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RELATÓRIO DE SONDAGEM DE MERCADO 

A sondagem de mercado sobre o Mirante da Serra do Rio do Rastro foi realizada  no 

período de  13/07/2020 a 11/08/2020, por meio de reuniões virtuais entre empreenderes do 

setor privado e representantes da SANTUR  e SCPAR. As reuniões efetivamente ocorreram no 

período de 14/07/2020 a 04/08/2020, cujo conteúdo detalhado a seguir. Participaram das 

reuniões de sondagem de mercado 8 (oito) empresas/empreendedores, sendo que os seus 

dados relatados na tabela abaixo. 

1. Dados dos interessados: 

Data da 
reunião 

Horário Empresas/em
preendedores 

Contatos Informações 
sobre as 

empresas 

Participantes 

14/07/2020 
 

14:05-14:45 

 

Biosfera 
empreendime
ntos e 
consultorias 
LTDA 
 

Nome: Luiz 
Henrique Gevaerd 
Telefone:47 
992047850 
Email:ikegevaerd@
terra.com.br 
 

Atua com 
investigação e 
remediação de 
áreas 
contaminadas, 
licenciamento 
ambiental, 
acompanhamen
to de remoção 
de tanques de 
combustível, 
gerenciamento 
de resíduos 
sólidos, 
realização de 
projetos de 
treinamentos 
na área 
ambiental, 
entre outros 
serviços. 
Estão 
trabalhando no 
projeto “Rotas 
Cênicas de São 
Paulo”, para a 
Secretaria de 
Turismo de São 
Paulo,  

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Ramiro Zinder 
Pela empresa: 
Luiz Henrique 
Gevaerd 
SANTUR: 
Leandro Ferrari, 
Renê Menezes 
 
 

14/07/2020 15:00-15:45 

 

Ednaldo 
Acordi 
Fontanela 

Nome: Ednaldo 
Fontanela 
Telefone: 48 
988071077 
E-

O 
empreendedor 
tem uma 
empresa de 
construção civil. 

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Ramiro Zinder. 
Pela empresa:  
Ednaldo Acordi 

mailto:ikegevaerd@terra.com.br
mailto:ikegevaerd@terra.com.br
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mail:ednaldoeaf30
@gmail.com 
 

É proprietário 
do site “Serra 
do Rio do Rastro 
ao Vivo”. 
Representa um 
grupo de 
empresários, 
alguns do setor 
turístico. 
Trabalha com 
redes sociais 
para divulgação 
da serra (mídias 
sociais). 

Fontanela 

14/07/2020 16:00-16:45 

 

Observatório 
de Justiça 
Conservação 
 

Nome: André Dias 
Telefone: 41 
999173949 
E-mail: 
andredias@justicae
co.com.br 
 

Atuam em 
unidades de 
conservação no 
Paraná. 
André é 
turismólogo. 
Tem boa 
relação com o 
parque nacional 
de São Joaquim. 
É consultor de 
um grupo de 
empresários de 
Anitápolis. 
 

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Ramiro Zinder. 
Pela empresa: 
André Dias 

21/07/2020 15:00-15:45 Schaefer 
Engenharia 

Nome: Norberto 
Schaefer 
Telefone:48991198
500 
E-mail: 
norberto@schaefer
engenharia.com.br 

Empresa de 
engenharia e 
consultoria. 
Atua na 
elaboração e 
acompanhamen
to de projetos 
de engenharia. 

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Ramiro Zinder. 
Pela SANTUR: 
Renê Menezes 
Pela empresa: 
Norberto 
Schaefer 

21/07/2020 16:00-16:45 Gestalt Open 
Inovation 

Nome: Elifas Kassim 
Holodniak 
Telefone:47 
999693520 
E-mail: 
ELIFASK@gmail.co
m 

A empresa 
trabalha com 
inteligência 
locacional. 
Possui um 
sistema de 
busca e 
localização 
geográfica de 
empresas e 
clientes de 
vários setores.  
Está 
trabalhando no 

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Ramiro Zinder 
Pela empresa: 
ElifasKassimHol
odniak 

mailto:ednaldoeaf30@gmail.com
mailto:ednaldoeaf30@gmail.com
mailto:andredias@justicaeco.com.br
mailto:andredias@justicaeco.com.br
mailto:norberto@schaeferengenharia.com.br
mailto:norberto@schaeferengenharia.com.br
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projeto da rota 
cênica da Serra 
de SC e tem 
contato com 
vários fundos de 
investimento. 
 

28/07/2020 
 

14:30-15:00 Empresa de 
loteamentos – 
Três Figueiras 
Empreendime
ntos 
Imobiliários 
 

Nome: Samuel 
Orige 
Telefone:48991490
789 
E-
mail:samuelorige@
yahoo.com 
 

O empresário 
também é 
cirurgião 
plástico e possui 
uma empresa 
de construção 
com a família. 
 

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Ramiro Zinder 
Pela SANTUR: 
Renê Menezes 
Pela empresa: 
Samuel Orige 

04/08/2020 14:00-14:50 Beto Carrero 
World 
 

Nome: Edilson 
Doubrawa 
Telefone: 47 
999229567 
E-mail: 
edilson@betocarre
ro.com.br 
 

A empresa 
opera um 
parque turístico 
temático em 
Penha, maior 
parque 
temático da 
América Latina. 
Atua na área de 
entretenimento
. 
 

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Eduardo cunha, 
Maurício E. de 
Melo 
Pela empresa: 
Edilson 
Doubrawa, 
Clever Ávila 
Pirola, 
Alexandre 
Murad, Hugo 
Lot Neto, 
Alexandre 
Murad (CEO da 
empresa) 
Pela SANTUR: 
Karina Baldança 

04/08/2020 15:00-15:55 Rio do Rastro 
Resort 

Nome: Ivan 
Antônio Bertoncini 
Cascaed 
Telefone: 
49991121177 
E-mail: 
ivan@riodorastro.c
om.br 
 

Hotel resort 
localizado 
próximo ao 
mirante da 
Serra do Rio do 
Rastro. 
 

Pela SCPar: 
Paulo Ramos, 
Eduardo Cunha 
Pela empresa: 
Ivan Antônio 
Bertoncini 
Cascaed 
Pela SANTUR: 
Karina Baldança 

 

2. Resultados da sondagem de mercado 

As reuniões da sondagem de mercado foram produtivas no sentido de fornecerem 

informações e grande utilidade para o conhecimento sobre a percepção de players do mercado 

sobre a concessão do Mirante da Serra do Rio do Rastro. Tais informações possibilitarão a 

elaboração do projeto de chamamento público via PMI (Procedimento de Manifestação de 

mailto:samuelorige@yahoo.com
mailto:samuelorige@yahoo.com
mailto:edilson@betocarrero.com.br
mailto:edilson@betocarrero.com.br
mailto:ivan@riodorastro.com.br
mailto:ivan@riodorastro.com.br
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Interesse) pelo governo do estado de Santa Catarina, visando obter propostas de projetos a 

serem avaliados para o lançamento da licitação para a concessão à iniciativa privada dos 

terrenos pertencentes ao Estado de Santa Catarina no Mirante da Serra do Rio do Rastro.   

As principais informações obtidas por meio da sondagem de mercado são relatadas a 

seguir. 

2.1 Visão das empresas sobre o setor 

Segundo um dos participantes, pelo conhecimento sobre os turistas que frequentam 

a região, imagina que com a concessão do mirante o fluxo de turismo para o local aumentaria 

em 30%. 

Para outros a serra catarinense tem um enorme potencial turístico, sendo que a 

integração do turismo com opções de entretenimento é entendida como favorável para o 

desenvolvimento do turismo na região. O turismo regional tende a crescer em função das 

dificuldades do turismo de longa distância. 

Também há opinião de que projetos para o local devem considerar o 

desenvolvimento com preservação com o meio ambiente. 

 

2.2 Demandas para o setor 

A região conta com cobertura por fibra ótica, então internet não seria uma limitação 

para empreendimentos no local. Contudo, há problemas de queda de energia elétrica na 

região. 

A recuperação de 6 km da SC-390 entre Lauro Muller e Guatá é considerada 

importante para viabilizar empreendimentos no mirante. 

A infraestrutura hoteleira na região é considerada como razoável, sendo que os 

visitantes querem conhecer a região da serra, considerando vários municípios, já havendo 

manifestação de grupos interessados nesse tipo de turismo. 

 

2.3 Tendências para o setor 

O turismo de serra (turismo de proximidade) estava em plena expansão antes da 

Covid, com a pandemia e restrições para viagens internacionais, o  turismo regional tende a ser 

uma opção. 

Há investidores interessados em investir em unidades de conservação, a exemplo da 

concessão do caminho do mar, em São Paulo. 
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2.4 Riscos da assunção da operação (fatores críticos de sucesso) 

Como os terrenos a serem disponibilizados para a concessão atualmente são de 

propriedade da Secretaria Estadual de Infraestrutura (SIE), foi citado como risco a necessidade 

da transferência dos terrenos para a SANTUR. Porém, caso haja dificuldades nessa 

transferência, a concessão pode ser realizara pela própria SIE. 

Segundo relatos, 32% dos dias na região são de chuva. Também há muito vento. 

Esses fatores podem limitar as opções para os projetos a serem propostos e também podem 

gerar riscos para a sua operação. Em função desses riscos, por exemplo, a opção de instalação 

de uma roda gigante no local deve ser pensada com cuidado. 

Outros receios manifestados são da possibilidade de embargo posterior da concessão 

pública, ou mesmo as demoras nas liberações ambientais (para a implantação do projeto). 

Do ponto de vista ambiental também considera-se como risco o potencial de 

desmoronamento da serra do rio do rastro, em função da mineração. 

Há necessidade de apoio do governo para desenvolver o turismo, manutenção da 

estrada da serra, programas de incentivo para o desenvolvimento turístico, rotas cênicas, 

conhecer outros programas da iniciativa privada (bicicletas, maratonas, etc). Com relação a 

isso, também seria necessário criar um ambiente na região para fomentar o turismo, para 

ajudar a viabilizar o empreendimento. Devido ao potencial aumento do fluxo de turistas após a 

concessão, aumenta a necessidade de manutenção e acessibilidade das estradas. 

Com o possível aumento do turismo na serra pós covid vai aumentar, há um disco de 

se perder o controle sobre o fluxo de visitantes e usuários das estradas da serra. Um dos 

potenciais problemas poderia ser com os caminhões. Foi citado que talvez seja necessário 

orientar os horários para os caminhões passarem na serra do Rio do Rastro. 

 

2.5 Impressões sobre o equipamento a ser concedido 

Segundo manifestações na sondagem, o mirante da Serra do Rio do Rastro gera uma 

visitação aproximada de 16mil pessoas por mês. 

Uma pequena parcela dos participantes da sondagem não conhece bem o local e o 

equipamento atual, e perguntou sobre quais as estruturas já disponíveis no local. 

A região do alto da serra ainda é um pouco inóspita, na opinião de certo participante 

Segundo informações levantadas na sondagem, o trade turístico da região está 

esperando uma definição sobre o que fazer com o mirante.  
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2.6 Sugestões sobre o equipamento 

Surgiram várias sugestões diferentes e potencialmente complementares sobre os 

equipamentos a serem desenvolvidos no local, relatadas abaixo.  

Passarela, bungee jump, trenzinho, passagem entre os platôs: tirolesa; alimentação; 

parceria com o eco-museu. 

Mix de atrações de diversão familiares e radicais, com área gastronômica. 

Também foi sugerido que o projeto pode ser desenvolvido em partes, não 

necessariamente tudo de uma vez. 

 

2.7 Sugestões sobre a estruturação do projeto (PMI, termo de referência, edital, 

etc) 

O edital deve ter boa definição do escopo das áreas, deixar as alternativas o mais 

claro possível. Sugere-se obter as matrículas dos terrenos a serem concedidos e demonstrar 

em mapas para o setor privado entender melhor. 

Para o projeto acontecer é necessário que o Estado defina qual projeto quer. 

A empresa que for assumir a concessão da área mais viável economicamente deve 

pegar também a área menos rentável.  Ou seja, a licitação deve ser dos terrenos em conjunto, 

incluindo as áreas mais nobres e as menos nobres para os investimentos. 

A concessão deveria contemplar uma visão mais global da área, usar a área toda 

(incluindo a área total de 720.000 m2, que o empresário citou como área pertencente ao 

Estado). 

O projeto a ser licitado deve levar em consideração várias especificidades da região 

onde está localizado o mirante, tais como dificuldades construtivas, clima, temperatura, 

ventos. As construções precisam ter conforto térmico e resistência ao vento. 

O projeto deve contemplar a inclusão da sinalização da Coluna White, que remete à 

questão geológica da área (há um livro publicado sobre geologia da região, sendo que a 

Sociedade de Geologia desenvolveu marcações por totens geológicos, por camadas que 

compõem o maciço da Serra do Rio do Rastro), bem como a recuperação do museu geológico 

que havia na serra. 

O projeto deveria também incluir as rotas cênicas da região, valorizar as trilhas que já 

existem nos cânions, e contemplar destinos turísticos existentes nos municípios de Lauro 

Muller e Orleans (situados na borda inferior da serra). 

Alguns empreendedores demonstraram interesse em participar do PMI ou da 

licitação da concessão em parceria com outras empresas. 
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Sugere consulta ao processo de concessão do parque do Paraná. 

Um dos participantes tem uma sugestão de modelo de PMI, que poderia apresentar 

para o Estado em uma reunião presencial. 

A ideia imaginada para o local é não ofuscar a beleza da serra com o equipamento, 

apenas lapidando o local, com um movimento ordenado do turismo na região, com 

preservando o meio ambiente. 

 

2.8 Observações finais 

 Um dos participantes demonstrou interesse de ser um integrador de outros 

empreendedores para o negócio, como em um consórcio, do que investir sozinha, tanto no 

PMI quanto na concorrência na licitação. 

Há preocupação de alguns empreendedores sobre se a concessão envolve os 

equipamentos já existentes e cedidos hoje (cessões de uso).  

Há dúvidas de um empreendedor sobre qual exatamente a área que vai ser 

concedida, pois segundo ele, existe uma área bastante superior aos 33.000 m2 dos terrenos 

mapeados pela SANTUR para a concessão do Mirante da Serra do Rio do Rastro.  

 

 

 

 

 

 

  


