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Pesquisa realizada pelo CEPATUR – Conselho Paranaense de Turismo, executada pela Paraná
Turismo, que representa a opinião sobre o turismo e as viagens com uma visão do setor turístico
pelos turistas potenciais, realizada no período de 25/maio a 07/junho de 2020.
Participação de todas as Regiões Turísticas do Estado na pesquisa, sendo a mais expressiva -, a
Rotas do Pinhão (54%), com o maior número de Servidores Públicos Estaduais, por conta da
concentração de órgãos oficiais na capital e arredores, o que reflete também na ocupação, a
concentração de servidor público estadual, 56%. Quanto à faixa etária dos respondentes: 40% têm
entre 36 a 50 anos e 31%, de 50 a 65 anos, sendo que as mulheres foram a maioria, 56%. Cujas
viagens eram realizadas principalmente motivadas pelo lazer para 83%, e a realização de 1 a 5
viajes por ano. Panorama antes e durante a pandemia da COVID-19; 69%, dos respondentes tinham
viagem programada para o 1º semestre/2020, sendo que, 42% das viagens nacionais foram
canceladas. Com relação as expectativas pós Isolamento Social: 32% realizarão viagens somente
se necessário no 2º semestre de 2020, sendo que, 31% exigem que todos os equipamentos
turísticos e meios de transporte adotem protocolos de segurança. As pretensões de viagens a serem
realizadas a Lazer num raio de 50km, entre julho e dezembro de 2020: 52%, tem a intenção de
efetuar pelo menos uma viagem; 71% utilizará o carro próprio como meio de transporte. Hotel (31%)
e Imóvel de parentes/amigos (20%) são a preferência na hospedagem. Quanto à segurança, 80%
dos entrevistados tem conhecimento sobre os protocolos de segurança sanitária que foram
implantados por conta da pandemia da COVID-19. Já as maiores preocupações são: capacidade de
controle sanitário por parte das autoridades (16%), desconfiança/receio de contaminação (16%),
insegurança financeira/ausência de estabilidade econômica (16%), restrições internacionais (14%).
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