
ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVIMENTO SETORIAL – TURISMO
O  que  são  –  Ações  determinadas  com  o  fim  de  obter  objetivos  e  resultados 

esperados para o setor, ou para a sua organização e gestão.
Para que servem –  Possibilitar a viabilidade do desenvolvimento do turismo no 

âmbito de sua atuação direta (como empreendimentos, instituições, regiões) e áreas de 
influência (como regiões limítrofes), assumindo uma atitude ativa na sua condução.

Nossos  serviços –  Com  base  em  identificação  e  análise  do  ambiente  a  ser 
estudado (como um município ou um setor institucional) e dos fatores que nele possam 
interferir (como infraestrutura de apoio), estabelecer o conjunto de ações que possibilitem 
desenvolver a atividade turística, e indicar alternativas de viabiliza-las.

Abrangem
– Inventário/banco de dados

O que é –  Para  o  MTur  –  Ministério  do  Turismo –  o  Inventário  Turístico  é  o 
levantamento,  identificação  e  registro  da  infraestrutura  de  apoio  ao  turismo  (bancos, 
hospitais, entre outros), dos serviços e equipamentos turísticos (meios de hospedagem, 
alimentação, transporte, entre outros) e dos atrativos turísticos (existentes ou potenciais).

Para que serve – Com ele é possível ter uma visão panorâmica consistente dos 
recursos turísticos municipais, possibilitando ao gestor base sólida para identificação de 
necessidades, oportunidades e definição de ações.

Nossos  serviços –  Executar  um  levantamento  dos  atrativos  turísticos,  da 
infraestrutura básica e da de apoio da área a ser trabalhada, para cadastrar, avaliar e 
hierarquizar.  Atualizar  dados já existentes.  Determinar  as coordenadas geográficas  de 
atrativos,  serviços  e  equipamentos  turísticos,  e  introduzi-los  em  um  Sistema  de 
Informações Geográficas e/ou em um mapa ou carta. Criar banco de imagens.

– Cadeia produtiva
O que é – O conjunto dos elementos direta ou indiretamente ligados ao turismo, 

que atuam em forma de rede, e que dele se beneficiam em sua condução e resultados.  
Podem  envolver,  por  exemplo,  serviços  de  hospedagem,  táxis,  oficinas  mecânicas, 
artesãos.  

Para  que  serve –  Conhecer  a  situação  e  dimensão  do  setor,  facilitando  a 
compreensão  da  dinâmica  dos  envolvidos  e  de  sua  força  de  representatividade 
socioeconômica regional, para solidificar seu desenvolvimento e manter seu desempenho. 
Em casos específicos,  promover e desenvolver a cooperação e o associativismo para 
fortalecer a sustentabilidade do setor.

Nossos  serviços –  Identificar  os  principais  elementos  direta  e  indiretamente 
ligados  ao  turismo  no  ambiente  estudado,  e  propor  diretrizes  específicas.  Propor 
indicadores  definidos  para  análise  e  monitoramento  do  desempenho.  Assessorar  o 
desempenho.

– Processo participativo
O  que  é –  Para  BUARQUE  (1999),  “é  um  planejamento  que  assegura  a 

participação  da  comunidade  envolvida  no  processo  de  desenvolvimento,  que  leva  à 
construção  de  um  projeto  coletivo  com  convergência  da  sociedade  em  torno  de 
prioridades fundamentais para a ação”.

Para  que  serve –  busca  o  comprometimento  dos  diversos  atores  (pessoas  e 
instituições envolvidas), inclusive com os resultados pretendidos.

Nossos serviços – Aplicar o processo. Realizar oficinas e reuniões com lideranças 
e demais envolvidos com o Turismo local. Preparar pessoal local para o desenvolvimento 
de atividades de planejamento e gestão participativas.



– Envolvimento de parceiros
Atualmente a responsabilidade e os custos de programas e projetos em Turismo 

devem  ser  divididos  entre  os  vários  interessados  a  fim  de  aumentar  os  ganhos 
econômicos, sociais, culturais, ambientais e políticos, otimizar a visitação, entre outros.

O que é –  Busca  da  vinculação  de  parceiros  potenciais  e  estratégicos  (como 
Sistema S, entidades públicas e privadas), para o desenvolvimento da atividade turística 
de regiões ou empreendimentos. Pode ser formalizado por meio de convênios, termos de 
parceria ou termos de acordo. O MTur define Convênios “como sendo acordos, ajustes ou 
qualquer  outro  instrumento  que  discipline  a  transferência  de  recursos  financeiros  de 
dotações consignadas nos orçamentos fiscais e da Seguridade Social da União e tenha 
como participantes:  de  um lado,  órgão  ou entidade  da administração  pública  federal,  
direta ou indireta e, do outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, 
distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, 
visando  à  execução  de  programa  de  governo,  envolvendo  a  realização  de  projeto,  
atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de 
mútua cooperação”. Termo de parceria “como o instrumento jurídico, para transferência de 
recursos  para  organizações  sociais  de  interesse  público”.  Termo  de  cooperação  “é 
modalidade de descentralização de crédito entre órgãos e entidades da administração 
pública federal, direta e indireta, para executar programa de governo, envolvendo projeto, 
atividade, aquisição de bens ou evento, mediante portaria ministerial, sem a necessidade 
de exigir contrapartida”.

Para  que  serve –  Apoiar,  facilitar  e  viabilizar  a  organização,  estruturação  e 
desenvolvimento da atividade turística.

Nossos serviços – Identificar os parceiros estratégicos e os potenciais (como o 
MTur,  as Secretarias Estadual e Municipal de Turismo, as associações comerciais,  os 
sindicatos, os consórcios municipais, entidades, Sistema S – SENAC, SEBRAE, SESI, 
SENAI, SENAR –, empresas) para cada caso específico (como projeto, ação, gestão) e 
elaborar  propostas  de  parcerias.  Articular  o  envolvimento  dos  parceiros.  Organizar  e 
participar  de  reuniões  para  formalização  de  parcerias.  Assessorar  a  elaboração  do 
instrumento formal (convênio, termo de cooperação, termo de parceria) e os trâmites de 
efetivação de parcerias.

– Envolvimento de protagonistas 
O que é – Busca da vinculação dos principais atores (como titulares de órgãos ou 

entidades  públicas  (como  Secretarias  Municipais)  ou  privadas  (como  Associações 
Comerciais), lideranças comunitárias, empresários) ao processo de desenvolvimento da 
atividade turística regional.

Para  que  serve –  Sensibilizar  e  efetivar  o  comprometimento  dos  atores 
diretamente  envolvidos  na  concretização,  no  processo  de  desenvolvimento  e  na 
sustentação de resultados do turismo.

Nossos serviços – Identificar os principais atores do processo de desenvolvimento 
turístico  regional  e  definir  estratégias  de  sensibilização.  Articular  o  envolvimento  dos 
protagonistas.  Organizar  e  participar  de  reuniões  com  envolvidos  para  obter  seu 
comprometimento, e apresentar ferramentas de acompanhamento.

– Identificação e análise de tendências e oportunidades
O mercado do Turismo é altamente competitivo e necessita que o Poder Público, 

Iniciativa Privada e a comunidade receptora estejam preparados para as tendências e 
oportunidades para o desenvolvimento do Turismo local.

O que é:
Para que serve: 
Nossos  serviços:  Executar  levantamentos  e  diagnósticos  das  tendências  e 



oportunidades de Turismo para a região. Realizar estudos de viabilidade técnica turística 
para  implantação  de  hotéis,  pousadas,  campings,  restaurantes,  meios  de  transporte 
(terrestres, aquáticos, aéreos e mistos) dentro da realidade local e das tendências de 
mercado, dentro dos preceitos de sustentabilidade econômica, sociocultural, ambiental e 
política.

– Planos, programas, projetos
O que é:  O  planejamento  do Turismo é  dividido em componentes  estratégicos 

denominados de Política, Planos, Programas e Projetos, conforme sua importância.
Para que serve:  A Política  é  formada pelas  diretrizes  para  o  turismo no país, 

estado, região ou município no país, estado, região, município, instituição, empresa, e tem 
como  objetivo  o  incremento  do  turismo  e  seu  equacionamento  como  fonte  de 
desenvolvimento socioeconômico. Plano é a definição de como será a implementação da 
Política, analisando todas as variáveis envolvidas com o fenômeno turístico, resumindo o 
conjunto de propostas a serem consideradas no processo de planejamento. Ou seja, é um 
conjunto  de  programas  nacionais,  regionais,  estaduais  e  municipais,  institucionais, 
empresariais. Programa é o conjunto de projetos similares ou complementares. Articula as 
várias alternativas/estratégias do Plano e sua implementação e identifica necessidades 
específicas. Já um Projeto aborda um elemento específico do turismo e o estuda de forma 
detalhada a fim de determinar os custos e benefícios de um investimento. Estabelece os 
passos,  os envolvidos,  os recursos necessários,  os responsáveis  pelas atividades,  os 
estudos de viabilidade. 

Nossos serviços: Realizar reunião de definição do direcionamento adotado para o 
local (região, instituição, empresa). Elaborar proposta e realizar reunião de apresentação. 
Elaborar proposta para implementação. Para processos participativos, realizar reuniões 
de  apresentação  e  discussão  com  lideranças  locais  ou  regionais.

– Indicadores específicos
O que são – O conjunto de dados e informações capazes de dar consistência à 

interpretação  de  uma  situação  ou  tendência  ligada  ao  mercado  turístico  ou  ao 
desempenho de seus componentes (como atrativos ou equipamentos turísticos – hotéis, 
restaurantes, etc.).

Para  que  servem –  Dar  base  à  decisão  para  definição,  atualização  e/ou 
adequação de ações. Apoiar a gestão e/ou monitorar o desempenho de empreendimentos 
ou de componentes do mercado turístico.

Nossos serviços – Realizar estudos para a definição do elenco de indicadores a 
serem  aplicados.  Implementar  a  aplicação  e  o  monitoramento,  com  treinamento  de 
pessoal (se necessário). Analisar, em situações particularizadas.


