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APRESENTAÇÃO

O  Plano  Regional  de  Turismo  (PRT)  é  o  instrumento  orientador  quanto  aos
objetivos,  estratégias  e  ações  da  região  no  turismo.  A  administração  empresarial
ensina que ameaças e oportunidades surgem muitas vezes sem qualquer previsão, e
denomina Estratégias Emergentes o processo de ação realizado sobre estas. 

Na história moderna, há mais de um século não ocorria algo semelhante ao que
vivenciamos hoje, e o que fazemos aqui, e agora, é abordar as mudanças atuais e suas
tendências, readequando num primeiro momento de forma muito rápida o que há de
mais relevante, em especial os objetivos traçados e suas prioridades.

Em breve histórico, atualizamos nossa região no Mapa do Turismo Brasileiro em
2019, alterando a nomenclatura para Vale Germânico, brindamos esta conquista em
evento de  lançamento  da  marca  em novembro de  2019,  lançamos  nosso  PRT  em
fevereiro de 2020 e apresentamos este documento em Brasília em março de 2020.

PERFIL DO DESTINO

O  Vale  Germânico  representará  uma  alternativa  segura  de  visitação  se
implementarmos protocolos de segurança sanitária e uma abordagem adequada para
a comunicação como destino seguro e de retomada do lazer.  Para tanto é preciso
migrar o reconhecimento sobre as festividades da região para os seus atrativos.

Principais Atrativos 

Motivar  o  deslocamento  de  turistas  considerando  a  tendência  de  retomada  a
partir do turismo rodoviário, feito com meio de transporte próprio e pelos núcleos
familiares, sem espaço para ambientes que tragam risco de aglomeração.

Para  isso  há  a  necessidade  de  avaliar  cada  atrativo  proposto  neste  plano,  os
protocolos  de  funcionamento  para  as  respectivas  atividades,  e  a  forma  de
comunicação mais adequada para representar uma opção segura de lazer.

Conheça os Principais Atrativos, versão com descrição completa no  ANEXO 01 –
Principais Atrativos Turísticos do Vale Germânico. 

Calendário de Eventos Turísticos do Vale Germânico

A região é reconhecida por promover e receber tradicionais eventos durante todo
o ano, no entanto hoje não existe nenhuma previsão sobre a retomada destes.

Estes  eventos  possuem  especial  necessidade  de  readequação  caso  julguem
indispensável  sua  realização  ainda  em 2020,  e  podem comprometer  a  imagem da
região inteira se não estiverem utilização procedimentos e comunicação adequados.  

Conheça o Calendário de Eventos, versão completa no ANEXO 02 – Calendário de
Eventos Turísticos do Vale Germânico.



Segmentos Âncora

A ampla gama de produtos ofertados pelo setor terá uma mudança representativa
nos seus modelos de negócios, identificamos aqui uma oportunidade de apresentar a
região  como  uma  alternativa  além  do  já  consolidado  segmento  de  Turismo  de
Negócios, razão pela qual invertemos nesta versão do PRT (Plano regional de Turismo)
a ordem com a qual  apresentamos cada segmento levando em consideração o que
imaginamos  como  oportunidades  apresentadas  pelo  mercado,  e  a  relação  com  os
potenciais da região

Turismo em Áreas rurais: características geográficas, assim como a força da agricultura
e da pecuária na região, colaboram para um cenário rico em atrativos turísticos em
áreas rurais, em especial pela força que a preferência pelo consumo local deve ter com
a ideia de manter divisas dentro da economia da região e do estado. 

Turismo  Histórico-Cultural:  a  influência  cultural  trazida  pelos  imigrantes  alemães
construiu uma identidade única.  A preservação de centros arquitetônicos em estilo
enxaimel, e a influência de outros processos imigratórios na região, como a japonesa,
italiana, e a tradição gaúcha representam oportunidades de passeios com diversidade
cultural para contemplação.

Turismo Religioso: a presença forte da religiosidade também deixou um grande legado
na região, com inúmeras igrejas, templos e santuários repletos de vitrais e arte sacra
que  despertam  o  interesse  para  além  da  espiritualidade,  o  que  representa  outra
oportunidade importante, focado na contemplação da fé.

Turismo Esportivo:  o turismo também se beneficia das práticas esportivas, e muito
além da realização de diversas competições esportivas (ainda sem previsão), a região
também é convidativa para a prática de esportes ao ar livre em pequenos grupos.

Turismo de Saúde e Bem-estar: o segmento de turismo de saúde e bem-estar vem se
fortalecendo no mercado brasileiro e, embora ainda pouco explorado na região, este
segmento se apresenta com potencial crescente  na área de  Bem-estar, por meio de
pequenos estabelecimentos que oferecem ambientes propícios a práticas holísticas, de
relaxamento e autoconhecimento. 

Turismo de Negócios:  tradição técnica  e  empreendedora  da  região  consolida  uma
posição forte no mercado de negócios, garantindo fluxo significativo o ano inteiro. Este
fluxo será afetado por alternativas como o tele trabalho e em especial no segmento
conhecido  como  segmento  MICE  (do  inglês:  Meetings,  Incentives,  Congress  and
Exhibitions), afetando diretamente as Feiras de Negócios, Técnico-Científicas, Varejo e
de Entretenimento realizadas nas estruturas da região, além de um importante reflexo
no Turismo de Compras.



ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO

No  ambiente  interno  teremos  um  impacto  significativo  na  área  fiscal  dos
municípios, além da saúde financeira de empreendimentos, aumento do desemprego
e queda na renda média das famílias. 

Os  dados  do  município  de  Novo  Hamburgo  referentes  aos  Índices  de
Competitividade  Turística  formaram  uma  importante  fonte  de  análise  para  uma
discussão regional, possibilitando uma construção coletiva entre os 9 municípios que
compõem a regional, priorizando a premissa de integração a partir deste importante
indicador utilizado universalmente no turismo. 

Assim, foram definidos os principais pontos fortes e fracos da região conforme a
análise sobre o ANEXO 03 – Índices de Competitividade Turística do Vale Germânico
(versão completa sem atualização), e versão resumida com breves observações sobre
o cenário atual nos tópicos a seguir: 

Pontos Fortes:
1 – Infraestrutura em serviços e conservação  (algum impacto com a crise fiscal que
deverá assolar a gestão pública regional);
2 – Localização estratégica no Estado  (será a grande força da região, com potencial
eminente a ser explorado);
3  –  Serviços  e  equipamentos  turísticos  (impactados  por  protocolos  de  segurança
sanitária e perda do potencial de eventos);
4 – Atrativos naturais e culturais (idem anterior);
5 – Economia local (algum impacto com a crise empresarial que deve assolar a região); 
6 – Capacidade empresarial  (será outra grande força da região se transformada em
ação efetiva);
7 – Uso de equipamentos turísticos pela população  (impactados por protocolos de
segurança  sanitária  e  pela  crise  fiscal  dos  municípios  que  pode  comprometer
manutenção e investimentos);

Pontos Fracos:
1 – Carência de serviços de atendimento ao turista (a perspectiva de fluxos regionais e
microrregionais representa a oportunidade de valorização local por guias e agências);
2 – Sinalização turística deficitária (reforça a necessidade por ferramentas digitais);
3 – Marketing e promoção do destino (impactados para destinos que não souberem ou
simplesmente não abordagem o “novo normal”)
4 – Cooperação regional (o PRT, o movimento da região no último ano, e as tendências
atuais do turismo estão transformando esse ponto fraco em ponto forte);
5 – Capacidade de monitoramento (ações sociais de empresas de tecnologia criam a
oportunidade de enfrentar esse ponto fraco através da criação de parcerias);
6 – Políticas públicas  (algum impacto com a crise fiscal que deverá assolar a gestão
pública regional);
7 – Carência de agências de turismo receptivo (idem ponto forte 01).



PERFIL DE DEMANDA

A região do Vale Germânico apresenta grande diversidade em atrativos turísticos,
com  história,  natureza,  cultura,  eventos,  gastronomia  e  boa  infraestrutura  para
receber  os  turistas  que  aqui  chegam  em busca  de  vivências.  Conhecer  o perfil  do
turista da região é fundamental para desenvolver novos produtos que sejam atrativos
a  esse  público;  assim  como  para  aperfeiçoar  e  qualificar  aqueles  que  já  estão
operando, tornando o destino mais atrativo e competitivo.

Porém, percebe-se uma lacuna limitante referente a esse estudo, tendo em vista a
falta  de pesquisa específica  sobre o perfil  da  demanda  turística na região  do Vale
Germânico. Sendo assim, somado ao que se identifica como o “novo normal”, também
surge a necessidade de identificar quem será o novo turista, qual o seu perfil, quais
buscarão pelas oportunidades que descontos e promoções provocarão nos tradicionais
destinos indutores, e quais turistas buscarão pelo afastamento destes destinos e pelas
descobertas de novos locais para se explorar.

ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

Nesta análise estão pontuados os principais indicativos do ambiente externo do
turismo, aspectos relevantes quanto ao comportamento do consumidor e indicadores
do  mercado  que  podemos  elencar  como  oportunidades  ou  ameaças  perante  a
realidade da região e o que se projeta para ela. As fontes de pesquisa para esta área
decorrem  de  fontes  oficiais,  tais  como  Ministério  do  Turismo  e  RMIT,  Embratur,
Observatório  do  Turismo,  Sebrae  Nacional  e  Regional,  assim  como  outras  fontes
relacionadas ao trade turístico.

Entre  os  principais  fatores  estão destacados  no  ANEXO 04 –  Oportunidades  e
Ameaças do Ambiente Externo (versão completa sem atualização), e versão resumida
com breves observações sobre o cenário atual nos tópicos a seguir: 

Oportunidades:
1 – Tendência econômica de crescimento (definitivamente torna-se uma ameaça, que
poderá ser minimizada se a tendência de migração dos turistas efetivamente ocorrer
para destinos menos procurados, e se as ações neste sentido forem efetivas);
2  –  Consolidação  do  turismo  de  negócios  no  Brasil  (definitivamente  torna-se  uma
ameaça, e sem qualquer perspectiva para o setor de 2020 ou mesmo entendimento
sobre os impactos após a retomada);
3 – Liderança mundial em recursos naturais (possivelmente não representará tão cedo
uma oportunidade, seja pela tendência de declinio do turismo internacional mundial,
seja pela imagem do Brasil no exterior);
4 – Destaque mundial em recursos culturais (idem anterior);
5 – Fluxo de turistas estrangeiros no estado (idem anterior);
6 – Destino RS referência nacional (idem oportunidade 01);
7 – Mercado doméstico gaúcho (idem oportunidade 01).



Ameaças:
1 – Ambiente legal  (permanecerá uma ameaça se o setor do turismo perder espaço
nas estratégias de retomada econômica);
2  –  Distanciamento  das  políticas  nacionais  (o  movimento  da  transformação  da
Embratur  em  agência  e  as  condicionantes  impostas  neste  processo  para  que  sua
atuação priorize o mercado doméstico neste momento e em pelo menos 06 meses
após o fim da pandemia deve atenuar essa ameaça);
3 – Priorização do setor (idem ameaça 01);
4 – Percepção de segurança  (decorrerá dos impactos sociais no que diz respeito ao
mercado interno, quanto ao mercado externo permanecerá com mais um elemento
contra a retomada deste fluxo);
5  –  Marketing  destinos  institucionais  (quanto  a  promoção  BR,  seguirá  sendo  uma
política discutível neste momento,  quanto a política gaúcha espera-se que o órgão
competente entenda a oportunidade que existe pela frente);
6 – Diminuição das políticas de Patrimônio Histórico (permanecerá uma ameaça pois a
tendência é perder espaço nas estratégias de retomada econômica);
7 – Aumento da concorrência em turismo de negócios (depende das movimentações
dos destinos que migram para este mercado e sua percepção sobre a realidade atual).

MATRIZ DE ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA 

Na  análise  SWOT  obtivemos  como  resultado  a  orientação  para  investimento,
monitoramento e  melhoria,  ou  seja,  a  soma das  forças  frente  às  oportunidades  e
ameaças é superior à relação da fraqueza com estas. Soma-se a isso que os próprios
esforços de revisão do plano e sinergia entre o grupo de gestores já vem atuando
sobre os principais pontos fracos: Cooperação Regional, Marketing e Monitoramento.

OBSERVAÇÃO: a matriz não foi atualizada.



POSICIONAMENTO DE MERCADO

Considerando o a percepção do que representará o “novo normal” no turismo, o
perfil do destino, o fluxo anteriormente existente dentro dos segmentos que atuamos,
atrativos e eventos da região, as forças e fraquezas da região e suas transformações, e
as  tendências  de  comportamento  das  ameaças  e  oportunidades  identificadas  no
mercado,  ocorre  a  construção  estratégica  que  vai  levar  à  visão  de  futuro  para  o
turismo da região.

Negócio: 

Identidade Turística como opção segura de visitação

Nomenclatura:

Vale Germânico

Slogan:

Caminhos da Imigração

Visão de Futuro:

Ser a próxima Região Turística indutora do turismo no Rio Grande do Sul

DIRETRIZES 

Com  base  no  Plano  Nacional  de  Turismo,  que  estabelece  04  diretrizes  para  o
período 2018-2022, sugerimos que as 03 abaixam sejam as orientadoras incorporando
a  diretriz  “Incentivo  à  Inovação”  para  dentro  das  demais.  Compreendemos  que  a
estrutura  de  recursos  humanos  e  financeira  da  região  não  possibilita  o  mesmo
aprofundamento da orientação nacional, mas que este método possibilita alinhamento
e foco com um plano superior.  Desta  forma,  a  orientação estabelece as  seguintes
diretrizes: 

Fortalecimento da Regionalização: estímulo aos municípios a planejar, em seus
territórios,  a  atividade  turística  de  forma  sustentável,  segura  e  inovadora,  com
envolvimento da comunidade e setor turístico, com o olhar regional e o alinhamento a
este posicionamento, oportunizando conquistas e crescimento conjunto da região.



Melhoria  da  Qualidade  e  Competitividade: base  de  desenvolvimento  no
conhecimento como orientador estratégico para a formulação de objetivos e projetos
de implementação de ações.  Compreensão da transversalidade do turismo perante
outras pastas. Busca contínua pelo aumento de indicadores e melhoria dos existentes. 

Promoção da Sustentabilidade: realizar as transformações necessárias no setor de
forma a contribuir para o alcance de um futuro melhor. Garantir a preservação não
apenas dos recursos naturais, mas da cultura e da integridade das comunidades.

LINHAS DE ATUAÇÃO E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Considerando as linhas de atuação do Plano Nacional de Turismo, incorporamos o
componente “Incentivo ao turismo responsável” aos demais como premissa a todas as
iniciativas  estratégicas,  e  unificamos  “Formalização  e  qualificação”  ao  componente
“Estruturação  do  turismo  local”,  sobre  estes  vamos  elencar  nossas  sugestões  de
prioridades na forma de Iniciativas Estratégica: 

Ordenamento,  gestão  e  monitoramento: Evolução  sistêmica  do  mercado,
profissionalização e gestão por evidências, dentro de empreendimentos do setor e da
gestão pública, além da necessidade de um nível cada vez melhor de informações para
orientação estratégica.

Iniciativa  Estratégica  01: Fomentar  uma  cultura  de  aperfeiçoamento  dentro  das
estruturas  municipais  que  vise  institucionalização  de  Planos  de Desenvolvimento e
Programas de Ações integrados a região.

Programa  Medir  e  Projetar:  Instituir  metodologias  de  elaboração  de  projetos  e
monitoramento, criar um calendário de oficinas para a formação dos gestores públicos
e conselheiros municipais de turismo.

Ações:

A1 – Elaboração do Regimento Interno do Comitê de Turismo da AMVARS;
Grupo de trabalho: Araricá e Santa Maria do Herval;
Meta: 02/2020 
Meta revisada: 2020/01
Status:  regimento desenvolvido e sob avaliação de gestores para encaminho e  
apreciação de prefeitos.

A2  –  Sensibilização  de  gestores  e  conselhos  municipais  de  turismo  sobre  
importância e formato de Plano Municipal de Turismo;
Grupo de trabalho: Novo Hamburgo, Santa Maria do Herval e Sapiranga;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/02
Status: aguardando melhores condições de implementação ou possibilidade de 
execução via remota.



A3 – Desenvolvimento de indicadores para a área do turismo.
Grupo de trabalho: Santa Maria do Herval, São Leopoldo e Sapiranga;
Meta: permanente.
Status:  primeiro indicador já criado e com previsão de avaliação no final do de  
2020/01.

Iniciativa Estratégica 02: Apresentar plano de criação de produtos e estratégias de
apoio aos mesmos para elencar ordenamento e gestão previamente ao processo de
marketing e apoio à comercialização:

Programa Portfólio: Instituir metodologia de preparação de produtos para inclusão no
portfólio de modo a prever formatação, prioridade estratégica, potenciais parcerias,
viabilidade, entre outros. 

OBS:  negociações  com o  SEBRAE visam a  chancela  da  instituição  e  sua  respectiva
contribuição para a criação dos 04 produtos para 2020.

Ações:

A1 – Planejar, organizar e dirigir a criação do produto “Caminhos das Cervejarias 
Artesanais”;
Grupo de trabalho: Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Novo Hamburgo e Sapiranga;
Meta: 03/2020 
Meta revisada: 2020/02
Status:  com mais de 20 cervejarias inicialmente comprometidas e formatação já 
definida, passamos a demandar um processo de reavaliação para o lançamento no
4º trimestre.

A2 – Planejar, organizar e dirigir a criação do produto “Caminhos da Fé”; 
Grupo de trabalho: Novo Hamburgo e São Leopoldo;
Meta: 04/2020
Meta revisada: 2020/02
Status:  em  avaliação  dos  atrativos  que  deverão  fazer  parte  e  do  escopo  do  
produto para o lançamento no 4º trimestre.

A3 – Planejar, organizar e dirigir a criação do produto “Caminhos dos Sabores”; 
Grupo de trabalho: Dois Irmãos, Ivoti, Morro Reuter e São Leopoldo;
Meta: 05/2020 
Meta revisada: 2020/02
Status:  em  avaliação  dos  critérios  que  deverão  guiar  a  seleção  dos  
estabelecimentos  que  farão  parte,  assim  como  o  escopo  do  produto  para  o  
lançamento no 4º trimestre.



A4 – Planejar, organizar e dirigir a criação do produto “Caminhos Rurais”;
Grupo  de  trabalho:  Dois  Irmãos,  Novo  Hamburgo,  Santa  Maria  do  Herval  e  
Sapiranga;
Meta: 08/2020
Meta revisada: 2020/02
Status:  em  avaliação  dos  critérios  que  deverão  guiar  a  seleção  dos  
estabelecimentos  que  farão  parte,  assim  como  o  escopo  do  produto  para  o  
lançamento no 4º trimestre.

Estruturação,  formalização  e  qualificação  do  turismo  local:  Ações  guiadas  pelo
princípio da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Apoio à implantação e ao
aperfeiçoamento  da  infraestrutura  turística,  somadas  à  facilitação  de  atração  de
investimentos  e  à  oferta  de  linhas  de  crédito.  Minimizar  o  impacto  das  iniciativas
informais  dentro  do  turismo  a  partir  do  estímulo  e  fomento  à  economia  formal,
promovendo assim o aumento da produtividade e competitividade no setor,  assim
como criar os vínculos e estreitar relações com instituições diversas.

Iniciativa Estratégica 01: Apresentar e engajar empreendimentos locais no projeto 
Vale Germânico:

Programa  Institucionalizar:  Instituir  um  calendário  de  apresentação  do  Vale
Germânico  para  conselhos  de  turismo  e  empreendimentos  locais.  Institucionalizar
métodos para a participação privada.

Ações:

A1 – Criação e apresentação do Guia de Serviços Turísticos do Vale Germânico; 
Grupo de trabalho: Campo Bom e Novo Hamburgo;
Meta: 02/2020 
Meta revisada: 2020/01
Status: retomando a cobrança sobre o escritório de advocacia da Associação a fim 
de que tenhamos orientação técnica sobre o modelo idealizado e previsão de  
implementação ainda no 1º semestre.

A2 – Planejar, organizar e dirigir o circuito de apresentação do Vale Germânico  
para trade turístico e conselhos municipais de turismo; 
Grupo de trabalho: Novo Hamburgo com suporte do destino para cada ação;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/02
Status:  em avaliação formato e tecnologias que viabilizem de forma remota, se  
possível antecipando o prazo para o primeiro semestre.



A3 – Organizar agenda de relações institucionais público-privadas; 
Grupo de trabalho: Araricá, Novo Hamburgo e Santa Maria do Herval;
Meta: permanente. 
Status:  oportunidade SEBRAE em tratativas finais e novos passos sob avaliação  
para com outras entidades e empresa. Necessidade de estruturar abordagem com 
os canais abertos no Mtur e Embratur.

A4 – Criação e apresentação do programa de apoiadores do projeto turístico Vale 
Germânico.
Grupo de trabalho: Campo Bom e Novo Hamburgo;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/02
Status: em dependência do item A1 da iniciativa estratégica 01.

Iniciativa Estratégica 02: Ampliar os conhecimentos sobre turismo e suas relações em
secretarias municipais da região. Elaborar estratégias para formalização e qualificação
de iniciativas privadas.

Programa  Qualificar  e  Investir:  Instituir  um  calendário  de  apresentações  sobre  as
oportunidades do Vale Germânico, tanto para iniciativa privada como para secretarias
da gestão municipal e instituições.

Ações:

A1 – Planejar, organizar e dirigir um circuito de capacitação para a qualificação do 
turismo local;
Grupo de trabalho: Araricá, Ivoti e São Leopoldo;
Meta: 2020/02 
Meta revisada: 2020/01
Status: estudo da implementação de um programa de Lives com a participação de 
parceiros  e  criação  de  um  guia  que  consolide  oportunidades  de  crédito,  
flexibilização de contratos de trabalho, capacitações online e cases de abordagem 
da  situação  por  empresas  com  posicionamento  diferenciado.  Necessidade  de  
avaliar com Emater e Sebrae a viabilidade de capacitações online.

A2 – Fomentar a criação e o aperfeiçoamento de políticas públicas municipais e  
regionais para o desenvolvimento do setor.
Grupo de trabalho: Araricá, Novo Hamburgo e Santa Maria do Herval;
Meta: 2020/02 
Meta revisada: 2020/02
Status: avaliar as condições de realizações básicas para o segundo semestre além 
das  negociações  já  existentes  para  implementação  dos  Planos  Municipais  de  
Turismo. Alinhamento de Ações Subsidiadas com o Sebrae RS a fim de compor de 
forma  efetiva  o  turismo  regional,  organizando  produtos  e  planejamentos  
regionais,  com  auxílio  dos  gestores  municipais,  entre  os  meses  de  julho  e  
dezembro do presente ano.



Marketing e apoio à comercialização: Elevar a destinação de recursos com o objetivo
de  implementar  um  plano  de  marketing  para  o  destino.  Contribuir  para  a  maior
inserção  do  destino  na  cesta  de  consumo  turístico  dos  gaúchos  e  brasileiros,
apresentando o estado como uma alternativa relevante em diversos segmentos do
turismo. Aumentar o fluxo doméstico de turistas, diminuir a sazonalidade, aumentar a
inclusão  por  meio  do  turismo,  estimular  empreendimentos  mais  competitivos  e
viáveis, gerar emprego e renda no destino.

Iniciativa Estratégica 01: Incrementar a promoção regional  e nacional  do destino e
seus produtos.

Programa Um novo Vale está Nascendo: Reavaliar a participação em feiras do setor a
presença de marca em canais digitais e de imprensa.

Ações:

A1  –  Projetar  e  produzir  a  produção  de  materiais  de  divulgação  do  Vale  
Germânico, desde folhetaria até gifts segmentados.
Grupo de trabalho: Campo Bom, Dois Irmãos e Novo Hamburgo;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/01
Status:  folhetaria institucional mantida no primeiro semestre e demais itens em 
avaliação.

A2 – Projetar e implementar estratégias digitais de divulgação da região turística;
Grupo de trabalho: Campo Bom e Novo Hamburgo;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/01
Status: fortalecer estratégia deste já, com ênfase para dois tipos de campanha, a 
primeira do fomento ao consumo local com viés público consumidor final, com  
apoio de instituições regionais, para dar maior movimentação regional relativo ao 
consumo de produtos, e também com estratégias para atrair e engajar o trade  
turístico, e a segunda campanha com o intuito de levar uma mensagem leve e  
constante do destino sem explicitar qualquer incentivo à visitação no momento,  
mas  preparando  para  isso.  Alinhamento  de  comunicação  regional,  a  fim  de  
apresentar as belezas de cada cidade como forma de estímulo ao turista regional 
pós pandemia, para que turistas de curtas distâncias possam visitar a região e  
aproveitar  dias  de  lazer,  com  foco  no  rural,  na  gastronomia  (alimentos  e  
cervejarias artesanais) e na manifestação de fé. Estruturar a abordagem com os  
canais  de comunicação abertos no Mtur e identificar o formato anunciado de  
atuação da Embratur para fomento doméstico no período atual e extensão de 6 
meses pós pandemia. Site fica preparado para a implementação no momento de 
retomada, assim como abordagem sobre os 04 produtos projetados para este ano,
sobre os quais também devemos mudar o investimento de criação e produção  
previsto em papelaria com migração para o digital.



A3  –  Promover  estratégias  de  fomento  comercial  com  operadoras,  guias  e  
agências de turismo;
Grupo de trabalho: Novo Hamburgo, Santa Maria do Herval e Sapiranga;
Meta: 2020/01 
Meta: 2020/02
Status:  identificar  operação  deste  trade  e  perspectivas  para  o  setor  antes  de  
evoluir com esta ação. Elaboração de roteiros regionais temáticos, com objetivo de
apresentar características locais que sejam atraentes para visitação e circulação de
visitantes dentro do Vale Germânico no pós pandemia.

A4 – Realizar  o  lançamento oficial  da Região Turística Vale Germânico para o  
mercado na Feira UGART com estande próprio e no mínimo mais outras três feiras 
utilizando espaços disponibilizados por órgãos públicos;
Grupo de trabalho: Araricá, Campo Bom, Dois Irmãos, Ivoti, Morro Reuter, Novo 
Hamburgo, Santa Maria do Herval, São Leopoldo, Sapiranga;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/02
Status:  feira  UGART  transferida  para  2021,  avaliar  Festuris  e  demais  feiras  
programadas  para  setembro  e  outubro,  a  viabilidade  de  participar  e  se  a  
mensagem será apropriada. Formatação de parcerias com eventos de trade de  
turismo, para apresentação da marca Vale Germânico e dos seus produtos que  
estão sendo formatados regionalmente.

A5 – Realizar ações com imprensa especializada para apresentação e fomento da 
região turística;
Grupo de trabalho: Araricá, Campo Bom e Novo Hamburgo;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/02
Status:  apresentação para a imprensa especializada, pensando-se que a imagem 
de destino seguro,  com natureza e em sua maioria dos municípios com baixa  
densidade populacional, podem ser palavras chaves para o lançamento do Vale  
como destino diferenciado. 

A6 – Implementar uma estratégia de atuação no calendário oficial de eventos do 
Vale Germânico que viabilize um fluxo contínuo de promoção das atividades da  
região.
Grupo de trabalho: Santa Maria do Herval e Sapiranga com suporte do destino  
para cada ação;
Meta: 2020/01 
Meta revisada: 2020/02 (avaliar mudança para 2021)
Status: identificar projeção de eventos para este ano e se eles se mantém, e assim 
avaliar a viabilidade de participar e se a mensagem será apropriada.



ANEXO 01 – Principais Atrativos Turísticos do Vale Germânico

São Leopoldo:

1. Museu do Trem: 
O Museu do Trem de São Leopoldo é centro da preservação da história ferroviária

do Rio Grande do Sul,  fundado em 1985,  sendo responsável  pela primeira estação
férrea construída no Estado. Possui em suas dependências a salvaguarda de parte do
acervo  da  extinta  Viação  Férrea  do  Rio  Grande  do  Sul  (VFRGS)  /Rede  Ferroviária
Federal  Sociedade Anônima (RFFSA).  O acervo da instituição está sob a guarda do
IPHAN e aos cuidados da Prefeitura Municipal de São Leopoldo

2. Santuário Sagrado Coração de Jesus – Padre Reus:
Construído entre os anos de 1958 e 1968, o local que é popularmente conhecido

como Padre Reus, abriga o túmulo de vários padres jesuítas,  entre eles,  o de João
Batista Reus, que viveu e ministrou celebrações de fé na cidade até 1947, ano de sua
morte. Por causa dos milagres que lhe eram conferidos, ao falecer, ele já tinha fama de
santo. Em função disso, o processo de beatificação teve início em 1953 e tramita até
hoje no Vaticano.

3. Marco Zero:
A casa,  construída em estilo enxaimel,  é o ponto inicial  da Rota Romântica do

Estado. O local abriga informações turísticas do município, e é ponto de partida para as
planícies do Vale dos Sinos e o Planalto da Serra Gaúcha. 

4. Complexo Rua da Praia:
Um espaço de lazer ao lado do Rio dos Sinos é um marco histórico e arquitetônico

da cidade, com um papel importante na chegada dos imigrantes alemães em 1824. O
complexo hoje, conta com o Museu do Rio, construído em 1863 para abrigar o antigo
Cais do Porto de São Leopoldo. O museu tem farto material fotográfico sobre a história
do Rio dos Sinos e um grande acervo sobre recursos hídricos, que busca resgatar a
memória desse passado da importância ecológica, social e econômica do Rio dos Sinos
para o desenvolvimento de São Leopoldo.

5. Parque Natural Municipal Imperatriz Leopoldina
Fundado em 2006, o Parque é subdividido em duas partes: a primeira denominada

Parque Natural  Municipal  Banhado da Imperatriz  e a segunda,  chamada de Jardim
Botânico  –  Parque  Imperatriz.  O  Parque  Natural  Municipal  Banhado  da  Imperatriz
possui  694  hectares.  O  local  é  caracterizado  como  uma  unidade  de  conservação
integral, sendo mínima a intervenção nela. O Jardim Botânico – Parque Imperatriz, tem
uma área de 14 hectares. No espaço pode ser encontrada a infraestrutura de apoio,
com a administração do Parque, o Jardim Botânico e o Viveiro Municipal. O local ainda
conta área de lazer e recreação.

6. Praça Centenário (Praça do Imigrante):
Construída  em  1924,  em  comemoração  aos  100  anos  da  imigração  alemã  no

município, é um ponto turístico valioso da cidade. Ao centro da praça encontra-se o



monumento  do  centenário  simbolizando  a  data  comemorativa.  O  local,  conhecido
também como Praça do Imigrante, foi revitalizado recentemente.

7. Museu Histórico Visconde de São Leopoldo
Considerado o Museu da Imigração Alemã, tem mais de 60 anos de existência. Foi

fundado para proteger da perda objetos, jornais e documentos referentes à história da
região que formava a então Colônia de São Leopoldo, atuais municípios dos vales do
Sinos e Caí.  O acervo é raro e único e conta a saga de um povo que, com força e
coragem, ajudou a construir o país. São contribuições na cultura, arquitetura, política e
religião.  O Museu é uma instituição sem fins lucrativos,  mantida por  uma rede de
amigos que garantem a continuação da missão de preservação e divulgação da história
às novas gerações. Anualmente, milhares de crianças têm a oportunidade de usar o
museu como sala de aula para conhecerem mais sobre a história da região. 

Novo Hamburgo:

8. Centro de Eventos FENAC
Com  localização  estratégica  e  fácil  acesso  por  rodovia  e  interligada  por  linha

metroviária  ao  aeroporto  Internacional,  sedia  eventos  de  todos  os  portes  e  de
diferentes segmentos, atraindo visitantes do mundo todo. 

9. Centros de Compras: I Fashion outlet e Shopping Bourbon
O turista que vem a Novo Hamburgo encontra grandes centros de compras com

foco em calçados e acessórios e, a diversidade de marcas e modelos, tanto pode ser
encontrada nas lojas de rua como nos shoppings e outlets. A rua Magalhães Calvet é
reconhecida como a Rua do Calçado e oferece produtos de qualidade associados a
bons preços. Está localizada junto ao centro da cidade, que recentemente passou por
processo  de  revitalização,  garantindo  mais  conforto  e  segurança  aos  moradores  e
visitantes. 

10. Santuário das Mães
Construído em 2004 no alto de um morro, o Santuário pode ser observado de

diversos pontos da cidade e, de lá tem-se uma belíssima vista da região. Destino de
peregrinações é ponto de encontro de famílias para descanso e lazer aos finais  de
semana.

11. Centro Histórico de Hamburgo Velho e Corredor Histórico-Cultural 
O  Centro  Histórico  de  Hamburgo  Velho,  tombado  pelo  IPHAN,  preserva  um

riquíssimo patrimônio em seus  casarios,  igrejas,  museus e  praças,  que  mantêm as
características culturais e arquitetônicas trazida pelos imigrantes alemães que ali  se
estabeleceram. Destaque para o prédio da Fundação Scheffel, com mais de 400 obras
de  Ernesto  Frederico  Scheffel.  O  Museu  Comunitário  Casa  Schmitt-Presser,  que
remonta um armazém da época da colonização, é um dos mais antigos exemplares da
arquitetura enxaimel.



12. Zona Rural de Lomba Grande
O bairro de Lomba Grande, com paisagens encantadoras, é o destino ideal para

vivenciar momentos de lazer e bem-estar junto a natureza, assim como para a prática
de caminhadas e cicloturismo. 

13. Teatro FEEVALE
Com infraestrutura planejada para receber os mais variados tipos de espetáculos e

eventos,  o  espaço  coloca  a  região  do  Vale  Germânico  no  roteiro  de  espetáculos
nacionais e internacionais.  

14. Monumento ao Imigrante
Durante as  comemorações do centenário da  imigração alemã,  as  sociedades e

associações  da  região  decidiram  criar  um  marco  histórico  que  representasse  os
vínculos  com  a  nova  terra,  suas  tradições  e  costumes.  Foi  então  que  o  Pastor
Bechmann sugeriu erguer um monumento homenageando os imigrantes. O projeto da
obra  foi  elaborado  pelo  arquiteto  alemão  Ernest  Karl  Ludwig  Seubert.  Em  15  de
novembro  de  1927,  foi  realizado  um evento  para  inauguração  do  Monumento  ao
Imigrante. Em novembro de 1950, o terreno onde foi construído passou a pertencer a
Sociedade Aliança, em razão da fusão de diversas sociedades da época e onde até hoje
pode ser visitado gratuitamente.

Ivoti:

15. Núcleo de Casas Enxaimel 
No bairro Feitoria Nova, pode ser visitado um conjunto de casas enxaimel originais

do período da imigração alemã no município. Enxaimel é uma técnica de construção
européia,  que  consiste  numa  edificação  com  estrutura  aparente  de  madeira
(geralmente guajuvira e angico), fixada através de encaixe e pregos de pau, tendo suas
paredes  preenchidas  com  barro  e  pedras.  Nas  casas,  hoje,  estão  instalados  os
Departamentos de Turismo e de Cultura, o Museu Claudio Oscar Becker, a Casa do
Artesão e o Empório da Casa Zimmermann. Além do conjunto de casas enxaimel, o
visitante pode conhecer, também, a Ponte do Imperador, construída em estilo romano
(1864),  com três grandes arcos, é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional – IPAHN. Entrada franca.

16. Colônia Japonesa
Louças,  vestimentas,  ferramentas  e  documentos  são  verdadeiras  relíquias  da

imigração  japonesa  no  Rio  Grande  do  Sul,  estes  artefatos  são  encontrados  no
Memorial da Colônia Japonesa, em Ivoti.

Em uma construção de 914m² de arquitetura típica nipônica, o Memorial da

Colônia Japonesa celebra a história e a cultura das famílias que chegaram, nos anos de

1966 e 1967, ao Vale das Palmeiras, que tornou-se a Colônia Japonesa.

No local, é possível reconhecer o passado e as conquistas, destes imigrantes, conhecer
aspectos  da cultura,  do esporte e da religião,  por meio da exposição de objetos e
comercialização de itens produzidos pelos descendentes japoneses. Atendimento: de



segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, domingos e
feriados, das 9h às 12h e das 13h às 18h – entrada franca.

Dois Irmãos:

17. Parque Romeo Benício Wolf 
Com  uma  ampla  área  verde  o  parque  conta  com  brinquedos  infantis,

chimarródromo, academia de saúde, quiosque, lagos, ciclovia e o Centro de Geração e
Renda, instalado em um prédio que é uma réplica da primeira Prefeitura. 

18. Praça do Imigrante 
Com muita sombra e tranquilidade, é um belo ponto de encontro no centro da

cidade. A Praça oferece diversas opções de brinquedos para as crianças, a Casa do
Turista,  chimarródromo,  Casa  do Produtor  e  a  Feira  de  Artesanato  Local,  que  são
realizadas aos domingos.

Morro Reuter:

19. Caminho das Artes:
O Caminho das Artes de Morro Reuter convida você a conhecer os espaços que os

artistas locais prepararam para receber seus visitantes. Cada artista com sua matéria-
prima, sua técnica, e seu espaço, mas que encantam a todos da mesma forma.

20. Praça José Paulo Sabá Meyrer:
A Praça Central, que é o núcleo da antiga vila fundada por imigrantes, com as ruas

ajardinadas, muito verde, locais para descanso a sombra, brinquedos para recreação é
um ponto de encontro para a família e amigos.

21. Felskopf: 
Mirante localizado no Morro Felskopf, que significa “cabeça de rocha”. O mirante

está localizado a menos de 2 quilômetros do centro da cidade de Morro Reuter e do
seu topo tem-se uma vista panorâmica da região.

Santa Maria do Herval:

22. Cascata e Caverna dos Bugres:
Considerado o principal atrativo de Santa Maria do Herval. No passado, a caverna

serviu de proteção das chuvas e do frio para indígenas que habitavam na região. Um
local cercado de natureza, junto à linda paisagem da Cascata.

23. Memorial de Arquitetura:
Abriga um vasto acervo de antiguidades do município, além de abrigar o Memorial

da Arquitetura Germânica com exposição de dezenas de maquetes de prédios antigos
da Rota Romântica. 



Campo Bom:

24. Parque Municipal da Integração Arno Kunz:
O parque Municipal da Integração Arno Kunz, conhecido por parcão conta com a

belíssima  ciclovia,  é  referência  em  área  de  lazer  e  bem-estar  na  região.  Recebe
mensalmente milhares  de visitantes  para  uso das  suas  áreas  de convívio e  prática
esportiva.

25. Largo Irmãos Vetter:
O Largo Irmãos Vetter é uma extensa praça destinada a cultura e lazer construída

onde foi a primeira fábrica de calçados da cidade, e desde a sua inauguração em 2004,
o Largo destaca o perfil inovador do município e a preocupação com o bem-estar da
comunidade e visitantes.

Sapiranga:

26. Morro Ferrabraz:
O Morro Ferrabraz, cartão-postal de Sapiranga, que se ergue sobre o município é

formado por rochas de origem vulcânica e sedimentar,  e  sua altitude chega a 779
metros.  A  prática  de  voo  livre,  que  teve  seu  incremento  na  década  de  1970,
impulsionou a área para o turismo.

27. Zona Rural Picada Verão:
Campings e balneários espalhados pelo interior da cidade com estrutura e recursos

turísticos  para  receber  turistas  no  veraneio.  Alguns  dos  atrativos  encontrados  nos
campings são cachoeiras, riachos, tirolesa, rapel, piscinas entre outros atrativos.

Araricá:

28. Largo das Azaleias (Araricá)
Área central da cidade; compreende 30.000 m², dispõe de Ginásio de Esportes,

Quadra Poliesportiva, Campo de Futebol, Pracinha e estrutura para receber grandes
eventos. 



ANEXO 02 – Calendário de Eventos Turísticos do Vale Germânico

Na  região  do  Vale  Germânico  o  segmento  de  eventos  conta  com um  vasto  e
diversificado calendário responsável  por atrair  um número expressivo de turistas e
visitantes, o que contribui positivamente para a redução dos efeitos da sazonalidade.

Na sequência, os eventos foram agrupados de acordo com o mês do ano em que
ocorrem seguidos de uma breve descrição.

Janeiro
 Kerb em Ivoti: Festa típica alemã com comidas típicas, Chopp, danças, bailes e

desfile festivo. 
Fevereiro

 Carnaval Vermelho e Branco: Maior baile de carnaval do sul do Brasil.
 Carnaval  de  Rua  de  São  Leopoldo:  evento  com  grande  participação  da

população  para  prestigiar  as Escolas  carnavalescas  locais  que  se  preparam
durante meses para o desfile de Carnaval.

Março
 FIMEC: realizada na FENAC – Centro de Eventos e Negócios é a única feira do

mundo que reúne toda a operação do setor coureiro calçadista em um mesmo
local, com mais de 30 países visitantes.

 Carreteada de Lomba Grande: o evento ocorre em Novo Hamburgo e conta
com desfile de aproximadamente 300 carretas pelas principais ruas do bairro
rural de Lomba Grande. A atividade conta ainda com acampamento e baile.

 Rodeio Internacional de Campo Bom: o rodeio está na rota dos maiores rodeios
crioulos e artísticos do Sul do Brasil.  Realizado no Parque do Trabalhador, o
evento  fortalece  a  cultura  gaúcha  e  integra  uma programação  diversificada
com shows, bailes, tiro de laço, gineteada, danças tradicionais, bocha, truco e
acampamento.

Abril
 Feira  Loucura  por  Sapatos  e  Festival  de  Cervejas  Artesanais  –  Edição  abril:

Considerada a maior promoção de sapatos do Brasil,  a  Feira da Loucura Por
Sapatos  é  direcionada  ao  consumidor  final,  que  busca  por  novidades  em
sapatos, bolsas, roupas e acessórios para toda a família. Em paralelo ocorre o
Festival das cervejas Artesanais.

 FeiPet: feira profissional realizada em Novo Hamburgo, com foco em negócios
no setor de Animais de Estimação, trabalha para alavancar vendas e promover
capacitação na região, suprindo as necessidades de profissionais exigentes.

 Fest Feira: ocorre entre os meses de abril e maio no município de Dois Irmãos e
reúne produtos da agricultura, indústria, comércio e serviços, além de shows
musicais e praça de alimentação.

 Encenação  da  Paixão  de  Cristo:  A  encenação  é  tradição  em  Campo  Bom
durante as festividades do período de páscoa. O evento é composto por atores,
professores, coral e orquestra numa ação de voluntariado que atrai milhares de
visitantes.



Maio
 Fusca  Show  e  Encontro  Sul-americano  de  Fuscas  e  Derivados:  o  evento  é

promovido pelo Clube do Fusca de Novo Hamburgo e reúne em torno de 600
expositores do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. 

 Aldeia Sesc/RS Capilé: evento que contempla uma programação diversificada,
nas  diferentes  linguagens  e  manifestações  artísticas,  entre  grupos  locais,
regionais e nacionais. 

 Romaria  Diocesana  das  Mães:  A  Romaria  tem  saída  da  Catedral  São  Luiz
Gonzaga, com destino ao Santuário das Mães. No término da romaria ocorre a
celebração da santa missa presidida pelo Bispo. 

 Sulserve: Feira de Padarias, Gastronomia e Hotelaria: surgiu com o objetivo de
suprir  a  necessidade  do  mercado  de  reunir  expositores,  comercializar
equipamentos  e  produtos  alimentícios  para  panificadoras,  confeitarias,
sorveterias,  restaurantes,  bares,  cafés,  bistrôs  e  hotelaria,  concretizando
grandes negócios e parcerias. 

 Festa  da  Batata-Kartoffelfest:  a  cidade  de  Santa  Maria  do  Herval  é  palco
anualmente,  no  mês  de  Maio,  da  Kartoffelfest,  conhecida  como a  Festa  da
Batata. Dois finais de semana com inúmeras atrações culturais, muita culinária,
produtos  coloniais,  artesanato,  danças  e  bandas  típicas,  exposição
agroindustrial, parque de diversões, shows e roteiros turísticos.

 Fest Feira: realizada no município de Dois Irmãos a Feira ocorre entre os meses
de abril e maio e reúne produtos da agricultura, indústria, comércio e serviços,
além de shows musicais e praça de alimentação.

 Feira do Mel, Rosca e Nata: o evento ocorre no Núcleo de Casas Enxaimel, em
Ivoti, sempre nos dois últimos finais de semana do mês de maio. Oferece uma
vasta  opção  gastronômica,  com  a  comercialização  de  mel  e  derivados,
laticínios,  produtos  coloniais,  cachaças,  licores,  vinhos,  cervejas  artesanais,
além de flores, artesanato e programação cultural. Entrada gratuita.

Junho
 Sarau de Arte M’Bororé: Sarau realizado pelo CTG M’Bororé de Campo Bom,

sendo um rodeio artístico, listado entre os maiores eventos culturais do Rio
Grande  do Sul.  O  evento  recebe  grupos  de  danças  de  todas  as  regiões  do
Estado e promove o intercambio cultural  e  histórico, incentivando a cultura
regional e o tradicionalismo.

 Ecofest:  a  Festa da Agroecologia  realizada  em Morro  Reuter,  tem um novo
olhar  sobre  a  alimentação  dos  dias  atuais.  Conta  com  Feira  de  produtos
agroecológicos, gastronomia sustentável e rodas de conversa sobre assuntos
que envolvem a agroecologia.

Julho
 Festa  do  Colono  de  Lomba  Grande:  realizada  sempre  no  mês  julho  em

comemoração a imigração alemã na região e no Estado. Os festejos exaltam os
colonos, seja na referência do antigo povo colonizador, ou no produtor rural do
presente.

 Fenac Festival Beer & Food: acontece nos pavilhões da Fenac. São três dias de
muita diversão, acompanhados de 25 cervejarias artesanais, boa gastronomia e
música ao vivo. 



 Festa da Colônia de Sapiranga: destaca desde 1998 o trabalho da agropecuária
da Cidade das Rosas em festa com entrada franca, sendo oferecidos ao público:
produtos  típicos  da  gastronomia  alemã,  shows  baile  e  bandinhas  típicas,
comercialização de mel e derivados e de produtos coloniais.

 Kolonistenfest: realizada em Ivoti, a festa homenageia o imigrante alemão e o
japonês. A cada ano uma das 05 localidades na zona rural é homenageada e
tem  o  evento  realizado  em  sua  sede.  O  desfile  de  tratores  com  produtos
agrícolas, os jogos rurais e os bailes são algumas das atrações da festa. 

 Café da Colônia e Arte na Praça: uma festa deliciosa, com gostosuras feitas no
município e  vendidas  diretamente  pelos  produtores,  kits  preparados  com o
melhor da culinária germânica. Em paralelo, o Arte na Praça reúne artistas e
artesãos  locais  e  regionais  que  comercializam  seus  produtos  com  estandes
distribuídos pela Praça José Paulo Sabá Meyrer, em Morro Reuter.

 São Leopoldo Fest:  homenagem aos imigrantes alemães que chegaram a São
Leopoldo em 1824,  sendo a tradicional  festa da cidade de São Leopoldo.  O
evento busca resgatar a memória e a variada contribuição dos alemães para o
município,  trazendo  apresentações  de  folclore  alemão,  desfiles,  músicas  e
gastronomia típica, além de shows nacionais e regionais.

 Romaria  do  Padre  Réus:  principal  evento  religioso  do  município  de  São
Leopoldo, que ocorre durante o segundo domingo de julho, a Romaria do Padre
Reus reúne em torno de 20 mil pessoas de dentro e fora do estado. Os fiéis
iniciam  a  caminhada  da  Igreja  Matriz  Nossa  Senhora  da  Conceição  até  o
Santuário Sagrado Coração de Jesus, onde é realizada uma missa campal.

Agosto
 Expoclassic: a exposição é conhecida por ser um dos maiores eventos de carros

antigos em área coberta do Brasil e Mercosul, com mais de 700 veículos que
ocupam todos os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. 

 Festa das Azaleias: A origem da festa está relacionada à época de floração da
Azaleia,  o  que  indica  a  chegada  da  primavera.  Dentro  da  grande  grade  de
eventos que acontece na festa temos ainda o Encontro de Bois Carreiros, que
leva a um universo de resgate das habilidades dos carreteiros e suas vivências,
o Encontro de Soberanas, a Caminhada de Experiências e o Bike Fest Azaleia.

Setembro
 Kerb  de  São  Miguel:  uma  grande  festa  em  comemoração  ao  Padroeiro  do

Município  de Dois  Irmãos  –  São Miguel.  Reúne  dança,  gastronomia,  chopp,
desfile temático, alegria e muita diversão.

 Aldeia  Sesc/RS  Novo  Hamburgo:  evento  que  contempla  uma  programação
diversificada, nas diferentes linguagens e manifestações artísticas, entre grupos
locais, regionais e nacionais.

 Acampamento  Farroupilha:  programação  voltada  para  as  comemorações  da
Semana Farroupilha e o Dia do Gaúcho (20 de Setembro), com a montagem de
um dos maiores acampamentos farroupilhas do interior do Rio Grande do Sul.
São duas semanas ininterruptas com shows, atividades e muita comida típica,
no município de Sapiranga.

 Semana Farroupilha: durante o mês de setembro ocorre a tradicional Semana
Farroupilha de São Leopoldo, com atrações envolvendo as tradições gaúchas,
como músicas e danças típicas, gastronomia e piquetes gauchescos, além do



desfile de 20 de setembro. As comemorações acontecem em dois  locais  da
cidade: Bairro Vicentina e no Bairro Feitoria.

Outubro
 Feira Loucura por Sapatos e Festival de Cervejas Artesanais – Edição outubro:

considerada a maior promoção de sapatos do Brasil,  a  Feira da Loucura Por
Sapatos  é  direcionada  ao  consumidor  final,  que  busca  por  novidades  em
sapatos, bolsas, roupas e acessórios para toda a família. Em paralelo ocorre o
Festival das cervejas Artesanais.

 Hamburgerberg Fest: são dois dias de muita festa e alegria pelas ruas do Centro
Histórico de Hamburgo Velho, a Hamburgerberg Fest é o maior evento cultural
de Novo Hamburgo.

 Mostratec: acontece anualmente nos Pavilhões da Fenac, a feira de ciência e
tecnologia é realizada pela  Fundação Liberato e destina-se a apresentação de
projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento humano, realizados
por jovens cientistas do ensino médio e da educação profissional  técnica de
nível médio. 

 Feira das Flores: o evento mais florido de Ivoti – Cidade das Flores, oferece ao
visitante uma ampla variedade de mudas de flores e folhagens diretamente do
produtor, além de amostras de jardins, atrações culturais, comercialização de
produtos  coloniais,  artesanato,  praça  de  alimentação,  cervejas  artesanais  e
espaço infantil, tudo em um ambiente histórico e acolhedor, junto ao Núcleo
de Casas Enxaimel.

 Festa  Nacional  da  Lavanda:  a festa  conta  com diversas  atrações  culturais  e
musicais, de cunho nacional e regional, gastronomia, oficinas e venda de mudas
e produtos a base de lavanda, ocorre junto a Feira de indústria, Comércio e
Artesanato,  Feira  de  Produtos  Coloniais  –  Agroecológicos  e  Agroindustriais.
Também  ocorre  a  caminhada  “Pelos  Caminhos  da  Lavanda”,  passando  por
recantos do município de Morro Reuter.

Novembro
 Sul Beleza: feira realizada nos pavilhões da Fenac, com objetivo evidenciar e

aproximar todos os segmentos do setor de beleza, cabelos, estética, higiene
pessoal,  perfumaria,  cosméticos,  bem-estar  e  afins,  promovendo  relações
comerciais e educacionais. 

 Moto Romaria do Santuário das Mães: o evento que reúne motociclista para
celebrar a fé em um percurso de aproximadamente 22 km, entre os municípios
de São Leopoldo e Novo Hamburgo, ao término do percurso ocorre a missa e
benção das motocicletas junto ao Santuário.

 Reparasul:  feira  profissional  voltada  para  toda  a  cadeia  de  autopeças  e
equipamentos  para  reparação  automotiva.  Oferece  capacitações  e  palestras
para o setor e ocorre anualmente nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo.

 Natal dos Anjos: evento que transforma e ilumina a cidade de Dois Irmãos e os
corações de todos os que a visitam. Conta com inúmeras atrações artísticas,
culturais, desfiles temáticos e a graça da Árvore símbolo do Natal Gaúcho.

 Festa das Rosas: A Festa das Rosas é uma marca de Sapiranga, que ratificou ao
Município o título de Cidade das Rosas. A história da festa foi iniciada há 52
anos.  Do  início  simples  dos  concursos  de  jardins  e  buquês,  vieram  a



participação  e  organização  ativa  da  sociedade,  os  desfiles,  a  exposição
industrial  dos  principais  produtos  do  município,  apresentação  de  corais,
bandinhas e bandas marciais. 

Dezembro 
 Rodeio Interestadual e Internacional da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande: o

Rodeio  é  a  maior  manifestação  da  cultura  gaúcha,  onde  através  de
modalidades  artísticas,  esportivas,  campeiras,  shows  e  baile,  onde  é
demonstrada toda a força do tradicionalismo gaúcho.

 Natal da Integração:  O natal da integração acontece desde 1989 no centro da
cidade de Campo Bom e se espalha aos bairros levando o espírito natalino e
acolhedor  a  todos  campo-bonenses  e  visitantes,  que  a  cada  edição  são
convidados a viajar no mundo lúdico e encantador do Natal.

 Natal dos Anjos: evento que transforma e ilumina a cidade de Dois Irmãos e os
corações de todos os que a visitam. Conta com inúmeras atrações artísticas,
culturais, desfiles temáticos e a graça da Árvore símbolo do Natal Gaúcho.



ANEXO 03 – Índices de Competitividade Turística do Vale Germânico

Infraestrutura Geral: considerado um Ponto Forte da região, pois apresenta avaliação
superior às médias do RS e do BR. Oferece uma série de serviços estruturados, mas
principalmente, em relação ao turismo, tem um cuidado especial com a drenagem e
conservação  urbana  no  entorno dos  atrativos.  Ponto  de  atenção:  necessidade  de
diminuir o impacto da poluição visual.

Acesso: a região possui um  Ponto Forte de extrema relevância, estamos localizados
numa posição  estratégica  entre  Capital  e  regiões  turísticas  do  estado,  com modal
metroviário a  um aeroporto internacional  e  ampla oferta de terminais  rodoviários,
além de boa parte dos municípios já estarem integrados  à Rota Romântica,  razões
pelas quais o índice é superior às médias do RS e BR. Porém, é preciso atenção aos
Pontos Fracos,  acessos dificultados pelas características das rodovias da região, sua
sinalização, a inexistência de serviços turísticos nos terminais e de uma linha turismo
nos serviços de transporte. 

Serviços e Equipamentos Turísticos: neste índice a região está no mesmo nível do RS e
do BR, e possui um  Ponto Fraco significativo, que é a falta de empresas expressivas
para  o  receptivo  turístico  regional,  além  da  ausência  de  sinalização  em  idioma
estrangeiro,  a  falta  da  sistematização  de  informações  regionais  via  calendário  e  a
carência de estruturas de informações ao turista. No entanto, deve-se valorizar o que
existe de diferencial difícil de ser copiado, um importante Ponto Forte que é o Centro
de Eventos regional com diversas feiras de âmbito nacional e internacional, além de
contar com instituições diversas de formação em áreas afins do turismo, grande oferta
de  praças  e  parques  com  boa  qualidade e  utilizados  pela  população,  existência  e
crescimento de importantes parques tecnológicos e de saúde.

Atrativos Turísticos: apesar do índice da região estar no mesmo nível do RS e do BR,
avaliamos que possuímos diferenciais importantes nesta área, como a existência do
único Shopping Outlet do Rio Grande do Sul, de um dos mais modernos teatros da
América Latina, atrativos culturais únicos e de grande expressão, e atrativos naturais
com fluxo continuado, extensa grade de eventos esportivos, entre outros aspectos que
materializam a diversidade de atrativos como um importante  Ponto Forte  da região.
Desta forma, torna-se um desafio transpor a falta de reconhecimento do potencial
turístico da região por parte da população local e a falta de divulgação sistematizada
dos atrativos e serviços e equipamentos.

Marketing e Promoção do Destino:  considerado um dos principais  Pontos Fracos  da
região, a inexistência de material promocional específico, ausência de site promocional
da  região,  falta  de  eventos  voltados  ao  setor  de  turismo  na  região,  carência  na
participação em feiras,  são alguns dos pontos que fazem deste índice um dos mais
baixos. Ações como a revisão do Plano Regional e a sinergia entre os municípios que os
trouxe até este momento, são exemplos desta mudança de realidade que marca uma
nova fase para o turismo da região, além de ações representativas já realizadas como o
destaque de região que mais utilizou a plataforma de calendário oficial de eventos do
estado.



Políticas  Públicas:  apesar  de  alguns  avanços  individuais  nesta  área  por  parte  dos
municípios, e da região ter um índice dentro das médias do RS e BR, a área possui uma
avaliação  como  Ponto  Fraco,  pela  falta  de  investimentos  diretos  no  setor,  órgãos
gestores municipais não exclusivos ao turismo, dificuldade na transversalidade com as
demais secretarias, informalidade no setor, carência de planos municipais de turismo e
de banco de projetos por parte dos municípios/região. 

Cooperação Regional:  considerado um dos principais  Pontos Fracos  da região, tem
sido objeto de diversas  ações  desde o início  da revisão deste  plano em 2018,  são
exemplos desta mudança de realidade a adesão  à personalidade jurídica da região
(AMVARS e CP Sinos),  a mudança de marca para Vale Germânico reconhecida pela
Secretaria  pelo  Estado  e  União,  e  o  trabalho  de  gestores  regionais  de  forma
sistematizada. De qualquer forma, os desafios ainda são diversos, como a criação de
roteiros  regionais,  a  queda no número  de  municípios  regionalizados  em relação  a
2017, a falta de um fundo regional exclusivo ao turismo, e a relação tempo  versus
recursos para efetivação do plano regional por meio de ações.

Monitoramento: índice responsável pelas menores médias no RS e BR, também é um
dos principais Pontos Fracos da região, extremamente importante, pois é um guia para
a formulação de objetivos e ações estratégicas. O baixo índice resultou na realização
de diversas pesquisas secundárias, muitas neste documento citadas, o que minimiza
consideravelmente o impacto, principalmente se comparado com outros destinos. De
qualquer forma, a falta de pesquisa de demanda periódica, a ausência de estatísticas e
de relatórios de conjuntura turística local; falta de dados sobre o impacto econômico
do turismo na região e a inexistência de pesquisas de satisfação consolidadas.

Economia Local:  para os padrões do RS e do BR, a região representa um importante
polo de produção, com uma economia forte e cada vez mais diversificada, garantindo a
este  item  um  importante  Ponto  Forte  que  proporciona  intensa  movimentação  da
economia com diversos eventos que promovem o segmento de turismo de negócios,
atualmente  amplia  sua  importância  como  polo  de  tecnologia,  saúde  e  indústria
criativa. Falta de incentivos fiscais para atividades turísticas ainda é um desafio a ser
superado. 

Capacidade  Empresarial:  considerado  um  Ponto  Forte da  região,  pois  apresenta
consolidada rede de ensino superior, técnica e de cursos de idiomas, bom nível  de
formação para cargos de supervisão e administração, e presença de grupos nacionais e
internacionais  no  trade  turístico.  Precisa  atuar  na  falta  de  adensamento  de
empreendimentos turísticos formando arranjos locais, eliminar barreiras que possam
representar  a  entrada  para  novos  empreendimentos  e  fomentar  a  economia
colaborativa e de cooperação.

Aspectos Sociais: considerado um Ponto Fraco se comparado com o RS e o BR, temos
dentro  das  carências  mais  diretamente  ligadas  ao  turismo  a  falta  de  ações  de
sensibilização do turista quanto à cultura e comunidade local, o baixo reconhecimento
da  comunidade  como  destino  turístico,  e  a  deficiência  nas  políticas  públicas  de



combate a problemas sociais vivenciados por comunidades mais carentes. A tradição
nos investimentos na educação que são uma herança da nossa história ainda se mostra
insuficiente para a mudança deste cenário, e o uso dos equipamentos turísticos pela
população  ainda  representa  um  desafio  no  que  tange  ao  entendimento  como
importante referência para a  qualidade de vida na região.  Destaque para o último
processo  de  consulta  popular,  que  foi  capaz  de  mobilizar  a  região  para  eleger  a
capacidade  de  captação  de  verbas  para  o  turismo  como  prioridade  dentro  das
alternativas existentes.

Aspectos Ambientais: com média abaixo das referências do RS e BR, destaca-se que o
Vale Germânico está localizado na região geográfica da Bacia do Rio do Sinos, uma
importante área ambiental que também traz imensa responsabilidade para a região,
razão pela qual, por mais que tenhamos diversos parques, praças, centros de educação
ambiental e a existência de unidades de conservação ambiental, consideramos como
um  Ponto  Fraco,  pois  ainda  demandamos  um  longo  e  complexo  caminho  para
consciência ambiental que minimize riscos e explore de forma sustentável as imensas
riquezas naturais da região. Presença de atividades potenciais poluidoras, ausência de
estação de tratamento de água para a reutilização; baixo índice da cobertura de rede
de  esgoto;  inexistência  de  usinas  para  incineração  e  compostagem  de  resíduos
coletados, entre outros, são pontos a serem desenvolvidos.

Aspectos  Culturais:  abaixo  da  média  nacional,  e  no  mesmo  patamar  da  estadual,
consideramos este um importante Ponto Forte da região. Aspectos históricos reforçam
a  expressão  de  manifestações  religiosas,  a  culinária  típica  e  as  festas  e  eventos
tradicionais  que  culminam  no  sentimento  de  pertencimento  e  ressignificação  dos
espaços públicos.  Existem grupos artísticos de manifestação popular  tradicional  em
diversas áreas e um processo crescente de bens tombados, sendo alguns destes de
peculiaridade ímpar na imigração alemã, constituem um diferencial importante para a
região. Ainda carente de uma atividade artesanal típica mais representativa, de uma
maior relação com as secretarias das áreas de educação, esporte e cultura, de uma
maior  divulgação do patrimônio artístico tombado,  ainda assim a sensibilidade das
políticas culturais de preservação das manifestações culturais pode ser corrigida. 



ANEXO 04 – Oportunidades e Ameaças do Ambiente Externo

Oportunidades:

Tendência econômica de crescimento: entre outros fatores é preciso destacar indícios
de recuperação nacional na economia, crescimento do PIB do turismo, queda na taxa
de  juros  para  investimento  no  setor,  e  a  alta  das  moedas  estrangeiras  que
impulsionam o turismo doméstico.

Consolidação  do turismo de  negócios  no  Brasil:  o  país  está  entre  os  20  que  mais
sediam turismo de  negócios  no mundo,  e  é  líder  na  América  Latina,  sendo que  a
posição estratégica do Rio Grande do Sul é destaque para o mercado do Mercosul e o
Aeroporto Salgado Filho está entre os 05 aeroportos internacionais do país que mais
recebem turistas de negócios. Infraestrutura, economia local e capacidade empresarial
da região reforçam as oportunidades da região como destino no segmento MICE.

Liderança mundial em recursos naturais: o Brasil é líder mundial em atrativos naturais
para o turismo, um dos principais requisitos para quem pensa em fazer turismo. E
neste segmento o Rio Grande do Sul possui uma identidade única, já reconhecida pelo
pampa gaúcho, a serra e seu potencial hidrográfico. 

Destaque mundial em recursos culturais: O Brasil possui a melhor colocação no índice
de  atrativos  culturais  mundial,  e  o  Rio  Grande  do  Sul,  dentro  das  unidades  da
federação é reconhecido pela cultura forte do gaúcho e pela influência das imigrações
aqui estabelecidas, reforçando uma identidade cultural única no país.

Fluxo de turistas  estrangeiros  no estado:  o  estado é  uma das  principais  portas  de
entrada de turistas estrangeiros no país, não somente pelos principais vizinhos como
Argentina  e  Uruguai,  mas  também por  outros  países  da  América  Latina  com voos
diretos  para  o  estado,  o  que  garante  mais  de  30  operadoras  de  turismo  destes
emissores  operando  o  destino  RS.  Conta  ainda  com  voo  direto  de  Portugal  e  a
perspectiva de novas operações com a ampliação da pista do Aeroporto Salgado Filho.

Destino RS como referência nacional: o tamanho do mercado doméstico é uma das
principais oportunidades do mercado, sendo o estado já uma referência em diversos
índices de competitividade do turismo e um reconhecido destino que bem recebe seus
visitantes.

Mercado doméstico gaúcho: 65% dos gaúchos que fazem turismo viajam também pelo
Rio Grande do Sul, e neste sentido é possível considerar milhões de pessoas aptas a
conhecer a região, que já possuem uma referência positiva sobre a prosperidade aqui
existente,  o  que  facilita  o  despertar  para  novas  oportunidades  de  experiência  na
região.



Ameaças:

Ambiente legal: o Brasil é o 126º colocado no ranking mundial de turismo na categoria
“ambiente de negócios”, aspecto que reflete não somente nos investimentos diretos
no setor, mas principalmente na capacidade de melhoria de infraestrutura e a geração
de  emprego  e  renda  que  empresas  internacionais  poderiam  trazer  para  a  região,
resultando na melhoria dos índices sociais.

Políticas  nacionais:  o  Rio  Grande  do Sul  não consta  no roteiro sugestivo do Plano
Aquarela  2020,  desenvolvido  pela  EMBRATUR,  e  nas  98  páginas  do  relatório  de
atividades de 2016 deste mesmo órgão consta apenas 2 vezes a citação de uma cidade
do  estado.  Desta  forma,  apesar  do  RS  ser  um  destino  referência  no  país  e
representativo para a América Latina, percebe-se um  distanciamento  da região e do
seu  potencial  para  a  valorização  nacional  e  o  crescimento  internacional.  Políticas
nacionais tendem a fortalecer destinos e regiões já consolidados, em vez de fomentar
de forma mais incisiva novas regiões para ampliar a diversificação da oferta

Priorização do setor: ocupando a 106º colocação no ranking mundial nesta categoria,
percebe-se que o assunto turismo ainda circula apenas no âmbito do discurso, isto é
possível verificar nas dotações orçamentárias dos municípios, estados e União, assim
como na transversalidade das políticas públicas com outras secretarias, em especial
cultura,  educação,  esporte,  meio  ambiente  e  obras,  usualmente  distantes  da
compreensão do que representa economicamente este setor e sua participação para o
desenvolvimento do mesmo.

Percepção de  segurança:  ocupando  também a 106º  colocação  no ranking  mundial
nesta categoria, a dimensão segurança é vista pelos estrangeiros como crítica no Brasil,
retardando seguidamente o desejo de conhecer nosso destino. Neste caso o noticiário
sobre destinos brasileiros indutores mundiais reflete sobre outras possibilidades de
negócios.

Marketing destinos institucionais:  considerando as feiras internacionais  e nacionais,
tanto a participação do Rio Grande do Sul, como a do Brasil, ainda carece de maior
organização, estrutura, ações integradas e foco no trade turístico. A característica do
modelo de negócios aplicado em feiras pouco contribui para a captação de negócios
para os destinos finais, salvo que estes participem do processo com antecedência.

Diminuição  do  Estado:  não  somente  uma  realidade  que  atinge  a  todos,  mas  em
especial municípios que dispõem de patrimônio histórico tombado pelo estado, não
somente pelas dificuldades de investimentos, mas também por uma corrente onda de
afastamento sobre responsabilidades antes atribuídas a estes órgãos.

Aumento  da  concorrência  em  turismo  de  negócios:  o  que  hoje  representa  um
importante  componente  do  turismo  local  tem  a  ameaça  da  movimentação  do
mercado. O turismo de negócios passou a ser o foco de muitos destinos, novos Centro
de  Eventos  entraram  no  mercado  e  muitos  destinos  focados  no  turismo  de  lazer
passaram a operar com maior intensidade nesta área.


