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Palavra do Presidente

Prezado(a) Gestor(a),

Em virtude da relevante capacidade de gerar crescimento eco-
nômico e social, o turismo vem ganhando importância em todo o 
mundo. Segundo dados da Organização Mundial do Turismo (OMT), 
com um aumento de 5% em relação a 2011 e um recorde de 467 
milhões de turistas no primeiro semestre de 2012, o turismo interna-
cional está prestes a chegar a um bilhão de turistas até o fim do ano.  

Considerado como uma atividade econômica importante em 
várias regiões do País, o turismo no Brasil obteve um bom desem-
penho em razão do fortalecimento da economia nacional, que gerou, 
por exemplo, a ascensão das classes C e D; do aumento dos investi-
mentos em infraestrutura e da imagem favorável do País no exterior. 
Prova disso, são os dados divulgados pelo Ministério do Turismo, 
em que foram registrados 6.248.454 desembarques internacionais e 
56.724.122 desembarques domésticos no Brasil em 2012. 

Em decorrência dessas constatações, e por meio deste traba-
lho elaborado pela Área de Turismo da CNM, oferecemos sugestões 
de práticas que podem ser desenvolvidas ou de programas existentes 
para desenvolver a atividade turística na região e nos Municípios, 
aproveitando as potencialidades de cada um.

Esperamos que as ações a serem empreendidas consigam efe-
tivamente empolgar sua comunidade e permitir o aproveitamento de 
setores ociosos, realizando a inserção de pessoas e ambientes turísti-
cos na rota da rentabilidade.

Paulo Ziulkoski
Presidente da CNM
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1. o Gestor PÚBliCo e o 
tUrisMo

A OMT – Organização Mundial do Turismo define Turismo 
como “as atividades que as pessoas realizam durante viagens e esta-
das em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período 
inferior a um ano, com finalidades de lazer, negócios ou outras”...

O Turismo é uma atividade econômica que possui implicações 
políticas, sociais, ambientais e culturais. Entre os benefícios do desen-
volvimento da atividade destacam-se a geração e a distribuição de 
renda, as melhorias na infraestrutura, a preservação dos patrimônios 
natural e cultural, o aumento da arrecadação de impostos e, muitas 
vezes, a atração de investimentos externos. Assim, ao desenvolver a 
atividade turística, o Município cria um ambiente agradável para o 
turista e melhora a qualidade de vida de toda a sua população. 

Quando se fala de gestão municipal em turismo, passa-se a um 
ambiente complexo, na medida em que a oferta turística é formada 
pelos atrativos (locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenômenos, 
eventos ou manifestações capazes de motivar o deslocamento de pes-
soas para conhecê-los), os prestadores de serviços turísticos como 
hotéis, restaurantes, parques, agências de turismo (que são entes pri-
vados) e a comunidade, que possui um papel importantíssimo neste 
sistema. Sendo assim, faz-se necessário criar uma harmonia entre 
todos os atores para que se possa gerir o turismo municipal.

O papel do gestor municipal de turismo neste sistema é o de 
ser o grande fomentador do desenvolvimento turístico, articulando 
com os atores do setor privado, a comunidade, os conselhos estadual 
e municipal de turismo e as demais esferas públicas envolvidas como 
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a secretaria estadual e o Ministério do Turismo. Além disso, necessita 
articular com as demais secretarias ou departamentos do seu próprio 
Município, pois é dever do poder público cuidar da infraestrutura da 
cidade, envolvendo, por exemplo: Saneamento, Transporte Público, 
acessibilidade, Segurança etc.

Quanto ao perfil desejável do gestor municipal de turismo, 
sugere-se que tenha visão sistêmica, conhecimento técnico, capa-
cidade de compartilhar conhecimento, orientação para resultados, 
habilidade na gestão de pessoas e liderança de equipes e capaci-
dade inovadora. Entretanto e, principalmente, o gestor municipal de 
turismo deve saber que seu desafio é grande, mas também é grande 
a capacidade de atuar em benefício de sua comunidade, ajudando o 
prefeito a construir uma cidade melhor!
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2. a estrUtUra de GestÃo 
MUniCiPal

A estrutura municipal do turismo pode estar organizada na 
forma de uma secretaria municipal, ou um departamento situado em 
um organismo de promoção do desenvolvimento, ou uma agência 
ou empresa municipal de turismo, ou ainda, uma assessoria vincu-
lada, preferencialmente, ao gabinete do prefeito, conforme sugerido 
pelo Guia Prático para Dirigentes Públicos Municipais de Turismo, 
do governo do Paraná. O órgão municipal de turismo não precisa 
obedecer a um formato rígido; deve ser constituído em função de 
distintos fatores, como por exemplo, o tamanho do Município, os 
recursos disponíveis para orçamento, a importância do desenvolvi-
mento do setor como economia já consolidada para o Município, a 
capacidade do setor privado, possibilidade de captar recursos não 
fiscais para fomentar a atividade turística etc. Entretanto, o gestor 
deve fortalecer a estrutura a fim de que tenha influência política e 
capacidade de articulação com todos os organismos da administração 
pública municipal.

No que se refere ao sistema de organização para o Turismo, o 
modelo mais comum e eficaz tem o seguinte formato:

I - Conselho Municipal de Turismo: órgão da administração 
municipal de caráter consultivo e deliberativo que conjuga esforços 
entre o poder público e a sociedade civil, para assessorar o Município 
em questões referentes ao desenvolvimento do Turismo.

 É por meio do conselho municipal de Turismo que a comu-
nidade, representada por seus diversos segmentos, participa da 
elaboração do plano de desenvolvimento sustentável do Turismo. 
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O conselho municipal de turismo tem ainda as funções de inter-
mediar interesses do produtor e consumidor; facilitar a obtenção de 
recursos; captar recursos e investimentos; promover campanhas etc. 

II - Fundo Municipal de Turismo – Fumtur: conta bancária 
pública, o Fumtur é criado por lei municipal para subsidiar as ações 
do conselho, com o objetivo de concentrar recursos de várias pro-
cedências públicas e privadas, a fim de promover a consolidação da 
atividade turística do Município; administrado pelo conselho munici-
pal com suporte contábil da prefeitura municipal, e apoio econômico 
das instituições financeiras oficiais. Cabe lembrar que a lei orçamen-
tária municipal pode destinar recursos ao Fumtur, assim como estes 
podem ser captados desenvolvendo-se projetos para órgãos públi-
cos federais e de emendas parlamentares destinadas por deputados 
federais e senadores, além de recursos provenientes de leis locais de 
incentivo;

III – Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo: documento que reúne as diretrizes, estratégias e ações 
para o Município desenvolver o Turismo de maneira organizada 
e planejada.

2.1 Boas Práticas

2.1.1 Bonito/MS 

A profissionalização da atividade turística começou há 10 anos 
por uma ação conjunta da prefeitura municipal com o Sebrae/MS, 
Embratur, e Senac/MS, que capacitaram cerca de 1.700 pessoas entre 
empresários, guias e outros profissionais do setor e, como resultado, 
houve um grande aumento da oferta qualificada de serviços.
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Em 2005, a Lei Municipal nº 1.048, de 23 de março de 2005, 
criou o Conselho Municipal de Turismo e estabelecidas as suas 
competências tais como: formulação das diretrizes básicas para 
a política municipal do turismo;   proposição de planos de finan-
ciamentos e convênios com instituições financeiras, públicas ou 
privadas; análise e parecer sobre as contas que lhe forem apresen-
tadas referentes aos planos e programas de trabalho executados; 
fiscalização da captação; repasse e  destinação dos recursos de com-
petência do Fumtur, entre outros.

2.1.2 Bento Gonçalves/RS 

O Conselho Municipal de Turismo – Comtur também é consi-
derado um caso de sucesso. Foi criado em 11 de maio de 1965, pela 
Lei Municipal nº 171/2005. 

O conselho tem caráter consultivo e, conforme estabelecido 
no seu regimento interno, realiza encontros mensais, em diferentes 
locais, definidos pelos conselheiros. Atualmente está composto de 
25 entidades, sendo estas representadas por um membro titular e dois 
suplentes, das esferas governamentais e não governamentais. 

Após a publicação do Decreto Municipal nº 7.064, de 21 de 
dezembro de 2009, e posteriores alterações deste, o conselho passou 
a ter a atribuição de analisar as solicitações de cadastro de entidade 
parceira do Município e pedidos de auxílio financeiro de projetos/
eventos relacionados com o Turismo, bem como realizar a análise das 
prestações de contas dos projetos aprovados e financiados. A partir 
desse momento, o conselho, visando qualificar sua análise e gestão, 
estabeleceu critérios e aprovou resoluções e documentos que devem 
ser seguidos por aqueles que possuem interesse em enviar pedido de 
auxílio financeiro ao Município ou tenham a obrigação de realizar 
prestação de contas.
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As atribuições do conselho, que tem atuado em profunda siner-
gia e posicionado competitivamente Bento Gonçalves como um dos 
principais destinos turísticos nacionais, podem servir de modelo para 
outros Municípios. Destacamos como atribuições positivas:

a. Formular a política municipal de turismo, visando criar 
condições para o incremento e desenvolvimento de ativi-
dades turísticas no Município;

b. Propor resoluções, atos ou instruções regulamentares 
necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como 
modificações ou supressões de exigências administrativas 
ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo;

c. Opinar na esfera do Poder Executivo ou, quando solicitado, 
do Poder Legislativo, sobre projetos de lei que se relacio-
nem com o turismo ou adotem medidas que neste possam 
ter implicações; 

d. Desenvolver programas e projetos de interesse turístico, 
visando incrementar o afluxo de turistas à cidade de Bento 
Gonçalves;

e. Estabelecer diretrizes para um trabalho coordenado pela 
iniciativa privada, com o objetivo de promover a infraes-
trutura adequada à implantação do turismo;

f. Estudar de forma sistemática e permanente o mercado 
turístico do Município, a fim de contar com os dados neces-
sários para um adequado controle técnico;

g. Programar e executar amplos debates sobre temas de inte-
resse turístico;

h. Manter cadastro de informações turísticas de interesse do 
Município;

i. Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo;
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j. Apoiar, em nome da prefeitura municipal de Bento Gonçal-
ves, a realização de congressos, seminários e convenções, 
de relevante interesse para o implemento turístico do Muni-
cípio;

k. Implementar convênios com órgãos, entidades e institui-
ções, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais de 
turismo, com o objetivo de proceder intercâmbio de inte-
resse turístico;

l. Propor planos de financiamento e convênios com institui-
ções financeiras públicas ou privadas;

m. Emitir parecer relativo a financiamentos de iniciativas, 
programas e projetos que visem ao desenvolvimento da 
indústria turística, na forma que for estabelecida na regula-
mentação de lei municipal;

n. Examinar, julgar e aprovar as contas que lhe forem apre-
sentadas referentes aos planos e programas de trabalho 
executados;

o. Fiscalizar a captação, o repasse e a destinação dos recursos 
que lhe forem destinados;

p. Organizar o seu regimento interno.
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3. Plano naCional de 
tUrisMo

Segundo o Ministério do Turismo (BRASIL, 2010):

Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010 – é um ins-
trumento de planejamento e gestão que coloca o turismo 
como indutor do desenvolvimento e da geração de emprego 
e renda no País. O Plano é fruto do consenso de todos os 
segmentos turísticos envolvidos no objetivo comum de 
transformar a atividade em um importante mecanismo de 
melhoria do Brasil e fazer do turismo um importante indu-
tor da inclusão social. Esta inclusão pode ser alcançada por 
duas vias: a da produção, por meio da criação de novos 
postos de trabalho, ocupação e renda, e a do consumo, com 
a absorção de novos turistas no mercado interno.
O PNT 2007/2010 avança na perspectiva de expansão e 
fortalecimento do mercado interno, com especial ênfase na 
função social do turismo. Mas é também um compromisso 
de continuidade das ações já desenvolvidas pelo Ministé-
rio do Turismo e pela Embratur no sentido de consolidar 
o Brasil como um dos principais destinos turísticos mun-
diais.
Mais do que uma carta de intenções, é um instrumento de 
ação estratégica bem delineada nos seus macroprogramas 
e nas metas para os próximos quatro anos. O Plano Nacio-
nal de Turismo realiza o compromisso de apresentar ao 
País, de forma consolidada e sistemática, a Política Nacio-
nal de Turismo. 

A seguir, a relação dos Macroprogramas e programas que com-
põem o Plano Nacional de Turismo:
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•	 MACROPROGRAMA 1: Planejamento e gestão
–  Programa de Implementação e Descentralização da Política 

Nacional de Turismo
–  Programa de Avaliação e Monitoramento do Plano Nacional 

de Turismo
–  Programa de Relações Internacionais

•	 MACROPROGRAMA 2: Informação e estudos turísticos
–  Programa Sistema de Informações do Turismo
–  Programa de Competitividade do Turismo Brasileiro

•	 MACROPROGRAMA 3: Logística de transportes
–  Programa de Ampliação da Malha Aérea Internacional
–  Programa de Integração da América do Sul
–  Programa de Integração Modal nas Regiões Turísticas

•	 MACROPROGRAMA 4: Regionalização do turismo
–  Programa de Planejamento e Gestão da Regionalização
–  Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos
–  Programa de Estruturação da Produção Associada ao Turismo
–  Programa de Apoio ao Desenvolvimento Regional do Turismo

•	 MACROPROGRAMA 5: Fomento à iniciativa privada
–  Programa de Atração de Investimentos
–  Programa de Financiamento para o Turismo

•	 MACROPROGRAMA 6: Infraestrutura pública
–  Programa de Articulação Interministerial para Infraestrutu-

ra de Apoio ao Turismo
–  Programa de Apoio à Infraestrutura Turística
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•	 MACROPROGRAMA 7: Qualificação dos equipamen-
tos e serviços turísticos
– Programa de Normatização do Turismo
–	 Programa	de	Certificação	do	Turismo
–	 Programa	de	Qualificação	Profissional

•	 MACROPROGRAMA 8: Promoção e apoio à comer-
cialização
– Programa de Promoção Nacional do Turismo Brasileiro
– Programa de Apoio à Comercialização Nacional
– Programa de Promoção Internacional do Turismo Bra-

sileiro
– Programa de Apoio à Comercialização Internacional

3.1 Programa de Regionalização do Turismo (PRT) – 
Roteiros do Brasil

A ação municipal deve ser compreendida no âmbito do pro-
grama de regionalização, pois é no Município que se inicia o processo 
de desenvolvimento do turismo. O PRT é um dos principais elemen-
tos da execução da política do turismo e referência para todas as ações 
do Ministério do Turismo.

O programa propõe a estruturação, o ordenamento e a diversifi-
cação da oferta turística no País, sendo o referencial da base territorial 
explicitado no Macroprograma 4 do Plano Nacional de Turismo. Por 
meio do PRT, já foram mapeadas regiões turísticas no Brasil envol-
vendo cerca de 3.819 Municípios. 
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Fonte: Mtur

3.2 Boas Práticas

O Programa de Regionalização do Turismo (PRT) incentiva o 
Município a atuar como região turística e não como destino isolado, 
estabelecendo a cooperação e tornando-o mais competitivo.

3.2.1 Rota Missões/RS 

Em 1494, pelo Tratado de Tordesilhas, foi estabelecida a divi-
são do território sul-americano entre Portugal e Espanha. A região 
de atuação da Província Jesuítica do Paraguai, criada a partir de 1607 
(atualmente Paraguai, Argentina, Uruguai e parte do Brasil) perten-
cia à coroa espanhola. Nesta área, trinta povos foram organizados e 
denominados pelos jesuítas como reduções. As reduções jesuíticas 
abrigaram por cerca de 150 anos um número superior a 100 mil índios 
Guaranis,  numa sociedade altamente desenvolvida. Uma experiência 
única no mundo, reconhecida como “A Terra sem Males”.

As reduções, localizadas em território hoje brasileiro, eram 
conhecidas por Sete Povos das Missões: São Francisco de Borja, São 
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Nicolau, São Luiz Gonzaga, São Miguel Arcanjo, São Lourenço Már-
tir, São João Batista e Santo Ângelo Custódio.

Originária desta história, a Rota Missões, localizada no Rio 
Grande do Sul, constituiu-se em um produto turístico que envolve a 
história, as artes, os hábitos e costumes de 24 Municípios, nos quais 
o atrativo-âncora são os remanescentes arqueológicos de quatro das 
reduções jesuíticas: Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo, Sítio 
Arqueológico de São João Batista, Sítio Arqueológico de São Lou-
renço Mártir e Sítio Arqueológico de São Nicolau.

Ao contar com imenso patrimônio cultural, os Municípios da 
região das missões souberam se organizar e, do processo de coope-
ração entre eles, surge um excelente modelo de governança1 voltado 
para a regionalização. Em 20 de julho de 2001, foi fundada a Funda-
ção Missões, envolvendo 24 Municípios. Com sede em Cerro Largo, 
o objetivo principal da associação é estimular e promover o desen-
volvimento econômico, social e cultural das localidades envolvidas, 
elaborando e executando projetos de interesse de todos, setor público, 
privado e comunidades.

A estrutura é composta por um presidente, um departamento de 
turismo e um departamento de meio ambiente e agricultura. 

A missão da Fundação dos Municípios das Missões é unir 
e divulgar a região das missões em torno de objetivos comuns, 
com ações pactuadas, visando ao desenvolvimento socioeconô-
mico sustentável. 

1  O termo governança é relativamente novo: podemos entendê-lo como a capacidade de administrar ou, mais especi-
ficamente, como a capacidade que os governos têm de criar condições e de responder às demandas da sociedade. Em 
se tratando da governança social ou governança democrática, essa capacidade de governar pressupõe uma adminis-
tração participativa que envolve as populações locais na elaboração, monitoramento e, em alguns casos, na execução 
de políticas públicas. As instâncias de governança podem ser privadas, públicas ou privadas e públicas. Elas têm como 
atores: empresas, associações, agências locais e regionais de governo, centros tecnológicos, universidades, agências de 
desenvolvimento etc.
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Por meio da Fundação Missões, já foram captados recur-
sos públicos na esfera federal para o desenvolvimento de projetos 
como, por exemplo, “Sinalização Turística” e na esfera privada com 
o Sebrae para renovação da imagem da Rota Missões, participa-
ção em eventos, capacitação, melhoria da produção associada ao 
turismo, apoio à gravação do CD do grupo Jero Dhi Guarani, da 
Aldeia Tekoa Kóéju2 entre outros. 

3.2.2 Atuaserra/RS

Outro caso de boas práticas relacionado à regionalização é o da 
Associação de Turismo da Serra Nordeste – Atuaserra, responsável 
pela criação de diversos produtos turísticos da região, entre eles os 
roteiros de enoturismo no já consagrado “Vale dos Vinhedos”. Esta 
associação, fundada em 1985, na Cidade de Caxias do Sul/RS, teve 
como sócios iniciais onze secretarias de turismo dos Municípios, 
sendo  elas as de Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, 
Garibaldi, Farroupilha, Bento Gonçalves, Veranópolis, Serafina Cor-
rêa, Nova Prata, Guaporé e São Marcos. Na ocasião, pretendiam 
unificar suas ações voltadas à promoção dos atrativos da região dos 
vinhedos, de forma a fortalecer e resgatar o Turismo, presente até a 
década de 50 e substituído pela atividade industrial, cujo apogeu se 
deu na década de 70.

Buscando a sustentabilidade econômica e um modelo de 
gestão	profissionalizado,	em	1995,	já	com	19	Municípios	integrantes,	
decidiram implantar uma contribuição mensal, incentivar a partici-

2  A música é um elemento importante para a preservação e divulgação da cultura Guarani. Com o apoio dos jesuítas, 
Sebrae e Fundação dos Municípios das Missões, em 2004, o grupo de cantores Jero Dhi Guarani, da Aldeia Tekoa Kóénju, 
gravou um CD. O CD  contém 12 músicas, fotos, desenhos das crianças da aldeia e um texto sobre a cultura, costumes e 
histórias contadas pelos próprios guaranis com comentários de historiadores. Além de divulgar a cultura, o CD, que até 
hoje é comercializado, é um importante elemento da autossustentabilidade do coral, visto que toda a renda originada de 
sua comercialização é revertida para o grupo
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pação dos novos Municípios que se originaram a partir dos proces-
sos de emancipação desta década. Hoje contam com 30 associados, 
também com a participação da iniciativa privada, por intermédio dos 
centros de indústria e comércio, Sindilojas e CDLs e os sindicatos de 
hotéis restaurantes bares e similares da região.

Em 1997, foi eleito o primeiro presidente da Atuaserra, 
proveniente da iniciativa privada, que passou a dar o cunho de exe-
cução, capacitação, profissionalização da entidade, estruturando-a e 
contratando profissionais para que desenvolvessem as ações de imple-
mentação e promoção da Região Uva e Vinho.

Entre suas ações, está a preocupação de planejar mecanis-
mos que tragam o desenvolvimento sustentável para a região, que 
possui riquezas em aspectos naturais e culturais. As atividades se 
fundamentam no conhecimento técnico do local, na criatividade, na 
compreensão da realidade como um todo, nos recursos financeiros 
disponíveis e no envolvimento ativo da comunidade-alvo, em todas 
as etapas do trabalho.

O planejamento estratégico da instituição evidencia o foco na 
regionalização  e é explicitado por meio do negócio, da missão e visão 
da Atuaserra:

•	 Negócio: Coordenação do Desenvolvimento do Turismo 
Regional.

•	 Visão: Ser percebida como a associação com padrão de 
excelência no desenvolvimento de projetos e programas, 
integrados e regionalizados.

•	 Missão: Promover o desenvolvimento do turismo sus-
tentável na Região Uva e Vinho pela via da articulação 
dos Municípios, integração dos atores sociais e aporte de 
conhecimentos, buscando a melhoria da qualidade de vida 
nas comunidades envolvidas.
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4. lei Geral do tUrisMo

Sancionada em 17 de setembro de 2008, a Lei nº 11.771/2008 
dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, sendo conhecida como 
a Lei Geral do Turismo (LGT). Estabelece o marco regulatório que 
faltava ao turismo e o proclama como uma atividade econômica e 
importante vetor no desenvolvimento do País, disciplinando a presta-
ção dos serviços turísticos, pela obrigatoriedade do cadastramento e 
regulamentação do funcionamento dos mesmos. Também são estabe-
lecidas as regras para fiscalização dos serviços turísticos, definindo 
infrações e penalidades, bem como programas de qualificação e 
capacitação da mão de obra que envolve o setor.

A LGT define ainda as atribuições do governo federal no pla-
nejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor e institui o Sistema 
Nacional de Turismo, cujo objetivo é compatibilizar os esforços e as 
ações federais com as dos Estados e Municípios a serem observadas 
na elaboração e revisão do Plano Nacional de Turismo.

4.1 Portaria nº 112/2012 – Transferência Voluntária de 
Recursos

A portaria nº 112, de 9 de março de 2012, estabelece regras 
e critérios para a formalização de instrumentos de transferência 
voluntária de recursos para apoio aos programas que visem ao desen-
volvimento do Turismo. 

A seguir, os principais eixos da portaria, que pode ser lida na 
íntegra no endereço http://www.turismo.gov.br/turismo/legislacao/
convenios_contratos/P112.html.
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Ao tratar das disposições gerais, no artigo 2º está regrado que 
podem receber apoio do Ministério do Turismo, para os fins previs-
tos nesta portaria, os órgãos ou entidades da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal ou Distrital, direta ou indireta, bem 
como as entidades privadas sem fins lucrativos, desde que estejam 
devidamente cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios e Con-
tratos de Repasse do Governo Federal – Siconv e que atendam aos 
requisitos e vedações nela previstos e na Portaria Interministerial nº 
507/2011/MPOG/MF/CGU e legislação correlata. 

As propostas deverão contemplar, preferencialmente:

I - Unidades da Federação e Municípios que façam parte 
do Mapa da Regionalização do Turismo, estabelecido pelo 
Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do 
Brasil;
II - ações em Estados, Distrito Federal ou Municípios que 
possuam:
a) órgão oficial de turismo ou equivalente;
b) Plano de Desenvolvimento do Turismo local, regional ou 
sob a forma de consórcio, que contemple essencialmente 
diretrizes, objetivos, metas, estratégias e ações operacio-
nais, ainda que o proponente não seja órgão público; e
c) órgão colegiado composto por representantes do poder 
público e da sociedade civil.

Os projetos no que se refere à abrangência poderão ser de:

I - abrangência municipal: contempla somente um Municí-
pio de uma região turística;
II - abrangência regional: contempla mais de um Municí-
pio de uma mesma região turística;
III - abrangência estadual: contempla um ou mais Municí-
pios de pelo menos duas regiões turísticas de uma mesma 
Unidade da Federação;
IV - abrangência macrorregional: contempla um ou mais 
Municípios de pelo menos duas Unidades da Federação, 
sejam elas de uma mesma macrorregião ou de macrorre-
giões diferentes;
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V - abrangência nacional: contempla pelo menos um 
Município de cada uma das cinco macrorregiões do País;
VI - macrorregião: organização geográfica do País esta-
belecida pelo IBGE: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste; e
VII - regiões turísticas: territórios descritos no Mapa da 
Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil.

Recomendamos ainda conhecer:

•	 Portaria nº 268, de 22 de dezembro de 2011– Dá nova reda-
ção aos arts. 13 e 15 da Portaria nº 177, de 13 de setembro 
de 2011, que estabelece o Sistema Nacional de Registro 
de Hóspedes – SNRHos, regulamenta a adoção da Ficha 
Nacional de Registro de Hóspedes – FNRH e do Boletim 
de Ocupação Hoteleira – BOH.

•	 Portaria 162, de 26 de agosto de 2011 – Cria o programa 
Turismo de Fronteiras – Frontur e dá outras providências. 

•	 Portaria 127, de 28 de julho de 2011 – Dispõe sobre dele-
gação de competência do Ministério do Turismo – MTur, 
a órgãos da administração pública estadual, municipal e 
do Distrito Federal, para cadastramento, classificação e 
fiscalização dos prestadores de serviços turísticos.

•	 Portaria 128, de 26 de julho de 2011 – Institui o Comitê 
Interministerial de Facilitação Turística – CIFat, criado pela 
Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, e designa seus 
membros titulares e suplentes.

•	 Portaria 130, de 26 de julho de 2011 - Institui o Cadas-
tro dos Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur, o 
Comitê Consultivo do Cadastur – CCCad e dá outras pro-
vidências.
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•	 Portaria 126, de 26 de julho de 2011 – Dispõe sobre a cria-
ção do Centro de Informações Turísticas 2014 – CIT-14 e 
dá outras providências.

•	 Decreto nº 7.381, de 02 de dezembro de 2010 – Regulamenta 
a Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do 
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estí-
mulo ao setor turístico, e dá outras providências.

•	 Portaria 160, de 05 de novembro de 2009 – Regulamenta 
as competências a serem observadas pelo Ministério do 
Turismo – MTur e pela Caixa Econômica Federal – CAIXA 
e sua forma de atuação nos procedimentos administrativos 
relacionados aos contratos de repasse e outros instrumen-
tos congêneres.

•	 Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008 – Dispõe sobre 
a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do 
Governo Federal no planejamento, no desenvolvimento e 
no estímulo ao setor turístico; revoga a Lei nº 6.505, de 13 
de dezembro de 1977, sobre atividades e serviços turísticos, 
e dá condições para o seu funcionamento e fiscalização; o 
Decreto-Lei nº 2.294, de 21 de novembro de 1986, relacio-
nado ao exercício e à exploração de atividades e serviços 
turísticos; e dispositivos da Lei nº 8.181, de 28 de março de 
1991, que renomeia a Embratur e dá outras providências.

•	 Lei nº 11.637, de 28 de Dezembro de 2007 – Dispõe sobre o 
programa de qualificação dos serviços turísticos e sobre o 
Selo de Qualidade Nacional de Turismo.
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4.2 Sistema de Convênio – SICONV

Criado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
o Siconv tem como uma das finalidades facilitar as apresentações de 
projetos aos programas ofertados pelo governo federal. 

Podem habilitar-se no sistema: entidades da administração 
pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta e entidades 
privadas sem fins lucrativos.

A celebração de convênios e contratos de repasse também é rea-
lizada por intermédio do Siconv, aberto ao público, via rede mundial 
de computadores – internet, por meio de página específica denomi-
nada Portal dos Convênios (www.convenios.gov.br).

Destaca-se ainda que é vedada:

I - a celebração de convênios e contratos de repasse com 
órgãos e entidades da administração pública direta e indi-
reta dos Estados, Distrito Federal e Municípios cujo valor 
seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

São permitidos:

I - consorciamento entre os órgãos e entidades da admi-
nistração pública direta e indireta dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios; e
II - celebração de convênios ou contratos de repasse com 
objeto que englobe vários programas e ações federais a 
serem executados de forma descentralizada, devendo o 
objeto conter a descrição pormenorizada e objetiva de 
todas as atividades a serem realizadas com os recursos 
federais.
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4.2.1 Etapas para Celebração de Convênios e Contratos de 
Repasse

•	 credenciamento (pela internet);
•	 cadastramento (o representante do proponente deverá com-

parecer a uma unidade cadastradora, munido de todos os 
documentos, para efetivação/aprovação do seu cadastro);

•	 inclusão e envio de proposta / plano de trabalho;
•	 execução do objeto do convênio;
•	 registro de licitação;
•	 registro de contratos;
•	 registro de documentos contábeis;
•	 pagamento aos fornecedores;
•	 relação dos documentos necessários - Portaria Intermi-

nisterial no 127, de 29 de maio de 2008 (vide site www.
convenio.gov.br).
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5. Plano diretor

O plano diretor, previsto na Constituição Federal e disciplinado 
no Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001), define os cri-
térios de ordenamento das cidades e das áreas de expansão urbana, 
como também as regras básicas de zoneamento urbano, parcelamento 
do solo urbano, ordenação do sistema viário e proteção ambiental. O 
Turismo é um de seus itens, que pode ou não existir em função da 
importância que a atividade tem para determinado local.

De acordo com o Estatuto da Cidade, que regulamenta o Capí-
tulo III, Art. 41, o plano diretor é obrigatório para cidades:

a. com mais de vinte mil habitantes;
b. integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urba-

nas;
c. onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os ins-

trumentos previstos no § 4º do art. 182 da Constituição 
Federal;

d. integrantes de áreas de especial interesse turístico;
e. inseridas na área de influência de empreendimentos ou 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito 
regional ou nacional.

De acordo com Yure Lobo (2005), o planejamento territorial é 
um processo importante; sugere-se que seja elaborado e que a ativi-
dade turística seja inserida a fim de que se possa dar um ordenamento 
que proteja o patrimônio natural e cultural do Município e que se 
favoreçam as relações sociais entre os turistas e os moradores.

Os Municípios e, principalmente, suas áreas urbanas, revelam-
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se, por sua vez, como obra de arte viva, resultante das características 
geográficas, dos fatos históricos e das influências culturais que lhes 
deram origem, numa mistura de cores, texturas, hábitos, costumes, 
história, memória e toda uma gama de detalhes que tornam sua paisa-
gem muito significativa e a experiência turística muito enriquecedora 
(Boullón, 2002).

5.1 Boas Práticas

5.1.1 Foz do Iguaçu/PR

Recentemente o caso da Secretaria Municipal de Turismo de 
Foz do Iguaçu, apresentado pelo Secretário Municipal de Turismo 
Felipe Santiago Gonzalez, foi escolhido pelo Ministério do Turismo 
como a melhor prática na dimensão acessibilidade (não capital), em 
função do desenvolvimento do plano municipal de transporte cole-
tivo.

Partindo do pressuposto de que acessibilidade pode ser enten-
dida como sendo a garantia de direitos de pessoas portadoras de 
necessidades especiais, as quais não podem ser excluídas das pos-
sibilidades de vida das demais – a boa prática “Transporte Urbano 
Adaptado: Foz do Iguaçu trafegando sobre a linha da inclusão” 
– representa o respeito à vida e à individualidade das pessoas, aten-
dendo a suas necessidades especiais.

Foi com este propósito – o de criar condições para que muníci-
pes e turistas pudessem realizar deslocamentos individuais de forma 
segura, acessível e com boas condições de mobilidade – que a cidade 
desenvolveu, no período de Novembro de 2009 a Março de 2010, o 
Plano Diretor de Transporte Coletivo do Município de Foz do Iguaçu.

Tomando como fundamento a maior atratividade do modelo 
de transporte coletivo, mediante a melhoria no serviço prestado, o 
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destino estabeleceu o projeto básico para a concessão dos serviços 
de transporte urbano, tendo como premissa a reestruturação do seu 
transporte local dentro do novo modelo. Com esta iniciativa, pas-
saram a ser exigidos nos processos de licitação veículos preparados 
para atender aos portadores de necessidades especiais, obesos e ido-
sos, como estabelece a legislação.  Em consequência, foi atingido o 
aumento do número de usuários do transporte coletivo, reduzindo o 
número de veículos que trafegam nas vias urbanas, garantindo assim 
um processo de inclusão social pautado em um desenvolvimento sus-
tentável.

Dentre os objetivos específicos estabelecidos com a prática 
do transporte coletivo adaptado, priorizou-se o fator acessibilidade, 
comungando com o Manual de Orientação do Ministério do Turismo 
(2006); quando diz que acessibilidade é: “condição para utilização, 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobi-
liários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de 
transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade redu-
zida”.

Alinhada aos conceitos vindos da academia e associado a con-
ceitos técnicos (ABNT) e ao Manual de Recepção e Acessibilidade 
de Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD) e, ainda, atenta às suges-
tões do Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência 
(PAMPD), a preocupação com a acessibilidade das pessoas porta-
doras de deficiência no destino indutor Foz do Iguaçu virou lei para 
o Transporte Coletivo. Empresas de transporte coletivo só poderão 
adquirir veículos que já tenham essa plataforma.  

Entretanto, antes mesmo de o projeto de lei ser aprovado, o 
Executivo do destino indutor Foz do Iguaçu se antecipou e já reestru-
turou o seu transporte local dentro do novo modelo, passando a exigir 
nos processos de licitação veículos preparados para atender aos por-
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tadores de necessidades especiais, obesos e idosos, como estabelece 
a legislação.

Outro diferencial que se pode destacar no transporte coletivo 
urbano de Foz do Iguaçu é de que foram implementadas facilidades 
que transcendem as questões legais, como o elevado de acessibi-
lidade para o cadeirante, que foi feito com base em um projeto de 
mudança na mecânica, diferente do convencional, na própria fábrica 
de carroceria. Além disso, também pensando na qualidade de vida do 
cidadão, os veículos coletivos da nova frota trazem o diferencial da 
criação de uma caixa blindada, para o motor ficar do lado de fora do 
veículo, o que permitiu a diminuição do ruído no interior do veículo, 
somado à exigência de quatro saídas de emergência, todas na lateral.

Como resultado do entendimento técnico e providências legais, 
hoje Foz do Iguaçu é um dos poucos Municípios do País que conta 
com sua frota de transporte urbano formada de veículos coletivos 
adaptados para o público de necessidades especiais, como cadeiran-
tes, obesos e idosos. 
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6. Plano MUniCiPal de 
tUrisMo

O plano municipal de turismo é o documento que reúne as dire-
trizes, estratégias e ações para o Município desenvolver o Turismo de 
maneira organizada e planejada e sugere-se que esteja em consonân-
cia com o plano diretor.

Para uma melhor compreensão do processo que envolve o pla-
nejamento turístico, sugere-se a elaboração do plano estratégico. 
Deve-se considerar que um plano estratégico compreende duas fases 
distintas, são elas:

FASE 1 – Diagnóstico: 
•	 Identificação do problema; 
•	 Estabelecimento de objetivos e metas; 
•	 Estudo diagnóstico (histórico e atual); 
•	 Análise das informações coletadas; 
•	 Realização de consultas.

FASE 2 – Prognóstico: 
•	 Prognóstico ou formulação dos planos, programas ou pro-

jetos; 
•	 Análise dos planos, programas ou projetos;
•	 Implementação de planos, programas ou projetos.

Para que o plano municipal de turismo seja eficaz, é impossível 
desconhecer a realidade local, a comunidade, os entraves e as poten-
cialidades do segmento para o Município.  Além disso, o Município 



Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM38

deve realizar o “inventário turístico” que consiste em levantar e ana-
lisar, seguindo metodologia específica:

I - Os atrativos naturais, culturais, atividades econômicas, 
realizações técnicas, científicas e artísticas e eventos pro-
gramados; 
II - Os serviços e equipamentos turísticos (serviços de hos-
pedagem, de alimentação, de agenciamento, de transporte, 
lazer e entretenimento, para eventos etc.);
III - A infraestrutura de apoio ao turismo (meios de acesso, 
sistema de comunicações, médico-hospitalar, educacional, 
de segurança, entre outros).

A fim de que houvesse uma padronização, foi desenvolvido 
pelo governo federal, por intermediação do Ministério do Turismo, 
o Sistema de Inventariação da Oferta Turística – Invtur, que visa ao 
armazenamento e à organização dessas informações, constituindo 
um banco de dados de abrangência nacional. Para que as informa-
ções sejam de total confiabilidade e possam alcançar os objetivos 
propostos, uma metodologia única e oficial foi adotada em todas as 
unidades da federação para levantar informações. 

6.1 Boas Práticas 

6.1.1 São Paulo/SP

Um bom exemplo de plano municipal de turismo pertence 
à cidade de São Paulo, conforme descrito pelo SPTuris, o Plano 
de Turismo Municipal – Platum ,instituído pela Lei Municipal no 
11.198/1992, é um documento elaborado pela equipe técnica da SPTu-
ris e pelo Comtur, que vigora por um período de quatro anos. Seu 
objetivo fundamental é apontar diretrizes para a promoção do desen-
volvimento social e econômico do turismo na cidade de São Paulo, 
ampliando o desempenho de suas atividades com ações que fomen-
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tem o mercado e o fluxo turístico por sua multiplicidade de atrativos 
advindos dos negócios, eventos, entretenimento, gastronomia, lazer 
e cultura.

No plano estão estabelecidas ações efetivas de como devem 
funcionar, por exemplo: pesquisa e informação turística, planeja-
mento e estruturação turística e promoção turística. Além disso, 
aborda entraves críticos e propostas para o setor, diretrizes estraté-
gicas e propostas específicas para a Copa do Mundo FIFA – Brasil 
2014. Conheça o documento na íntegra no endereço da web: http://
www.observatoriodoturismo.com.br/?page_id=8.
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7. CoMPetitividade

É crescente no Brasil a percepção da relevância do aumento da 
competitividade no turismo nacional.  Ao pensar o Turismo, o destino 
analisa seu grau de competitividade e trabalha ações/projetos para 
manter ou aumentar seu desempenho; os resultados são vantagens no 
mercado turístico (nacional ou internacional).

Há grandes esforços gerenciais em disseminar a relevância da 
competitividade na gestão e na busca por novos mercados. Na prática, 
a competitividade só é entendida quando há de fato a união dos atores 
do turismo local para pensar o destino turístico em conjunto, devido 
à complexidade do setor. 

No Brasil, vale refletir sobre as dimensões da competitividade 
mapeadas pela Fundação Getúlio Vargas para o Sebrae e o Ministério 
do Turismo, que envolvem:

I – Infraestrutura: que se desdobra em infraestrutura geral 
como, por exemplo, saneamento e saúde pública e acessos 
tais como proximidade a aeroportos, estradas pavimenta-
das etc.;
II – Turismo: serviços e equipamentos turísticos, atrativos 
turísticos, marketing e promoção do destino;
III – Políticas públicas: a existência de políticas publicas 
para atividade turística, cooperação regional e monitora-
mento;
IV – Economia: Economia local e capacidade empresarial;
V – Sustentabilidade: aspectos sociais, aspectos ambien-
tais, aspectos culturais.
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7.1 Boas Práticas 

7.1.1 Bonito/MS
A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Bonito rece-

beu do Ministério do Turismo a premiação de Melhor Prática em 
Políticas Públicas (não capital) com o caso “Voucher Único Digital”, 
apresentado pelo Secretário Augusto Barbosa Mariano. O Voucher 
Único Digital é um documento moderno e ágil para o registro das 
prestações de serviços de atrativos turísticos no âmbito Municipal. 

O Turismo atualmente é uma economia de enorme importân-
cia, tendo sido identificado pela central do Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza – ISSQN, como a segunda maior fonte de renda 
do Município de Bonito e o segmento que mais emprega,  tanto for-
mal como informalmente.

Desde o princípio da atividade turística em Bonito, a opera-
cionalização foi realizada por agências de receptivo local e, para se 
realizar qualquer atividade turística, começou a ser adotado um docu-
mento simples, chamado “voucher”. Dessa forma, o cliente realizava 
os pagamentos na própria agência de turismo e o atrativo que recebia 
o “voucher” efetuava a cobrança da empresa que emitiu o documento. 

Devido ao grande crescimento do turismo local, viu-se a neces-
sidade de se implantar um meio de controle que hoje é referência no 
País, sendo usado para fins estatísticos de arrecadação municipal, 
evitando-se a evasão fiscal, controlando-se a visitação dos passeios 
e mensurando-se a capacidade de carga, dentro das mais avançadas 
regras de sustentabilidade.

Assim, surgiu o “Voucher Único”, uma ferramenta de suma 
importância para o crescimento e a organização turística, tanto é que 
varias cidades onde o Turismo tem se desenvolvido estão analisando 
este modelo de padronização e controle. 
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A criação do Voucher Único pelo Comtur, via Instrução Nor-
mativa nº 001/95, como instrumento de ordenamento da atividade 
turística, contribuiu para induzir a um modelo de gestão baseada na 
constituição de uma rede de cooperação, voltada à exploração susten-
tável dos recursos naturais do Município, envolvendo o poder público 
e o trade turístico.

O “voucher” inicialmente era impresso em bloco, controlado 
pela Secretaria de Meio Ambiente de Bonito, emitido pelas agências 
locais de turismo, que todas as semanas repassavam os valores arre-
cadados a cada “parceiro”, ou seja, aos proprietários, aos guias, e à 
prefeitura que recebia o ISSQN devido por cada segmento partici-
pante. O processo implicava a emissão de várias vias do documento, 
que transitava de mãos em mãos. 

O grupo gestor, grupo de trabalho formado no âmbito do Pro-
jeto Gestão dos 65 Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico 
Regional, certo dos resultados que o Voucher Único tem apresentado, 
auxiliou na implantação do Voucher Único Digital.

A adoção do modelo padronizado digital tem proporcionado 
uma redução nos custos da impressão do formulário, da aquisição 
de papéis, do armazenamento de documentação fiscal e uma vasta 
ampliação de base dos contribuintes. Gráficos comparativos, relató-
rios gerenciais, cruzamento de informações são feitos em tempo real. 
A facilidade chega também até o turista, visto que possibilita a emis-
são do voucher pela internet de qualquer lugar do mundo.

Assim, foi criado um modelo de gestão que é único, fruto de 
todo um processo de organização social que expressa a vontade e o 
desejo da comunidade em buscar o desenvolvimento sustentado e 
organizado da sua atividade turística, na qual todos ganham e a maior 
beneficiada é a natureza.
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8. seGMentos do tUrisMo

O produto turístico é formado por seis componentes 
(IGNARRA, 1999): recursos naturais (clima, solo, paisagens, fauna, 
flora e outros) e culturais (patrimônio arquitetônico, cultural local, 
gastronomia, artesanato e outros); bens e serviços (produtos ali-
mentícios, materiais esportivos, serviços receptivos, atrações etc.); 
infraestrutura e equipamentos (estradas, hotéis, pousadas, restauran-
tes etc.); gestão (a forma como o produto é gerido e ofertado) e a 
imagem da marca (como o produto é percebido pelos consumidores).

A análise dos recursos disponíveis, da cultura da população e 
da vocação turística do destino turístico é um dos itens fundamentais 
para que se ofereça um produto condizente com as características 
locais e competitivo para o mercado.

Quem consome o produto turístico são pessoas que formam o 
“mercado”, composto por um conjunto de grupos com características 
distintas, que são chamados segmentos. Para formação dos segmentos 
existe uma série de critérios, como por exemplo: critérios demográ-
ficos, geográficos, sociais e econômicos; critérios de personalidade e 
de estilo de vida; critérios de comportamento face ao produto, crité-
rios de atitudes psicológicas relativamente ao produto.

Segmentar o Turismo é caracterizar os diferentes elementos 
que identificam o produto turístico para o público final e, para tal, 
devem ser pensadas as seguintes questões: que tipo de produto do 
turismo pode e deve ser oferecido, como o Turismo deve ser comer-
cializado, que tipo de turista se quer atrair.

No que se refere à promoção municipal, é importante levar 
em conta as características específicas de cada cidade e região. A 
promoção deve ser integrada com a região; assim, todos os atrativos 
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da região são levados em conta na elaboração do planejamento de 
marketing. 

Devem ser consideradas também as incertezas do mercado, que 
podem deslocar estratégias bem alocadas, sendo necessário o desen-
volvimento de uma política flexível para reagir às mudanças em 
determinadas circunstâncias e reorganizar as prioridades conforme 
necessário.

A rede de distribuição de vendas é, na maioria dos casos, deter-
minada pelo relacionamento entre as operadoras, agências de viagens 
e países de destino. Essa é uma área importante que sempre aumenta 
ou limita o sucesso dos resultados de esforços do marketing. No 
entanto, os autores chamam a atenção para outra questão presente 
na política do marketing turístico, que não se relaciona com a con-
sideração dos canais de distribuição, mas com a imagem que o País 
e o setor do turismo desejam projetar. Essa imagem, além de válida 
comercialmente, deve satisfazer a população local.

É necessário fazer uso das ferramentas do marketing com 
conhecimento, sensibilidade e responsabilidade, “pois o marketing 
do turismo é baseado essencialmente na segmentação, na tentativa de 
relacionar a oferta e a demanda, de acordo com as características de 
mercado” (LICKORISH e JENKINS, 2000, p. 225).

8.1 Definição oficial dos Segmentos Turísticos no Brasil 

•	 Turismo Social - é a forma de conduzir e praticar a ativi-
dade turística promovendo a igualdade de oportunidades, 
a equidade, a solidariedade e o exercício da cidadania na 
perspectiva da inclusão.

•	 Ecoturismo - é um segmento da atividade turística que 
utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultu-
ral, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 
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consciência ambientalista exercitando interpretação do 
ambiente, promovendo o bem-estar das populações.

•	 Turismo Cultural - compreende as atividades turísticas 
relacionadas à vivência do conjunto de elementos signi-
ficativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 
culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 
imateriais da cultura.

•	 Turismo de Estudos e Intercâmbio - constitui-se da 
movimentação turística gerada por atividades e programas 
de aprendizagem e vivências para fins de qualificação, 
ampliação de conhecimento e de desenvolvimento pessoal 
e profissional.

•	 Turismo de Esportes - compreende as atividades turísti-
cas decorrentes da prática, envolvimento ou observação de 
modalidades esportivas.

•	 Turismo de Pesca - compreende as atividades turísticas 
decorrentes da prática da pesca amadora.

•	 Turismo Náutico - caracteriza-se pela utilização de embar-
cações náuticas como finalidade da movimentação turística.

•	 Turismo de Aventura - compreende os movimentos turís-
ticos decorrentes da prática de atividades de aventura de 
caráter recreativo e não competitivo.

•	 Turismo de Sol e Praia - constitui-se das atividades turís-
ticas relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso 
em praias, em função da presença conjunta de água, sol e 
calor.

•	 Turismo de Negócios e Eventos - compreende o conjunto 
de atividades turísticas decorrentes dos encontros de inte-
resse profissional, associativo, institucional, de caráter 
comercial, promocional, técnico, científico e social.
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•	 Turismo Rural - é o conjunto de atividades turísticas 
desenvolvidas no meio rural, comprometido com a produ-
ção agropecuária, agregando valor a produtos e serviços, 
resgatando e promovendo o patrimônio cultural e natural 
da comunidade.

•	 Turismo de Saúde - constitui-se das atividades turísti-
cas decorrentes da utilização de meios e serviços para fins 
médicos, terapêuticos e estéticos.
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9. GlossÁrio

Atrativo Turístico: Locais, objetos, equipamentos, pessoas, fenôme-
nos, eventos ou manifestações capazes de motivar o deslocamento de 
pessoas para conhecê-los. Os atrativos turísticos podem ser naturais, 
culturais, atividades econômicas, eventos programados e realizações 
técnicas,	científicas	e	artísticas.

Benchmarking: É um procedimento de comparação contínuo e sis-
temático	que	tem	como	objetivo	principal	verificar	o	estado	de	evo-
lução de organizações, produtos, processos, estratégias ou atividades 
em relação a outras com características similares e/ou passíveis de 
comparação. O benchmarking também tem como objetivo criar os 
padrões de referência para que as organizações e pessoas possam 
melhorar seu rendimento (performance) e, portanto, obter resultados 
mais adequados para a diferenciação competitiva no mercado.

Capacidade de Carga ou de suporte: Nível ótimo (máximo aceitá-
vel) de uso que uma área pode receber com alto nível de satisfação 
para os usuários (turistas, visitantes) e mínimos efeitos negativos so-
bre os recursos.

Circuito Turístico: Conjunto de recursos e/ou atrativos turísticos 
distribuídos	em	um	espaço	geográfico	determinado	(região	turística)	
que deem identidade peculiar e diferenciada ao local. A existência de 
circuitos turísticos conduz à formatação de produtos turísticos atra-
tivos e de roteiros.
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Demanda Turística: Procura por bens ou serviços e a respectiva 
capacidade de consumo que esses visitantes podem apresentar diante 
da oferta disponibilizada.

Destino Turístico: Local, cidade, região ou País para onde se movi-
mentam	os	fluxos	turísticos.

Famtour: Forma de promoção que tem como objetivo familiarizar e 
encantar o distribuidor do produto turístico. Consiste em convidar o 
agente de viagem para visitar o destino, para que conheça o local e 
saiba o que está oferecendo ao cliente.

Instância de Governança: Organização representativa dos poderes 
públicos e privados, da sociedade e dos Municípios, componentes 
das regiões turísticas, com papel de coordenar, acompanhar e gerir o 
processo de regionalização do turismo na região turística. Pode ser 
um conselho, um fórum, uma associação, um comitê etc.”.

Mercado turístico: O encontro e a relação entre a oferta de produtos 
e serviços turísticos e a demanda, individual ou coletiva, interessada 
e motivada pelo consumo e uso destes produtos e serviços.

Oferta turística: Conjunto de atrativos turísticos, serviços e equipa-
mentos e toda a infraestrutura de apoio ao turismo de um determi-
nado destino turístico, utilizado em atividades designadas turísticas.

Press Trip: Arranjo inteiramente de negócios em que uma entidade 
investe tempo e dinheiro para trazer jornalistas e/ou fotógrafos (im-
prensa) para visitar um atrativo ou destino. Na volta para casa espera-
se que os participantes vendam histórias e imagens sobre a estada. 
Instrumento utilizado para se conseguir publicidade positiva para os 
roteiros turísticos.
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Produto Turístico: O conjunto de atrativos, equipamentos e serviços 
turísticos acrescidos de facilidades, ofertados de forma organizada 
por um determinado preço. Rotas, roteiros e destinos podem se cons-
tituir em produtos turísticos, por exemplo.

Região turística:	Espaço	geográfico	que	apresenta	características	e	
potencialidades similares e complementares, capazes de serem arti-
culadas	e	que	definem	um	território,	delimitado	para	fins	de	planeja-
mento e gestão.

Rota Turística: Percurso continuado e delimitado, cuja identidade é 
reforçada ou atribuída pela utilização turística.

Roteiro turístico: Itinerário caracterizado por um ou mais elemen-
tos	que	lhe	conferem	identidade,	definido	e	estruturado	para	fins	de	
planejamento, gestão, promoção e comercialização turística.

Sazonalidade: Característica de atividade turística que consiste na 
concentração das viagens em períodos determinados (férias, feriados 
prolongados) e para o mesmo tipo de região (verão – praia; inverno – 
montanha), alta e baixa temporada ou ocupação.

Segmentação Turística: É entendida como a forma de organizar o 
Turismo	para	fins	de	planejamento,	gestão	e	mercado.	Os	diferentes	
segmentos são estabelecidos a partir de elementos de identidade da 
oferta de serviços e atrativos turísticos e da variação da demanda por 
esses elementos.

Territórios e Regionalização: O produto turístico está organizado 
em territórios e orientado pela regionalização que preceitua a estru-
turação,	ordenamento	e	diversificação	da	oferta	turística	no	Brasil.	
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O principio da regionalização incorpora como estratégia o ordena-
mento dos Arranjos Produtivos Locais – APLs, visando ao desen-
volvimento integrado e sustentável dos destinos e das relações entre 
visitantes e a comunidade.

Trade Turístico: Conjunto de agentes, operadores, hoteleiros e pres-
tadores de serviços turísticos, que inclui restaurantes, bares, rede de 
transportes etc.

Turismo: As atividades que as pessoas realizam durante suas via-
gens e permanência em lugares distintos daqueles em que vivem, 
por	um	período	de	tempo	inferior	a	um	ano	consecutivo,	com	fins	de	
lazer, negócios e outros.

Turista: “Toda pessoa, sem distinção de raça, sexo, língua e religião, 
que ingresse no território de uma localidade diversa daquela em que 
tem residência habitual e nele permaneça pelo prazo mínimo de 24 
horas e mínimo de seis meses, no transcorrer de um período de 12 
meses,	com	finalidade	de	 turismo,	 recreio,	esporte,	 saúde,	motiva-
ções familiares, estudos, peregrinações religiosas ou negócios, mas 
sem propósito de imaginação” (ONU, 2008). Ou, “visitante que se 
desloca voluntariamente por período de tempo igual ou superior a 
vinte e quatro horas, para local diferente de sua residência e do seu 
trabalho sem este ter por motivação a obtenção de lucro”.

Voucher - É o comprovante, o contrato onde está mencionado o 
serviço a ser executado e os dados do estabelecimento contratado, 
como endereço, telefone, tarifa tratada, o localizador e o nome do 
titular do voucher.
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