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Resumo 

O intuito da presente pesquisa foi de analisar as mídias 
sociais que as Unidades de Conservação Estaduais do 
Paraná abertas para visitação estão utilizando, 
verificando quais possuem mídias sociais como o 
Facebook, Instagram, TripAdvisor e também site próprio. 
Em seguida, buscou-se analisar suas postagens e 
engajamento das mesmas, para sugerir algumas 
possíveis sugestões de postagens e uso da mídia. 

Introdução  

As mídias sociais podem ser tanto um meio de 
comunicação e entretenimento entre amigos quanto uma 
ferramenta capaz de transformar os negócios de uma 
empresa. O formato que elas irão ter vai depender 
exclusivamente de como é planejado seu uso diário. 
Muitas empresas estão optando por fazer das redes 
sociais presentes do ambiente virtual parte de seus 
instrumentos de trabalho, lidando com elas de forma 
estratégica e voltadas para o método de propaganda 
(ROSA, KAMIMURA, 2012). Estas ferramentas são 
importantes para a atividade turística, dado sua 
intangibilidade, pois ao navegarem pela internet e 
encontrarem conteúdo turístico as pessoas se sentem 
atraídas e motivadas a viajar, através de fotografias e 
comentários disponibilizadas por empresas ou por 
turistas, mesmo que desconhecidos (ALVES et al., 
2017). Por esses motivos, a presente pesquisa visa 
analisar como as 30 Unidades de Conservação 
Estaduais do Paraná abertas ao público estão se 
posicionando em relação a isso, se optaram por ter certa 
rede social ou se optaram por ter mais de uma, e como 
estão gerenciando suas contas. 

Material e Métodos 

Por meio de metodologia dedutiva e da utilização de 
técnicas bibliográficas, documentais e coleta de dados 
primários, foi investigada a inserção dos Parques 
Estaduais do Paraná nas redes sociais, tabulado o 
número de posts, seguidores e curtidas. 

Resultados e Discussão 

Os resultados indicam que o potencial das mídias sociais 
analisadas é subaproveitado pelos gestores das UCs. 
Conclui-se que 21 Parques Estaduais possuem alguma 
das redes sociais analisadas, e 9 parques não possuem 
nenhuma conta. A mídia social TripAdvisor é a que se 
destaca com 21 Parques estando presentes em sua 
plataforma. Entre as demais redes, apenas 4 dos 
parques fazem uso frequente, indicando que as 
ferramentas são subaproveitadas. 

Conclusões 

A situação encontrada nas mídias sociais dos Parques 
Estaduais do Paraná é precária, pois mesmo a maioria 
dos parques utilizando alguma das mídias, o uso delas 
não é eficiente para alcançar o público desejado. Apenas 
ter um perfil em certa rede social não é o suficiente, é 
necessário que seja feita uma administração visando 
seus objetivos, para que assim futuramente venha 
propagar o perfil e consequentemente os lucros dos 
serviços ofertados. A sugestão é que os Parques 
Estaduais do Paraná sigam o mesmo modelo de perfil 
que alguns dos parques já apresentam, como é o caso 
do Parque Estadual da Ilha do Mel que tem tanto o perfil 
do Instagram quanto o do Facebook com um 
engajamento alto nas postagens, isso poderia não 
acontecer caso o perfil não fosse ativo como é, com 
publicações novas toda semana e algumas promoções 
ofertadas, além de manter uma interação com público. 
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