.

Um lembrete:
As pessoas não decidem vir à sua empresa ou entidade,
decidem vir ao território.

Vocês devem divulgar o seu território!
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Anexo I – Lista de Presença
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Anexo II – Foto das atividades
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Anexo III – Convite para a comunidade
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Anexo IV – Avaliação de Turismo - IPM Unisinos
Acesso e Transporte

Disponibilidad
e

Estrutura física das principais vias de acesso.

✔

Trafegabilidade da estrada. (tráfego fluido/fácil de chegar)

✔

Entradas do município atrativas, seguras e bem sinalizadas.

✔

Proximidade e acesso de grandes centros/municípios de maior porte.

✔

Potencial de fluxo para o município ("caminho" para outros destinos ou
isolado).

✔

A distância do município em relação a cidades de mesma região turística
facilita a formação de rotas.

✔

Oferta de ônibus intermunicipais para acesso ao município.

✔

Oferta de horários para viagens nos ônibus intermunicipais.

✔

Há outras formas de acesso disponíveis (avião, barco, trem...) em
funcionamento?

�

Fachada e sinalização interna da Rodoviária.

✔

Estado de conservação e manutenção da estrutura física da rodoviária
(pintura, limpeza, mobiliário)

✔

Nível de conforto da estrutura física e conveniências.

✔

Os serviços de alimentação da rodoviária atendem as necessidades do turista.

�

Possibilidade de consultar horários e comprar passagens em site oficial ou de
terceiros.

✔

Qualidade do atendimento no local, telefônico ou online de apoio ao turista.

✔
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Oferta de ônibus municipais aos principais atrativos do município (afastados
do Centro)

�

O município possui serviço/frota/pontos/central de táxi em boa quantidade e
pleno funcionamento.

✔

O município possui serviço de transporte por aplicativo (Uber, 99Taxi, Garupa
ou app local...) em pleno funcionamento.

�

Apoio ao Turista e Conveniências

Disponibilidad
e

O município conta com boa sinalização urbana (ruas sinalizadas por placas;
placas indicativas dos principais pontos).

✔

Há sinalização turística indicativa dos principais pontos turísticos do
município.

�

O município possui agência de turismo que oferta pacotes receptivos.

✔

Existência de material informativo impresso (mapas, folders, flyers) elaborado
e disponibilizado pelo poder público ou iniciativa privada (nos CATs, hotéis,
restaurantes, agências locais...) e sua respectiva qualidade.

✔

O município possui Centro de Atenção ao Turista (CAT), Centro de
Informações Turísticas e/ou similares em pleno funcionamento (abertos
sistematicamente, em horários compatíveis com o fluxo turístico).

�

Os CATs/Centros de Informações Turísticas são visíveis e bem localizados,
facilmente identificados pelos turistas?

�

Qualidade do atendimento/hospitalidade e das informações cedidas no
CAT/Centros de Informações Turísticas.

�

O site da Prefeitura Municipal possui uma seção específica de informações
turísticas (verificar qualidade das informações)?

✔

O município possui redes sociais oficiais e atualizadas (Facebook/Instagram),
que contemplam informações turísticas sobre a cidade?

✔

A busca no Google pelo 'nome do município + palavras-chave' relacionadas ao
turismo remete a sites com informações atualizadas e com credibilidade?

✔

As informações constantes no site da Secretaria de Turismo do Rio Grande do
Sul (SETUR) sobre o município estão atualizadas?

�

O município possui (ou faz parte) de rotas ou roteiros turísticos em
funcionamento?

✔
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Há informações disponíveis (online e/ou no local) sobre as rotas ou roteiros
(estabelecimentos participantes, como fazer, horários...)

�

As rotas ou roteiros são acessíveis a qualquer pessoa? (ou apenas a grupos
com agendamento prévio...)

�

O município conta com estrutura própria para atendimento de urgência e
emergência em saúde?

✔

O município possui boa oferta de agências bancárias e/ou caixas eletrônicos?

✔

O município possui boa estrutura comercial para atender ao turista?
(Farmácias, mercados, lojas...)

✔

Hospedagem

Disponibilidad
e

A quantidade de locais disponíveis para hospedagem atende a demanda
existente, mesmo em períodos de maior pico (eventos, feiras, férias...).

�

As opções de hospedagem são de fácil acesso e bem localizadas (próximas a
comércio, restaurantes, atrativos...).

✔

Existência de hotéis, pousadas e/ou Airbnbs com foco turístico, capazes de
atrair/reter turistas por conta da oferta de hospedagem.

�

Os estabelecimentos de hospedagem possuem cadastro no Cadastur?

✔

Qualidade das informações cedidas online e possibilidade de fazer reservas
online e/ou por meios digitais (Booking, WhatsApp, e-mail...).

✔

O atendimento oferecido pelas opções de hospedagem é qualificado
(cordial/profissional).

✔

Existência de serviços e conveniências básicos aos turistas (café da manhã,
estacionamento, meios de pagamento eletrônico, nota fiscal).

✔

Existência de outros serviços e conveniências, que contribuam para a
qualificação da oferta (serviço de quarto, almoço/jantar, lavanderia,
translados, serviços extras...)

�

Imagem, limpeza e conservação dos locais (áreas comuns e quartos).

✔

Quartos confortáveis e bem equipados (tv, ar condicionado, frigobar, wi-fi
gratuito...)

�
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Acessibilidade na entrada, áreas de uso comum e quartos.

�

Existência de outras áreas além dos quartos para lazer/entretenimento
(piscina, academia, sala de jogos, bar, jardim...).

�

Gastronomia

Disponibilidad
e

A quantidade de locais disponíveis para alimentação (café, almoço, lanche,
janta) atende a demanda existente e turística.

✔

A localização das opções de gastronomia atende a demanda existente e
turística.

✔

A oferta é diversificada e atende aos diferentes tipos de público.

�

Acessibilidade dos estabelecimentos gastronômicos (entrada, circulação,
banheiros)

�

Estado da estrutura física, limpeza e conservação dos locais.

✔

Atendimento qualificado e adequado à oferta.

✔

Há informações de qualidade sobre os estabelecimentos em sites/redes
sociais próprias ou de terceiros (Prefeitura Municipal, TripAdvisor...).

✔

Aparência e apresentação dos alimentos.

✔

Há pratos da gastronomia típica local inseridos nos cardápios dos restaurantes
existentes?

✔

Há estabelecimentos especializados na gastronomia típica local e que
exploram isso turisticamente?

�

Há algum produto local marcante que seja explorado pela culinária da cidade?

✔

Há estabelecimentos que ofereçam propostas capazes de atrair visitantes
especificamente por conta da oferta gastronômica?

�

Atrativos Históricos e Culturais
O município possui elementos que tornam "tangível" a história do local
(quantidade de monumentos, prédios, museus, arquitetura, casas de cultura,
igrejas...)

Disponibilidad
e

✔
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Esses elementos são explorados turisticamente?

✔

Esses elementos possuem potencial de exploração turística?

✔

A visitação aos principais atrativos é viável ao turista? (locais abertos à
visitação; horários de funcionamento condizentes com a prática turística)

✔

Quanto as condições/qualidade de acesso aos principais atrativos.

✔

É possível encontrar com facilidade informações online sobre os atrativos?
(como chegar, horários de funcionamento...)

✔

Quanto a qualidade da infraestrutura física disponível nos principais atrativos.

✔

Os atrativos oferecem acessibilidade?

✔

Qualidade do atendimento presencial prestado nos principais atrativos.

✔

Atrativos Naturais

Disponibilidad
e

O município possui atrativos naturais (praias, montanhas, serra, lagos, lagoas,
laguna, áreas de proteção ambiental, reservas ecológicas, florestas...)?

✔

Os atrativos naturais já são explorados turisticamente (já atraem um fluxo de
turistas/visitantes para a cidade)?

�

O município possui atrativos naturais com potencial de exploração turística?

✔

Condição das estradas que dão acesso aos atrativos naturais.

�

É possível encontrar os atrativos com facilidade (sinalização indicativa; GPS)

�

Existência de transporte municipal para acesso aos principais atrativos.

�

É possível encontrar com facilidade informações online sobre os atrativos?
(como chegar, horários de funcionamento...)

✔

Infraestrutura física disponível nos principais atrativos.

✔
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Estado de conservação/manutenção dos locais.

✔

Disponibilidade de serviços de alimentação nos atrativos.

�

Os locais são seguros para a prática turística?

✔

Atrativos Econômicos

Disponibilidad
e

As atividades econômicas desenvolvidas no município são exploradas
turisticamente?

✔

As atividades econômicas desenvolvidas no município têm potencial de
exploração turística?

✔

As atividades econômicas atraem visitantes ao município, ocupando hotéis e
restaurantes (turismo de negócios)?

✔

O município possui perspectivas de investimentos diretos ou indiretos em
turismo?

✔

O município possui/faz parte de algum cluster ou APL...?

✔

O município possui empreendimentos voltados ao turismo rural?

✔

Esses empreendimentos estão em pleno funcionamento? (qualquer um pode
visitar/somente grupos com agendamento...)

�

O município possui pelo menos um 'produto local' marcante (artesanato,
comida, bebida...) explorado turisticamente?

✔

Disponibilidade do 'produto local' (facilidade de encontrar/comprar)

✔

Existência de artesanato local e sua respectiva exploração turística.

�

O município possui espaços voltados a comercialização de produtos de
fabricação local (feiras de agricultura local e/ou de produtos caseiros, lojas e
comércio especializado...)?
Eventos
O município possui calendário de eventos anual definido pela Prefeitura. (O
calendário é oficial e formalizado?)

✔
Disponibilidad
e

✔
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O calendário de eventos anual está divulgado na internet, em canais oficiais
(site da Prefeitura Municipal, página da Prefeitura no Facebook...)

✔

Os eventos possuem site/redes sociais oficiais para sua respectiva divulgação.

✔

Os eventos são divulgados em outras mídias/ meios de comunicação oficiais
e/ou não oficiais.

✔

O município possui eventos de abrangência local/regional?

✔

O município possui eventos de abrangência nacional/internacional?

�

O município realiza eventos de médio/grande porte (acima de 200 pessoas)

✔

O município conta com pelo menos um evento sistemático cujo tema é
relacionado a cultura/história/natureza/economia local?

✔

Há algum evento no município que apoie/divulgue seu posicionamento?

�

O município explora muito bem seus diferentes potenciais por meio dos
eventos (âmbito esportivo, religioso, acadêmico, cultural, gastronômico,
econômico, geração de negócios...)

�

Os eventos do município são bem distribuídos ao longo do ano (sazonalidade)

�

Tradição/constância dos eventos do município.

✔

Governança e Cooperação (não pontua, apenas descritivo)

Disponibilidad
e

O município conta com uma Secretaria de Turismo?

✔

O município conta com pelo menos um profissional de turismo (turismólogo,
guia...) na equipe?

✔

O município possui um Plano de Turismo?

�

O Plano de Turismo está em execução?

�

O município possui um Conselho de Turismo?

✔
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O Conselho de Turismo está em funcionamento? (reuniões e ações regulares,
sistematizada)

✔

O Conselho de Turismo é composto por membros de diferentes
setores/segmentos importantes para o turismo?

✔

O município possui alguma organização, associação, projeto (não
governamental) em prol do turismo?

✔

O município realiza monitoramento do seu fluxo turístico? (possui indicadores
atualizados)

�

O município possui compreensão sobre o seu perfil de turismo? (quem são os
visitantes, o que fazem na cidade...)

�

Os atores tem um bom nível de engajamento na causa do turismo no
município

✔

O município possui um posicionamento turístico claro?

�
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