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MENSAGEM DO PREFEITO

Aqui,  no  município  de  Lucas  do  Rio  Verde,  a  atividade
turística  vem  se  desenvolvendo  como  importante  fator
socioeconômico,  destacando-se  pela  geração  de  empregos,
dinamização  da  economia  local  e  como  estimulador  da
inovação e do empreendedorismo. Ressaltamos que durante o
processo de criação do Plano Municipal de Turismo, todos os
envolvidos  e  beneficiados  direta  e  indiretamente  pelo  setor
turístico  tiveram a  oportunidade  de  participar  e  contribuir,
debatendo,  sugerindo  e  definindo  ações  para  fomentar  e
estruturar  a  indústria  do  turismo  em  nossa  cidade.
Acreditamos  que  a  organização,  o  planejamento  e  a
cooperação entre os setores público, privado e sociedade civil
são  determinantes  para  se  obter  melhores  resultados,
consolidando  nossa  cidade  como  destino  turístico  a  ser
visitado. Flori Luiz Binotti.

MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  tem
entre  suas  atribuições,  elaborar  políticas  públicas
com  o  objetivo  de  incentivar  e  atrair  novos
investimentos,  empreendimentos  e  negócios,
movimentando  a  economia  local  e  fomentando  a
atividade turística. Nesse sentido, o Plano apresenta-
se como protagonista de um novo modelo de gestão
eficiente, sustentável e transparente, unindo todos os
envolvidos  na  execução  das  ações,  acelerando  seu
desenvolvimento  e  gerando  resultados  efetivos  em
emprego e renda, e acredito que Lucas do Rio Verde
possui um grande potencial turístico a ser explorado.
José Luiz Picolo.

MENSAGEM DO TURISMÓLOGO

Com  a  criação  do  Plano,  a  atividade  turística  ganha
prioridade, e a gestão pública dá importante passo para o
desenvolvimento  do  setor.  As  ações  quando  executadas  e
implementadas,  melhorarão  a  qualidade  dos  serviços  e
produtos turísticos ofertados, privilegiando ao visitante uma
experiência única do lugar. Bruce Pinheiro Machado. 
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1. APRESENTAÇÃO

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde – MT, através da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento  Econômico  (SMDE)  e  com  apoio  do  Conselho  Municipal  de  Turismo

(COMTUR), elaboraram conjuntamente o “Plano Municipal  de Turismo de Lucas do Rio

Verde 2020-2030”, com o objetivo geral de definir, orientar, ordenar e integrar esforços para o

desenvolvimento sustentável da atividade turística no município para os próximos 10 anos.

O processo de planejamento, foi construído de forma democrática e participativa e

conduzido pela equipe gestora, formada por profissionais e especialistas na área do turismo,

com  representantes  do  poder  público,  entidades,  instituições  e  iniciativa  privada,  trade

turístico, comunidade local e demais envolvidos na atividade turística, que promoveu através

do debate, o compartilhamento de conhecimentos e experiências.

O Plano Municipal de Turismo (PLAMTUR), é fruto de um esforço coletivo de

busca, coleta, discussão e validação de informações, que expressa a vontade dos munícipes

em relação ao desenvolvimento da atividade turística, considerando o cenário e a realidade

atual,  as peculiaridades,  as vocações, o respeito a identidade local e os anseios do tempo

presente e futuro da sociedade Luverdense, bem como a articulação com as novas políticas,

planos e programas das esferas federal, estadual e municipal.

O Plano elaborado, tem como base territorial, o município de Lucas do Rio Verde,

mas  considerou  amplamente  em  suas  discussões  de  proposições,  a  cooperação  com

municípios vizinhos, visando o desenvolvimento regional da atividade turística.

Com  a  criação  do  Plano,  pretende-se  estruturar  e  adequar  os  novos  e  os  já

existentes produtos e serviços turísticos, indo ao encontro e anseio do trade turístico, gestão

municipal e da comunidade em querer colher algo diferente, que melhore o desenvolvimento

econômico e social dos Luverdenses nos próximos anos. 

O produto formatado consiste em uma ferramenta destinada à gestão pública do

turismo e a toda a cadeia produtiva, que atuarão visando a operacionalização e implantação

das diretrizes, objetivos e ações propostas no Plano. 

Plano Municipal de Turismo de Lucas do Rio Verde – MT (2020-2030)
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2. INTRODUÇÃO

Identificou-se ao longo da construção do PLAMTUR, que o município possui

muitas  potencialidades  e  diversidades  de  recursos  naturais  e  culturais  que  podem  ser

explorados e apropriados pela atividade turística através das proposições do Plano, de forma

planejada  e  sustentável,  contribuindo  na  geração  de  emprego,  renda,  tributos  e

desenvolvimento social para o município, bem como tornar-se importante destino indutor da

região turística do Portal do Agronegócio.

A contextualização  histórica  do  município,  traz  à  tona,  os  desafios,  lutas  e

conquistas que os pioneiros enfrentaram para construir esta cidade,  e que hoje podem ser

observados nos excelentes índices de desenvolvimento do município. 

A  política  de  governança  turística  local  tem  dado  passos  importantes  e

consistentes  para  tornar  o  turismo um importante  fator  de  desenvolvimento  econômico  e

social,  destacando  sua  participação  e  integração  aos  programas  de  caráter  regional  do

Ministério do Turismo (MTur).

Com a realização do inventário turístico, o município passou a contar com novos

atrativos e locais a serem visitados, antes não considerados, agregando-lhes valor e ampliando

as opções de lazer e entretenimento, tanto para os visitantes quanto para a própria comunidade

local. 

A análise do cenário atual contou com a utilização da matriz SWOT (FOFA), que

apontou  os  aspectos  positivos  e  negativos  locais  a  serem considerados  na  construção  do

Plano,  bem  como,  a  pesquisa  de  demanda  turística,  que  se  apresentou  como  processo

fundamental na busca das informações e dados pertinentes da atividade turística no município,

que aliado as definições dos segmentos prioritários passam a determinar, subsidiar e nortear as

proposituras de estratégias e ações primordiais e necessárias a serem elencadas para que a

indústria do turismo se desenvolva e gere benefícios ao município. 

As diretrizes estratégicas estabeleceram a visão, a missão, os valores, os fatores

críticos de sucesso e os eixos temáticos, linhas de atuação e suas respectivas ações, os prazos,

prioridades e executores. 

Como  forma  de  monitorar  o  Plano,  criou-se  indicadores  para  mensuração  e

avaliação  do  desenvolvimento  do  turismo  e  da  execução  das  ações,  possibilitando  a

verificação dos resultados obtidos.

Plano Municipal de Turismo de Lucas do Rio Verde – MT (2020-2030)
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3. JUSTIFICATIVA

O planejamento é o processo que se destina a prever as ações e os resultados

futuros. Para o pleno desenvolvimento do turismo o planejamento das ações é imprescindível,

uma vez que, segundo Molina (2005) “o planejamento consiste em estabelecer um curso de

ação  que  conduz  à  obtenção  de  uma  situação  desejada,  mediante  um esforço  constante,

coerente, organizado, sistemático e generalizado”. Assim, o planejamento é necessário para se

poder definir políticas e processos de implementação, bem como, suas formas de ação, seus

prazos e seus resultados.

A primeira  grande questão a  ser levada em consideração quando se pensa em

planejamento  turístico,  é  responder  a  seguinte  indagação:  por  que  construir  um plano  de

desenvolvimento para o turismo? A tentativa de entender os motivos e chegar a uma possível

resposta,  depende  da  análise  de  diversos  fatores,  entre  eles,  os  sociais,  econômicos,

ambientais, políticos e culturais.

O  desenvolvimento  acelerado  do  município,  não  pode  deixar  de  levar  em

consideração a importância e a participação do turismo, especialmente no quesito econômico.

Nesse  sentido,  a  conscientização  e  sensibilização  é  processo  fundamental,  pois  ajudam a

despertar o olhar para a importância e dimensão do turismo, promovendo e conciliando o

crescimento  econômico  com  a  preservação,  manutenção  e  valorização  do  patrimônio

histórico, cultural e ambiental. 

A cidade vem sofrendo diversas intervenções, que culminam em várias iniciativas

independentes de desenvolvimento do turismo, ou seja,  é chegado o momento de integrar

essas iniciativas e fazer com que o turismo cresça de maneira adequada e sustentável, com a

união  dos  segmentos  envolvidos,  fazendo  do  PLAMTUR  um  importante  instrumento

transformador, determinando os objetivos, as estratégias e as decisões, que em matéria de

desenvolvimento turístico, são tomadas pelos diversos atores envolvidos na atividade. 

Somente por meio do planejamento participativo, em que os atores envolvidos

tornam-se protagonistas, será possível apresentar ao destino um plano de desenvolvimento

turístico  sustentável,  e  não  poderia  ser  diferente,  pois  estão  diariamente  lidando  com  a

atividade turística,  e  podem com propriedade,  determinar  as  necessidades  e  prioridades  a

serem atendidas, decidindo sobre a utilização de seus próprios recursos, e a distribuição de

seus benefícios.

Plano Municipal de Turismo de Lucas do Rio Verde – MT (2020-2030)
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4. METODOLOGIA

Na elaboração do PLAMTUR, a busca e produção de dados e informações da

atividade  turística  no  município,  contou  com  a  utilização  dos  métodos  quantitativos  e

qualitativos,  e  também foram considerados os estudos,  pesquisas  e  projetos  anteriormente

realizados, que tinham relação direta e indireta com o desenvolvimento do turismo, como o

Plano Diretor do município, políticas públicas das esferas federal, estadual e municipal, bem

como os planos e programas do MTur, visando tornar o Plano integrado ao desenvolvimento

do turismo em um aspecto mais amplo.

As  etapas  de  construção  do  PLAMTUR,  contaram  com  reuniões  para:  I  –

formação da equipe gestora de caráter multidisciplinar;  II  – diagnóstico (levantamento de

dados  e  informações  por  meio  do  inventário  turístico,  referências  bibliográficas,  visitas

técnicas,  aplicação  de  questionários,  observação  do  turismo no município  e  aplicação  da

matriz  swot) e  prognóstico  (tendências  e  segmentos  prioritários);  III  –  palestra  de

sensibilização sobre a importância do planejamento turístico; IV – oficina de direcionamento

estratégico (construção de missão, visão, valores, fatores críticos de sucesso e definição de

objetivos,  metas  e  ações);  e  V  –  oficina  para  definição  de  estratégias  de  avaliação,

monitoramento e validação do Plano.

O  processo  de  construção  do  PLAMTUR  ocorreu  no  período  de  março  a

novembro de 2019. Destacando que o horizonte previsto para o planejamento foi de 10 anos,

ou seja, de 2020 a 2030, possibilitando a inclusão e implementação de ações a longo prazo, no

período previsto.

Plano Municipal de Turismo de Lucas do Rio Verde – MT (2020-2030)
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5. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Os primeiros dados históricos do município de Lucas do Rio Verde remontam ao

ano de 1976, registrando a chegada dos primeiros desbravadores com o desafio de construir

esta cidade.  O acesso ao município tornou-se possível graças à abertura da rodovia Cuiabá-

Santarém, um prolongamento da BR-163, que ligou o Norte ao Sul do país.

No início da década de 1980, o governo militar brasileiro desenvolveu um projeto

que visava ao preenchimento de áreas inabitadas no país. Criou-se então o projeto de reforma

agrária,  que  assentou  agricultores  do  Sul  do  país  e  incorporou  agricultores  paulistas  e

posseiros que já habitavam a região.  A partir  disso, iniciou-se uma história de muita luta,

persistência,  dificuldade,  cooperação,  superação  e  muito  trabalho,  ações  que  nortearam o

crescimento e desenvolvimento de Lucas do Rio Verde.

Em 4 de julho de 1988, a lei estadual 5.318/88, oficializou a criação do município

de Lucas do Rio Verde. A denominação é relacionada ao rio Verde, curso d’água que corta o

território municipal, assim chamado pela cor esverdeada devido à sua profundeza. O nome

também  apresenta  a  homenagem  a  Francisco  Lucas  de  Barros,  um  dos  pioneiros

desbravadores do Médio-Norte Mato-Grossense. 

Francisco Lucas de Barros era um seringalista, que desbravava as regiões pouco

habitadas do Centro-Oeste brasileiro, tendo sua origem desconhecida. Este homem, afeito à

rudeza da selva, via na extração do látex sua motivação de vida. Profundo conhecedor da

região, teve seu nome perpetuado pela história ao emprestá-lo ao município de Lucas do Rio

Verde, que hoje é umas das principais cidades de Mato Grosso e uma das únicas que levam

em seu nome a de seu pioneiro. 

O município é hoje reconhecido por sua força, vigor, dinamismo e trabalho, que

alimenta o país,  gera riqueza e abriga milhares de brasileiros que sonham com um futuro

melhor.

Plano Municipal de Turismo de Lucas do Rio Verde – MT (2020-2030)
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6. CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS GERAIS

O município de Lucas do Rio Verde, está localizado no Centro-Norte do estado do

Mato Grosso,  integrando a  mesorregião do Norte  Mato-Grossense  e  microrregião de Alto

Teles Pires, estando a 350 km de distância da capital (Cuiabá), com acesso pela rodovia BR-

163. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2019) a

estimativa da população habitacional do município é de 65.534, sendo o oitavo mais populoso

do estado, com densidade  de 12,43 hab./km² (IBGE/2010),  em que  93,19% vivem na zona

urbana,  formada  por  migrantes  vindos  de  todas  as  regiões  brasileiras,  principalmente  da

região Sul.  A extensão territorial contempla 3.675,22 km² (IBGE/2018) de área e tem como

municípios limítrofes Nova Mutum a sul, Sorriso a leste, norte e Tapurah a oeste.

O relevo do município está  400 metros  de  altitude  acima do  nível  do mar.  O

principal rio que banha a cidade é o rio Verde.  O tipo de solo predominante é o latossolo

vermelho-amarelo  distrófico.  A vegetação nativa  varia  entre  o  Cerrado e  a  Floresta

Amazônica. O clima é caracterizado como tropical de savana com temperatura média anual de

27,7 °C, com duas estações bem definidas, estação chuvosa  (de setembro a abril) e estação

seca (de maio a setembro).

Dotado de recursos naturais favoráveis, Lucas do Rio Verde fez da agricultura a

base forte da economia. Com isso, o município assumiu a vocação para produzir alimentos,

fibras  naturais  e  biocombustíveis,  tornando-o  a  sétima  economia  de  Mato  Grosso,  o  que

também lhe rendeu o título de Capital Estadual da Agroindústria no ano de 2018. 

Lucas do Rio Verde tem o PIB – Produto Interno Bruto previsto em 2018 superior

a R$ 3,3 bilhões. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município foi considerado

alto, de acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

Segundo dados do relatório de 2010, divulgados em 2013, seu valor era de 0,768, sendo o

segundo maior de Mato Grosso (PNUD) e o 249 º do Brasil.

Lucas do Rio Verde é uma cidade planejada, ruas e avenidas largas, pavimentadas,

bem arborizadas e dotadas de iluminação pública. A cobertura da rede coletora de esgoto no

município alcança cerca de 30% do perímetro urbano. A cidade tem 100% de atendimento

com coleta seletiva mecanizada do lixo. O abastecimento de água chega a 100% da população

urbana. Na educação, conta com 17 escolas municipais, que atendem mais de 10 mil alunos

da creche ao ensino fundamental, e vem mantendo o Índice de Desenvolvimento da Educação

Plano Municipal de Turismo de Lucas do Rio Verde – MT (2020-2030)
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Básica (IDEB) acima da média nacional.  A população conta com 16 unidades básicas de

saúde, proporcionando 100% de cobertura no atendimento. 

Plano Municipal de Turismo de Lucas do Rio Verde – MT (2020-2030)
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7. TURISMO EM LUCAS DO RIO VERDE

7.1 POLÍTICA E GOVERNANÇA TURÍSTICA

O município de Lucas do Rio Verde conta com a Política Municipal de Turismo

(PMT),  instituída  pela  lei  ordinária  nº  2.951/2019,  destinada  a  promover  e  incentivar  o

turismo de forma sustentável, como fator de desenvolvimento econômico, social, cultural e

ambiental, corroborando com o Plano Diretor (2007) e o Plano Plurianual (2018-2021) do

município.

A reestruturação do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) e a criação do

Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) foram normatizados através da lei nº 2.739/2018. O

conselho  é  um  órgão  deliberativo,  consultivo  e  de  assessoramento,  responsável  pela

conjunção entre o poder público e a sociedade civil, composto por 14 membros, que mantém

reuniões regulares e é o ambiente legítimo de debate e troca de informações necessárias à

definição das estratégias de desenvolvimento turístico do município.

A lei  nº  2.927/2019,  define  e  específica  no  município,  as  atividades  turísticas

consideradas  como Turismo Rural,  visando promover  e  explorar  sua  vocação e  potencial

nesse segmento. 

Além dos instrumentos  estruturados de governança local,  Lucas  do Rio Verde

integra a Instância de Governança Regional (IGR) do Portal do Agronegócio, atualmente no

formato de associação, que envolve outros 9 municípios da região:  Cláudia, Nova Mutum,

Nova Ubiratã, Sinop, Sorriso, Santa Carmem, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte e Tapurah.

A IGR é uma região turística e o órgão responsável pela efetiva estruturação da

gestão compartilhada do turismo no âmbito regional, segundo as diretrizes do Programa de

Regionalização  do  Turismo  (PRT).  Estar  inserido  em  uma  região  turística  consolidada

continua sendo condição básica para que o município esteja no Mapa de Regionalização do

MTur, no qual Lucas do Rio Verde esteve em suas quatro edições anteriores (2006, 2009,

2013 e 2016), e integra a última versão lançada em agosto de 2019, ficando de fora apenas na

primeira edição em 2004. Ao todo, são 2.694 cidades que estão divididas em 333 regiões. Em

Mato Grosso, são 85 cidades, divididas em 14 regiões turísticas.

A partir de 2014, as regiões e municípios presentes no Mapa de Regionalização

foram categorizados em níveis,  de acordo com o estágio  de  desenvolvimento  em que se

encontram: o nível de atratividade, gestão e de organização do setor como meio de aferir o
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desenvolvimento turístico; nível de desenvolvimento turístico, a partir da ponderação do nível

de  desenvolvimento  dos  municípios,  somado ao fator  de cooperação regional  entre  estes.

Atualmente Lucas do Rio Verde está classificado na categoria “C”.

A categorização representa um avanço importante no PRT e permitirá ao MTur

direcionar esforços e recursos para ações mais adequadas às necessidades de cada município

ou  região,  o  que  evita  que  o  tratamento  generalizado  de  realidades  diferentes  acabe

comprometendo o alcance das metas traçadas para o desenvolvimento do turismo no país.

Lucas do Rio Verde tem sua política de desenvolvimento do turismo elaborada a

partir das diretrizes do PRT. Portanto, as ações serão implementadas em função do seu estágio

de desenvolvimento, bem como a região turística que pertence: Portal do Agronegócio. 

Essa  participação  no  Mapa  de  Regionalização  e  a  correta  indicação  dos

interlocutores regionais e municipais serão fundamentais para captação de recursos e projetos

junto ao MTur e demais parceiros.

7.2 PERFIL DA DEMANDA TURÍSTICA

De acordo com a definição da Organização Municipal do Turismo (OMT apud

Dias, 2005), o turismo é descrito como as atividades que realizam as pessoas durante suas

viagens e estadias em lugares distintos de seu entorno habitual, por um período de tempo

consecutivo inferior a um ano, com a finalidade de lazer, por negócios e outros motivos, não

relacionados com o exercício de atividade remunerada no lugar visitado. 

Para efeitos estatísticos, considera-se: I – Visitante é toda a pessoa que se desloca

temporariamente para fora da sua residência habitual, quer seja no seu próprio país ou no

estrangeiro, por uma razão que não seja a de aí exercer uma atividade remunerada; II – Turista

é  todo  o  visitante  temporário  que  permanece  no  local  visitado  mais  de  24  horas;  III  –

Excursionista é todo o visitante temporário que permanece fora da sua residência habitual

menos de 24 horas.

As definições de demanda turística variam de acordo com o propósito do estudo.

Nesse  sentido,  sob  a  perspectiva  do setor  econômico,  a  definição  a  ser  adotada  é  a  de

Mathieson e Wall (1988) para os quais demanda turística é “[...] o número total de pessoas

que  viajam,  ou  desejam  viajar,  para  utilizar  facilidades  e  serviços  turísticos  em  lugares

distantes do seu local de trabalho e residência”. 
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De  acordo  com  o  levantamento  de  dados  e  informações  junto  aos  meios  de

hospedagem para a Pesquisa de Demanda Turística do município, realizada em 2018, pelo

Departamento  de  Turismo  em parceria  com os  alunos  do  curso  técnico  de  hospedagem,

promovido  pela  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia (SECITEC)  no município,

estima-se que a cidade receba anualmente 120 mil visitantes, entres turistas e excursionistas,

apresentando perspectiva de crescimento.

Dos visitantes que chegam a Lucas do Rio Verde, aos menos 70% são do próprio

estado  do  Mato  Grosso,  procedentes  em  sua  maioria  das  cidades  vizinhas  como  Sinop,

Sorriso, Nova Mutum e de Cuiabá. Os visitantes da região Sul do país representam 15%, do

Sudeste 10% e 5% são de outras regiões (incluídos os estrangeiros). 

A maioria dos visitantes é do sexo masculino, que representam 80% e 20% do

sexo feminino, sendo 15% com faixa etária entre 18 a 30 anos, 40% entre 31 a 40 anos e 45%

acima dos 41 anos de idade.

A vinda dos visitantes,  em sua maioria  é motivada pelo segmento turístico de

negócios, que representa 75% do total, os demais 25% dividem-se no segmento de eventos,

recreação ou descanso, visita a familiares e amigos, apresentando ainda vocação para outros

segmentos  a  serem  explorados  como  turismo  rural  ou  agroturismo,  dentre  outros.  Dos

visitantes, 95% viajam de maneira independente e 5% agenciados.

Dos turistas e excursionistas, 70% viajam sozinhos. Os meio de transporte mais

utilizado é ônibus, que representa 50%, os automóveis particulares 47% e 3% outros. Os que

se hospedam em casa de amigos ou parentes representam 40% e outros 60% em hotéis. Os

turistas, em sua maioria, permanecem na cidade em média de 2 a 3 dias e os excursionistas

ficam, em média, 8 horas.

A cidade recebe em média 330 visitantes por dia e aproximadamente 10 mil por

mês. Os gastos diários em média dos visitantes é de R$ 120,00, sendo aproximadamente R$

40.000,00 por dia e R$ 1.200.000,00 por mês, o que injeta anualmente na economia local, um

valor expressivo superior a R$ 14.400.000,00.

Segundo  relatório  da  Prefeitura  de  Lucas  do  Rio  Verde  (2019),  o  município

arrecadou  dos  prestadores  de  serviços  turísticos,  no  respectivo  ano,  a  quantia  de  R$

552.093.00 com ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), dentre as atividades

destacam-se a  hotelaria,  as  agências  e  operadoras  de  viagens e  turismo e  transportadoras

turísticas.
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No que se refere à infraestrutura urbana, o item melhor avaliado é o comércio, a

limpeza, iluminação pública e a organização e paisagismo da cidade. Os piores são segurança

pública, vias urbanas (má qualidade / buracos) e serviços de telefonia.

Em  infraestrutura  turística,  os  itens  de  maior  satisfação  foram,  hospedagem,

restaurantes  e  comércio,  classificados  como  bom  e  ótimo,  respectivamente,  por

aproximadamente 90% dos visitantes. Os maiores índices de insatisfação, foram atribuídos à

sinalização  turística  e  má  conservação  de  alguns  atrativos  turísticos,  somando-se  ruim  e

regular em torno de 60% e outros 40% referentes a ausência de serviços de receptivo como

produtos turísticos estruturados, guias turísticos e central de atendimento ao turista.

O período sazonal de maior demanda situa-se entre os meses de março a outubro e

de menor demanda o período de novembro a fevereiro. O destaque da cidade como modelo de

gestão e desenvolvimento, e o cenário positivo para investimentos, bem como o fato de ser a

Capital  Estadual  da Agroindústria,  desperta  a  curiosidade em conhecer  a  cidade e são os

principais itens apontados pelos visitantes no que se refere à escolha de Lucas do Rio Verde

como destino.

7.3 OFERTA TURÍSTICA

A OMT (2001) define a oferta turística como o “conjunto de produtos turísticos e

serviços  postos  à  disposição  do  usuário  turístico  em  um  determinado  destino,  para  seu

desfrute e consumo”.

Beni  (2007)  define  oferta  turística  como  “conjunto  de  equipamentos,  bens  e

serviços de alojamento,  de alimentação, de recreação e lazer,  de caráter artístico, cultural,

social ou de outros tipos, capaz de atrair e assentar numa determinada região, durante um

período determinado de tempo, um público visitante”.

Segundo relatório da Prefeitura de Lucas do Rio Verde (2019), há 23 empresas

ativas cadastradas com o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) de hotel,

dos quais apenas 13 estão devidamente regularizados no CADASTUR (Cadastro Obrigatório

dos Prestadores de serviços Turísticos, 2019). As UH’S (Unidades Habitacionais) totalizam

635,  levando  em  consideração  que  cada  UH  comporte  no  mínimo  2  hóspedes,  temos  a

capacidade hoteleira diária de 1.270 hóspedes, e atualmente apresenta taxa media de ocupação

de 60%.
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Ainda segundo o relatório, existem 10 empresas ativas cadastradas com CNAE de

agências de viagem, e apenas 4 estão regularizadas no CADASTUR. No quesito transporte, a

cidade  conta  com  6  empresas  ativas  cadastradas  com  CNAE  de  transportadoras  de

passageiros, e todas estão devidamente regularizadas no CADASTUR. A cidade conta com 83

empresas ativas cadastradas com CNAE de restaurantes e similares no município, que não

estão sujeitos ao cadastro obrigatório.

A  infraestrutura  aeroportuária  atende  pousos  e  decolagens  de  aeronaves

particulares de pequeno e médio porte, não realizando voos comerciais. A rodoviária também

conta com boa estrutura e frota de transporte rodoviário, com saídas e chegadas regulares de 2

em 2 horas. Além disso, dispõe de serviços público de transporte coletivo, serviço particular

de táxis e mototáxis, além de ciclovias. 

O município apresenta diversificados atrativos turísticos naturais e culturais, aptos

a  receberem  visitantes,  conforme  elencados  a  seguir:  I  –  Monumentos:  Luquinha,  Ema,

Preciosa, Semeador, Garis, Nossa Senhora do Rosário de Fátima (padroeira). II – Edificações:

Estádio Passo das Emas,  Mercado do Produtor,  Biblioteca Municipal,  Museu do Cerrado,

Casa de Pedra,  Casa do Artesão,  Complexo Industrial  Atílio  Fontana,  Usina Hidroelétrica

Canoa Quebrada,  Centro  de Eventos  Roberto Munaretto.  III  –  Igrejas:  Matriz  N.  Sra.  do

Rosário de Fátima, Menino Deus, Rosa Mística. IV – Cívicos: Paço Municipal, Palácio do

Cidadão, Fórum Judiciário. V – Gastronomias: Matrinxã a moda Luverdense, Food Porto. VI

– Praças: Migrantes, Pioneiros. VII – Naturais: Parque Ecológico Harri Muller, Parque dos

Buritis, Figueira Centenária, Lago Ernani José Machado, Rio Verde. VIII – Parque Aquático:

Nice Água Park. 

Os  eventos  e  manifestações  culturais  acontecem  de  forma  a  aproveitar  o

calendário anual,  possibilitando ao visitante  conhecer,  participar  e  interagir  com tradições

locais. Entre os eventos de maior expressão do município, destacam-se o Show Safra BR 163

(feira de tecnologias voltados ao agronegócio, que ocorre no mês de março), ExpoLucas (festa

em comemoração ao aniversário da cidade, em agosto), Fest Lucas (campeonato de pesca, em

setembro)  e  November Fest (inspirada nas festas de tradição germânica do Sul do país, em

novembro), além destes, a Festa Junina Municipal (em junho) e o Natal Luz (em dezembro)

tem, a cada ano, atraído mais visitantes e participantes.

Nesse  sentido,  o  município  ainda  conta  com as  associações  de  preservação  e

valorização cultural, como o Centro de Tradições Nordestinas (CTN), Centro de Tradições
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Gaúchas  (CTG) e  Flor  do  Cerrado (Associação  de  Preservação e  Valorização  da  Cultura

Mato-Grossense).

Dos pontos turísticos, o Lago Ernani José Machado é o mais visitado, depois o

Parque dos Buritis e a Igreja Rosa Mística. 

7.4 SEGMENTOS PRIORITÁRIOS

O MTur (2008), entende a segmentação turística 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” 

Lovelock  e  Wright  (2001)  lecionam que,  segmentar  é  dividir  a  demanda  em

grupos diferentes, nos quais todos os clientes compartilham características relevantes que os

distinguem de clientes de outros segmentos. 

Segundo Trigo (2005), a sociedade está constituída por um número substancial de

pessoas com necessidades básicas já satisfeitas e que estão canalizando seu tempo, dinheiro e

esforços para satisfazer outras necessidades e desejos, como o lazer, a viagem, o turismo.

O turismo deve ser segmentado a partir dos atrativos, equipamentos e serviços que

o lugar oferece e também de acordo com as necessidades dos visitantes. Esta segmentação

pode trazer benefícios para a atividade e consequentemente para o turista. 

Dias (2005) mostra vários benefícios obtidos a partir de uma atuação segmentada

do mercado turístico: I – Facilita a identificação dos públicos mais rentáveis; II – Percebe-se

em quais segmentos a concorrência tem menor atuação, podendo focar em mercados menos

concorridos;  III  –  Definem-se  mais  claramente  as  necessidades  já  satisfeitas  dos

consumidores, e as soluções que devem ser criadas para as demandas ainda não satisfeitas,

representando novas oportunidades de negócios; IV – Facilita a adaptação dos produtos às

mudanças  do  mercado  e  das  preferências  dos  turistas;  V  –  Reduz  o  desperdício  de

investimento,  pois  as  ações  passam a ser  direcionadas  e  com objetivos  específicos;  VI –

Melhora a comunicação do produto e do destino, pois a linguagem e a mensagem passam a

ser direcionadas para um público com características distintas. 

Estes benefícios impactam no núcleo receptor, na economia, no uso eficiente dos

recursos investido pelos empresários e na qualidade do serviço oferecido, transformando em

satisfação para o turista consumidor. 
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Diferentes  perfis  de  turistas  podem  ter  expectativas  diferentes  e  motivações

diversas para a realização de suas viagens. Assim, se faz necessário entender a demanda dos

turistas para que possam ser oferecidos produtos que atendam às expectativas desse público.

Com isso, percebe-se que é necessário segmentar também a oferta, com vistas a suprir as

demandas dos visitantes com produtos específicos para cada necessidade ou desejo. 

No  intuito  de  acompanhar  as  diretrizes  do  MTur,  adotamos  a  estratégia  de

segmentação da demanda potencial e da demanda efetiva (ligada à oferta turística existente)

do destino de Lucas do Rio Verde. Para tanto, foram realizadas oficinas com os integrantes do

grupo gestor do PLAMTUR e também a leitura de estudos e pesquisas turísticas do destino,

conforme exposto na referência bibliográfica. Além disso, foi oportunizado à comunidade, por

meio de oficina, opinar e sugerir sobre os segmentos turísticos a serem trabalhados por este

Plano.

Foi levantado no estudo de demanda turística do município de Lucas do Rio Verde

(2018),  que a característica da demanda efetiva é predominantemente regional,  que tem a

cidade  como um destino  para  realização  de  turismo de  negócio  e  eventos,  propicia  para

investimentos, devido ao seu expressivos desenvolvimento econômico.

Durante a oficina de segmentação, o grupo gestor do Plano, destacou segmentos

da  demanda  potencial  a  ser  explorado,  sendo:  agroturismo,  ecoturismo,  turismo  cultural,

turismo de aventura, turismo industrial, turismo de esporte, turismo náutico, turismo rural,

turismo  de  pesca.  Portanto,  faz-se  necessário  um  maior  esforço  físico  /  financeiro  de

adequação  do  destino  para  captar  as  demandas  potenciais,  que,  todavia,  são  capazes  de

minimizar os impactos negativos que a sazonalidade traz para o destino. Para tanto, segue no

conteúdo deste documento, ações que devem ser implementadas para tais adequações. 

A partir  da interpretação das informações e dados da oferta turística, podemos

notar que cada segmento proposto para ser trabalhado encontra-se num estágio diferente de

desenvolvimento, sendo necessário propor uma classificação, conforme tabela a seguir. 

Desenvolver:
Apresenta  potencialidade  turística  para  o  mercado,  ainda  sem
estruturação,  com  deficiência  de  recursos  humanos,  equipamentos  e
infraestrutura.

Qualificar:
Possui estrutura turística para atender ao mercado, mas ainda apresenta
necessidade de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos turistas,
bem como de capacitação de pessoal e qualificação de equipamentos.
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A análise prévia possibilitou a criação e estruturação dos segmentos prioritários,

fundamentais  para  efeitos  de  planejamento  e  direcionamento  das  ações  dos  envolvidos

interessados no desenvolvimento do destino. 

A tabela  a  seguir,  apresenta  a  distinção  entre  os  segmentos  de  turismo,  suas

definições, peculiaridades, características, bem como o estágio de desenvolvimento, a fim de

serem exploradas, desenvolvidas e promovidas no município, vejamos: 

SEGMENTO TURÍSTICO
POSICIONAMENTO

DA DEMANDA
ESTÁGIO DE

DESENVOLVIMENTO

Agroturismo: atividades internas à
propriedade,  que geram ocupações
complementares  às  atividades
agrícolas,  as  quais  continuam  a
fazer  parte  do  cotidiano  da
propriedade,  em  menor  ou  maior
intensidade,  devem  ser  entendidas
como  parte  de  um  processo  de
agregação de serviços aos produtos
agrícolas  e  bens  não-materiais
existentes  nas  propriedades  rurais
(paisagem, ar puro, etc.), a partir do
tempo livre das famílias agrícolas,
com eventuais contratações de mão
de obra externa.

Demanda potencial Desenvolver

Ecoturismo: segmento da atividade
turística  que  utiliza,  de  forma
sustentável,  o patrimônio natural e
cultural,  incentiva sua conservação
e  busca  a  formação  de  uma
consciência ambientalista por meio
da  interpretação  do  ambiente,
promovendo  o  bem-estar  das
populações.

Demanda potencial Desenvolver

Turismo Cultural:  compreende as
atividades  turísticas  relacionadas  à
vivência do conjunto de elementos
significativos  do  patrimônio
histórico  e  cultural  e  dos  eventos

Demanda potencial Desenvolver
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culturais,  valorizando  e
promovendo  os  bens  materiais  e
imateriais da cultura.

Turismo de Aventura: compreende
os  movimentos  turísticos
decorrentes da prática de atividades
de aventura de caráter recreativo e
não  competitivo,  podendo ocorrer
em  quaisquer  espaços:  natural,
construído,  rural,  urbano,
estabelecido  como  área  protegida
ou não.

Demanda potencial Desenvolver

Turismo de Esportes: compreende
as  atividades  turísticas  decorrentes
da  prática,  envolvimento  ou
observação  de  modalidades
esportivas.

Demanda potencial Desenvolver

Turismo  Industrial:  o termo
refere-se  ao  ato  dos
empreendedores  abrirem  suas
instalações para grupos de pessoas
interessadas  em  conhecer  a
estrutura das unidades produtivas, a
forma de  produção  e  a  tecnologia
empregada.

Demanda potencial Desenvolver

Turismo  Náutico: caracteriza-se
pela  utilização  de  embarcações
náuticas  (diferentes  tipos  de
transportes  aquaviários)  com  a
finalidade  da  movimentação
turística.

Demanda potencial Desenvolver

Turismo de Pesca:  compreende as
atividades turísticas decorrentes da
prática  da  pesca  amadora.  Pesca
Amadora  é  aquela  praticada  por
brasileiro  ou  estrangeiro,  com
equipamentos  ou  petrechos
previstos  em legislação específica,
tendo  por  finalidade  o  lazer  ou  o
desporto.

Demanda potencial Desenvolver
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Turismo  Rural: conjunto  de
atividades  turísticas  desenvolvidas
no meio rural, comprometido com a
produção  agropecuária,  agregando
valor  a  produtos  e  serviços,
resgatando  e  promovendo  o
patrimônio  cultural  e  natural  da
comunidade.

Demanda potencial Desenvolver

Turismo de  Negócios  e  Eventos:
compreende  o  conjunto  de
atividades turísticas decorrentes dos
encontros de interesse profissional,
associativo, institucional, de caráter
comercial,  promocional,  técnico,
científico e social.

Demanda efetiva Qualificar

7.5 ANÁLISE SWOT (FOFA)

A metodologia de análise SWOT ou FOFA como é conhecida,  é uma ferramenta

utilizada para fazer análise ambiental, sendo a base da gestão e do planejamento estratégico,

que consiste em analisar o ambiente interno (Strenghts / Forças e  Weaknesses / Fraquezas),

nesse  caso,  fatores  relativos  ao  município  e  sua  gestão,  bem como,  o  ambiente  externo

(Opportunities / Oportunidades e Threats / Ameaças) em que se analisam os fatores externos

ao município, que tem direta influência nos resultados.

A análise SWOT permite posicionar ou verificar a posição estratégica da empresa/

instituição no ambiente em questão.  A constatação desses itens advém do resultado de uma

análise combinada, incluindo levantamentos em oficinas participativas, pesquisas de dados

em fontes secundárias e entrevistas individuais com atores do trade turístico. 

AMBIENTE INTERNO

FORÇAS

• COMTUR;

• Consolidação do turismo de negócios e eventos;

• Crescente número de visitantes;

• Facilidade de acesso, haja vista estar localização no eixo da
BR 163, mantida em boas condições;

• Infraestrutura  básica:  iluminação  pública,  água  encanada,
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tratamento  de  esgoto,  coleta  de  lixo,  asfalto,  calçadas,
arborização, ciclovias, comércio, hospital, internet, etc;

• Infraestrutura  turística: terminal  rodoviário  com  oferta  de
transporte de passageiros para toda região e aeroporto para
voos particulares de pequeno e médio porte;

• PRT;

• PMT;

• Serviços  de  apoio:  bares  e  restaurantes,  locadoras  de
veículos;

• Serviços  turísticos:  agências  de  viagem,  hotéis,
transportadoras turísticas;

• Título de Capital Estadual da Agroindústria.

FRAQUEZAS

• Atrativos turísticos com pouca expressão;

• Ausência de calendário de eventos;

• Ausência  de  captação  de  recursos  do  MTur  e  de  outras
fontes;

• Ausência de CAT;

• Ausência  de  cursos  de  capacitação  e  qualificação  aos
envolvidos;

• Ausência  de  envolvimento,  prioridade  e  investimentos  no
turismo;

• Ausência de estruturação e organização da atividade turística;

• Ausência de guia de turismo;

• Ausência  de  incentivos  ficais  e  tributários  para  o  setor
turístico;

• Ausência de informações, dados e pesquisas;

• Ausência de integração entre cultura e turismo;

• Ausência de marketing turístico;

• Ausência de parcerias e convênios;

• Ausência de políticas públicas, programas, projetos e planos;

• Ausência de produção associada no turismo;

• Ausência de recursos e administração do FUMTUR;

• Ausência de redes de cooperação;

• Ausência  de  representatividade  e  participação  em feiras  e
congressos a nível estadual e nacional;

• Ausência de secretaria de turismo e equipe multidisciplinar;

• Ausência de serviços de receptivo;
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• Ausência de segurança ostensiva nos atrativos;

• Ausência de sinalização turística;

• Ausência do turismo inclusivo e de acessibilidade, falta de
estrutura adaptada;

• Ausência de voos comerciais;

• Baixa adesão ao CADASTUR;

• Baixa qualidade dos produtos turísticos;

• Capacidade  hoteleira  insuficiente  para  atender  a  demanda
nos eventos de maior expressão;

• Poucas  opções  e  baixa  diversificação  de  lazer  e
entretenimento;

• Sazonalidade.

AMBIENTE EXTERNO

OPORTUNIDADES

• Boa  imagem  da  cidade  em  relação  ao  agronegócio  e
agroindústria;

• Cidade  em  crescente  desenvolvimento,  propícia  para
investimento;

• Criação  de  roteiros  turísticos  integrados  com  cidades
vizinhas;

• Entrada de divisas e consequente melhora na economia local;

• Geração de emprego e renda;

• Agroturismo,  turismo  de  aventura,  cultural,  ecoturismo,
esporte, industrial, náutico, pesca e rural.

AMEAÇAS

• Ausência  de  diferencial,  mais  opções  de  lazer  e
entretenimento e melhor infraestrutura das cidades vizinhas;

• Ausência de inovação;

• Crescimento do turismo de forma desordenada e consequente
degradação  do  meio  ambiente  devido  a  massificação  do
destino  e  saturação  do  produto,  bem  como  a  perda  da
identidade local;

• Descontinuidade das políticas e programas do turismo;

• Perda de competitividade.
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8. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

8.1 VISÃO 

O conceito de visão expressa onde se pretende chegar, configurando-se em uma

projeção sobre a forma como a atividade turística precisa ser vista no futuro, assim a visão do

destino turístico foi definida como: 

“Ser um destino turístico de referência no Brasil no segmento do agroturismo”

8.2 MISSÃO

Podemos definir a missão como a  razão de ser do plano, o propósito pelo qual

trabalham e se esforçam os envolvidos.

“Garantir o desenvolvimento sustentável e socioeconômico da atividade turística,
buscando potencializar e incentivar o agroturismo no município, a fim de proporcionar

qualidade de vida e renda aos moradores, satisfação dos visitantes e preservação do
patrimônio cultural e natural”

8.3 VALORES

Os valores são os princípios que regem as ações e comportamentos  de todos os

envolvidos na elaboração e execução do plano.

Compromisso: Trabalhar com esforço e dedicação.

Qualidade: Atuar com eficiência, eficácia e efetividade nos serviços públicos.

Respeito: Agir com respeito aos cidadãos em suas diversidades.

 Responsabilidade
Compartilhada:

Fortalecer  a  cultura  colaborativa  comunitária  nas  ações
socioeconômicas.

Sustentabilidade: Preservar e conservar os recursos naturais. 

Transparência:
Dar  publicidade  com  clareza  às  ações  e  aos  resultados  da
administração pública municipal.
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8.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

São condições sem as quais o alcance dos objetivos definidos e da visão proposta

podem ficar comprometidos. Os fatores estão listados em ordem alfabética, e não pelo grau de

relevância.

Articulação e integração entre as entidades representativas do setor turístico, poder
público e comunidade.

Infraestrutura  básica  eficiente  que  garanta  o  atendimento  das  necessidades  dos
visitantes e comunidade.

Políticas públicas específicas para o setor turístico.

Preservação e valorização da cultura e meio ambiente.

Qualidade dos serviços prestados.

Sensibilização  da  importância  da  atividade  turística  para  o  desenvolvimento  do
município.

Trade turístico engajado na comercialização, divulgação e promoção do destino.

8.5 MAPA ESTRATÉGICO

A partir do diagnóstico e da análise de cenário realizado, foram listados os eixos

temáticos, bem como as linhas de atuação e suas respectivas ações, conforme demonstrado no

mapa estratégico, que devem ser tomados como objetivos, a fim de solucionar ou minimizar

os  problemas  apresentados  em  diagnóstico,  bem  como  o  melhor  aproveitamento  das

potencialidades identificadas, para o desenvolvimento do turismo no destino.
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8.6 EIXOS TEMÁTICOS, LINHAS DE ATUAÇÃO E AÇÕES

Para fins de alinhamento, compreende-se neste documento como:

Eixo Temático:
O conjunto de temas que orientam e limitam o planejamento de
um determinado  trabalho,  funcionando como um suporte  ou
guia.

Linha de Atuação: Define as prioridades dentro dos eixos temáticos.

Ação:
Atividade que deve ser desenvolvida dentro de cada linha de
atuação para o alcance dos objetivos.

Prazo:

Curto – Janeiro de 2020 a dezembro de 2022.

Médio – Janeiro de 2020 a dezembro de 2026.

Longo – Janeiro de 2020 a dezembro de 2029.

Prioridade:

Alta.

Media.

Baixa.

Executores:

Órgãos,  entidades,  instituições,  associações  e  organizações,
públicos ou privados, que possam articular, viabilizar, executar,
fiscalizar  e  cobrar  a  realização  das  ações  estabelecidas  no
plano.

Ressalta-se que os itens a seguir estão listados em ordem aleatória, não havendo

intenção, neste momento, de colocá-los em sequência lógica. Foram elencados também os

possíveis colaboradores e executores das ações estabelecidas no Plano, destacando que por

tratar-se de sugestão, esse documento não tem a intenção de responsabilizá-los.
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MARKETING 

Linha de Atuação: Internet

Ação Prazo Prioridade Executores

Criar portal de promoção que congregue toda informação turística do destino, como: atrativos turísticos,
informações das empresas prestadoras de serviços, etc. Oferecendo, inclusive, todo o conteúdo no idioma
inglês.

Curto Alta
ASCOM;

SMDE; T.I.

Manter o atendimento ao turista por meio das redes sociais, sanando dúvidas, agradecendo sugestões e
elogios, e solucionando problemas e reclamações registradas.

Curto Alta SMDE

Fortalecer  o  posicionamento  do  município  como  destino  turístico  na  internet,  intensificando  ações
promocionais e comercias nas redes sociais, mantendo-as constantemente atualizadas.

Médio Media
ASCOM;

SMDE

Linha de Atuação: Material Promocional

Ação Prazo Prioridade Executores

Produzir anualmente 5 mil guias turísticos, para distribuição aos visitantes (turistas e excursionistas),
com todas as informações,  dados e imagens necessárias e pertinentes aos atrativos turísticos aptos a
serem visitados, com a inclusão de mapa demonstrando de forma sistêmica a localização espacial e a
melhor rota de acesso.

Curto Alta
ASCOM;

SMDE

Produzir  anualmente  5  mil  folder/panfleto/flyer de  divulgação  e  promoção  do  município  com
informações que despertem e convidem o potencial visitante a conhecer a cidade, a serem distribuídos
nos eventos que o município participe fora de seu território.

Curto Alta
ASCOM;

SMDE

Produzir vídeo promocional turístico do município.
Curto Alta

ASCOM;
SMDE
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Linha de Atuação: Promoção e Comercialização do Destino

Ação Prazo Prioridade Executores

Consolidar marca única de Capital Estadual da Agroindústria do Mato Grosso, incentivando seu uso, e
considerando seu potencial como grande produtora de grãos, na promoção e divulgação do município.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Estabelecer programação cultural voltada ao visitante, visando fortalecer a comercialização, divulgação e
valorização do artesanato local.

Curto Alta SMC; SMDE

Firmar parceria com os hotéis e restaurantes para divulgação em seus estabelecimentos, dos atrativos,
produtos e serviços turísticos disponíveis no município, utilizando como ferramenta os guias turísticos e
folhetos de promoção e divulgação.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Priorizar a promoção e divulgação das atividades e empreendimentos turísticos, devidamente cadastrados
e licenciados pelo poder público.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Realizar  campanhas de divulgação,  promoção e comercialização de produtos e  roteiros  turísticos  do
destino, seja por meio das redes sociais ou por veiculação de anúncios nas principais mídias: jornais,
revista, cadernos e sites de turismo de grande visibilidade.

Curto Alta
ASCOM;

SMDE

Ampliar  a  atuação das  agências  de turismo receptivas  no intuito  de fortalecer  a  comercialização do
destino,  ofertando os  roteiros  e  circuitos  turísticos  já  formatados  junto  as  agências  e  operadoras  de
turismo emissivas de outras localidades.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Participar de processos integrados de promoção e divulgação com outros destinos turísticos da região.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Linha de Atuação: Planejamento de Marketing

Ação Prazo Prioridade Executores
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Elaborar o plano de marketing do destino fundamentado em pesquisa sobre a oferta e demanda turística,
contendo metas, indicadores de desempenho e atribuição de responsabilidades,  ampliando os canais de
comunicação, distribuição e promoção dos produtos turísticos por meio de ações de fortalecimento dos
canais diretos e indiretos de comercialização.

Médio Alta
COMTUR;

SMDE

Realizar campanha de endomarketing – fortalecer a imagem e importância do turismo para a comunidade
local, incentivando a prática da hospitalidade e receptividade com o visitante.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Linha de Atuação: Calendário de Eventos

Ação Prazo Prioridade Executores

Mapear  e  criar  calendário  de  eventos  de  interesse  turístico  integrado  ao  portal  de  promoção  e
informações turísticas da cidade, atualizando-o mensalmente, bem como divulgando-o de forma ampla e
prévia nos calendários e portais das esferas estadual e federal, aumentando a visibilidade do município e
atraindo novos visitantes.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Linha de Atuação: Participação em Feiras e Eventos e Apoio a Comercialização

Ação Prazo Prioridade Executores

Participar dos principais eventos de turismo do estado e do país, como feiras, congressos, exposições,
entre outros, a fim de divulgar e comercializar o destino nos grandes centros emissivos de turistas, bem
como atrair visitantes e investidores para o setor de turismo do município.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

CAPACITAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO

Linha de Atuação: Capacitação e Cursos Profissionalizantes

Ação Prazo Prioridade Executores

Implantar  programa de  capacitação para  melhoria  e  excelência  do  atendimento  ao  turista  e  técnicas Médio Media COMTUR;
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operacionais para os profissionais da área, ampliando e definindo a periodicidade dos cursos/oficinas. SMDE

Instruir os empresários para o manuseio adequado dos conteúdos e ferramentas da web em benefício de
seu negócio.

Médio Media
SEBRAE;

SMDE; T.I.

Promover  a  capacitação  continuada  a  todos  os  envolvidos  na  atividade  turística  do  destino,  com o
oferecimento gratuito de cursos, a fim de melhorar a qualificação profissional, bem como prepará-los
para o mercado de trabalho, acarretando na melhor qualidade na prestação dos serviços turísticos.

Médio Media
SENAC;

SECITEC;
SMDE

Promover cursos de capacitação e formação de guias de turismo.
Médio Media

SENAC;
SECITEC;

SMDE

Qualificar o quadro de servidores públicos das áreas de turismo, cultura, esporte, lazer e meio ambiente,
através de capacitações periódicas.

Médio Media
SMA;
SMDE

Realizar visitas técnicas a destinos de referência nos segmentos turísticos a serem desenvolvidos pelo
município, buscando ideias, inovações e alternativas, que possam ser aplicados no município.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Realizar capacitações para o planejamento e gestão de empreendimentos turísticos.
Médio Media

SMDE;
SMPC

Linha de Atuação: Sensibilização e Orientação Turística

Ação Prazo Prioridade Executores

Desenvolver  estratégias  que  orientem  e  facilitem  a  imersão  respeitosa  do  visitante  à  comunidade,
história, patrimônio, meio ambiente, tradições e manifestações culturais do município.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Elaborar e distribuir materiais divulgando o fazer turístico e os benefícios diretos oriundos do setor.
Médio Media

COMTUR;
SMDE
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Sensibilizar e incentivar os empreendedores do turismo para a importância da utilização, valorização e
contratação da mão de obra local qualificada.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Sensibilizar, disseminar, promover e fomentar a utilização de meios sustentáveis na construção civil dos
empreendimentos voltados para atividade turística.

Médio Media
SAMA;
SMDE

Promover a educação para o turismo, através da realização de campanhas de conscientização patrimonial
e ambiental, para os alunos de escolas públicas e privadas.

Médio Media SME; SMDE

Realizar oficinas e ações orientativas para a sensibilização dos cidadãos da importância da atividade
turística como fator de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, demostrando lhes os
impactos da atividade turística para o destino, tanto positivos quanto negativos.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Sensibilizar  sobre  a  importância  da  preservação  do patrimônio  natural,  bem como da  valorização  e
conscientização  permanente  da  identidade  cultural  local,  junto  ao  trade turístico,  empreendedores,
entidades, visitantes e comunidades.

Médio Media
SAMA;

SMC; SMDE

Sensibilizar os empresários sobre a importância da adesão as entidades representativas do setor: ABIH,
ABAV, Convention e Visitors Bureau, etc.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Sensibilizar os proprietários de atrativos naturais, sobre a importância de se adequarem às leis e normas
de preservação do meio ambiente. 

Médio Media
SAMA;
SMDE

Sensibilizar o trade  turístico sobre necessidade de ações conjuntas para diferenciação da politica de
preços na oferta de pacotes, hospedagem e outros serviços, nos períodos de baixa demanda.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

Linha de Atuação: Serviços de Apoio

Ação Prazo Prioridade Executores
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Instalar e equipar o CAT no terminal rodoviário, no sentido de prestar informações turísticas e assistência
aos visitantes e comunidade.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Desenvolver aplicativo turístico da cidade, facilitando o acesso a todas as informações necessárias para
uso do visitante em celulares e tablets, bem como reduzindo a produção e emissão de guias turísticos em
papel.

Médio Media SMDE; T.I.

Linha de Atuação: Roteiros e Produtos Turísticos

Ação Prazo Prioridade Executores

Elaborar  roteiros  culturais,  dotando  os  agentes  multiplicadores  do  turismo  local,  com  conteúdos  e
ferramentas que contribuam para a contextualização e promoção dos atrativos locais.

Curto Alta SMC; SMDE

Incentivar as agências de viagens locais a formatar roteiros e oferecer produtos turísticos que incluam e
promovam os equipamentos e serviços relacionados aos segmentos turísticos prioritários do município,
através  de  parceria  e  apoio  do  poder  público,  visando a  constante  inovação  da  oferta  dos  atrativos
naturais e culturais.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Potencializar a vocação do município para o segmento do turismo de negócios e eventos, bem como
incentivar e explorar os demais segmentos turísticos considerados prioritários.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Implantar o bus tour, visando a realização de city tour e roteiros turísticos no município.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Viabilizar a exploração do turismo náutico na barragem da pequena central hidrelétrica Canoa Quebrada
e no rio Verde, utilizando-os para diversas atividades como: balneário, pesca, jet ski, banana boat, entre
outros.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Linha de Atuação: Qualificação da Oferta

Ação Prazo Prioridade Executores
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Adequar  o atendimento dos profissionais e conceder incentivos para a oferta  de produtos e serviços
adaptados a pessoas com deficiência e ao idoso, promovendo o turismo de inclusão.

Médio Media
SMAS;
SMDE

Estimular  a  manufatura  de  produtos  típicos  da  região  e  pequenas  indústrias  locais  (artesanal,
agropecuária, etc.) como elemento fundamental na diferenciação do destino.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Incentivar à qualificação, comercialização e consumo da produção associada do turismo local (economia
criativa), buscando agregar valor e diferenciação ao produto turístico, complementando a produção já
existente.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Qualificar os gestores de políticas públicas do turismo e gestores de empreendimentos e equipamentos
turísticos, tanto do setor público quanto da iniciativa privada.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

GESTÃO E LEGISLAÇÃO

Linha de Atuação: Políticas Públicas

Ação Prazo Prioridade Executores

Acompanhar os objetivos das políticas de turismo nos níveis federal e estadual.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Articular agenda proativa de ações.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Articular de forma interinstitucional os diversos órgãos da administração pública municipal com o órgão
oficial de turismo nos processos de formulação de políticas públicas, de planejamento e de gestão.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Aumentar a fiscalização da vigilância sanitária, especialmente nos equipamentos gastronômicos e meios
de hospedagem.

Curto Alta SMS; SMDE

Promover a cooperação pública e privada em prol do turismo. Curto Alta COMTUR;
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SMDE

Desenvolver política de enfrentamento e prevenção à exploração sexual infanto juvenil, sensibilizando o
trade turístico para a causa. Curto Alta

CMDCA;
CT; SMAS;

SMDE

Disponibilizar o acesso aos materiais turísticos produzidos, através de arquivo para download. Curto Alta SMDE; T.I. 

Fortalecer os órgãos e entidades relacionadas ao turismo.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Incentivar  o  empreendedorismo  voltado  ao  turismo,  por  meio  de  oficinas  e  palestras  dentro  das
universidades e associações de bairros e moradores.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Incentivar o feedback dos visitantes nos sites e portais de avaliação, propondo e sugerindo melhorias.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Oferecer permanentemente material impresso ou digital que apresente a cidade, estimule o consumo e
fortaleça os segmentos prioritários do turismo local.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Promover  palestras  junto  aos  artesões,  sobre  a  importância  do  associativismo,  incrementando  ações
conjuntas entre o poder público municipal e os segmentos associativos para o desenvolvimento do setor.

Curto Alta SMC; SMDE

Promover o aprimoramento das atividades turísticas nos atrativos culturais e naturais (ex.: alternativas
para dias chuvosos).

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Promover a preservação das diversas manifestações culturais, presentes no município, criar programa de
apoio à formação de grupos culturais.

Curto Alta SMC; SMDE

Realizar planejamento anual das atividades culturais do município, definindo e priorizando os projetos
para captação de recursos.

Curto Alta SMC; SMDE
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Realizar o monitoramento da execução do PLAMTUR, atualizando-o quando necessário.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Realizar o zoneamento turístico do município, estabelecendo áreas geográficas de interesse prioritário.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Promover e possibilitar a utilização dos equipamentos turísticos pela população local.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Ampliar a captação de recursos voltados ao turismo, disponíveis nas esferas federal e estadual,  bem
como nas instituições do sistema “S”, através de parcerias e convênios.

Médio Media

AL; CM;
CD;

COMTUR;
SMDE;
SENAI;
SENAC;
SEBRAE

Aumentar  a  ocupação,  permanência  e  o  gasto  médio  do  turista,  com ênfase  nos  períodos  de  baixa
ocupação, por meio das campanhas de promoção e comercialização do destino.

Médio Media
SMA;
SMDE

Aumentar  quadro técnico de  funcionários  na  área de  conhecimento  do turismo,  criando cargos  com
atribuições específicas a serem preenchidos por meio da realização de concurso público, necessários a
atender as demandas do poder público, como por exemplo, guias de turismo.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Criar  e  implementar  áreas  de  conservação,  programas,  normas  e  ações  para  conservação  do  meio
ambiente. Médio Media

SAMA;
SMDE

Criar secretaria específica de turismo, dotada de autonomia administrativa e financeira.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Criar políticas públicas de incentivo ao uso de gestão e de tecnologias que priorize a sustentabilidade e Médio Media COMTUR;
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contemple a acessibilidade nos empreendimentos turísticos. SMDE

Criar  políticas públicas de incentivos  para o investimento privado no setor  turístico,  implementando
novos instrumentos que viabilizem o alinhamento entre as iniciativas do  trade turístico e as do poder
público, para o desenvolvimento da atividade.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Criar prêmio anual para as melhores práticas voltadas ao turismo. Médio Media SMC; SMDE

Criar selo e/ou bandeirola para identificação do artesanato local e praticas sustentáveis, estabelecendo
critérios de qualidade para empreendimentos turísticos e avaliando-os periodicamente.

Médio Media
SAMA;
SMDE

Elaborar código de conduta e/ou postura turística municipal.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Fiscalizar sistematicamente o cumprimento das normas do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), no que se refere à preservação e conservação do patrimônio material e imaterial.

Médio Media SMC; SMDE

Fomentar a operacionalização de voos comerciais de companhias aéreas no aeroporto Bom Futuro.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Formalizar a locação de suítes por meio do empreendedor individual e estruturá-las dentro do programa
Cama e Café.

Médio Media
SEBRAE;

SMDE

Integrar o comércio e a indústria do turismo como forma de multiplicar o resultado em ambas as partes.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Promover a inovação de produtos, processos e serviços turísticos do município. 
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Promover  o  diálogo  com  o  empresariado  dos  restaurantes  e  bares  da  cidade,  a  fim  de  que  seus
estabelecimentos permaneçam abertos até mais tarde da noite, atendendo a demanda de visitantes que
necessitam dos serviços de alimentação, bem como de lazer e entretenimento, em que o estabelecimento

Médio Media ACILVE;
SMDE
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também poderá aumentar seus ganhos de recursos financeiros, propondo-se como solução o rodízio de
restaurantes.

Linha de Atuação: COMTUR

Ação Prazo Prioridade Executores

Dar funcionalidade e atuação ao FUMTUR, realizando o planejamento financeiro e prestação de conta
anual das ações a serem financiadas e apoiadas pelo Fundo.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Elaborar projetos de interesse turístico.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Estabelecer  agenda anual  de  trabalho do COMTUR tornando-o mais  estratégico,  tendo em vista,  os
objetivos e ações priorizadas no Plano.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Reforçar  a  imagem e  importância  do  COMTUR,  entre  os  empresários  e  comunidade,  como  órgão
promotor do desenvolvimento do turismo no município. Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Linha de Atuação: Regionalização 

Ação Prazo Prioridade Executores

Colaborar na criação do plano estratégico da IGR do Portal do Agronegócio, do qual o município faz
parte.

Longo Baixa
COMTUR;

SMDE

Fomentar projetos de caráter regional, participando de sua elaboração e execução.
Longo Baixa

COMTUR;
SMDE

Fortalecer a região turística Portal do Agronegócio, através da promoção e comercialização de produtos e
roteiros turísticos integrados.

Longo Baixa
COMTUR;

SMDE

Integrar regionalmente os empreendimentos do município em circuitos turísticos segmentados, a fim de Longo Baixa COMTUR;
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qualificá-los e promovê-los. SMDE

Mobilizar  os atores  envolvidos para discussão contínua do processo de desenvolvimento do turismo
regional, visando ao fortalecimento político e institucional da região.

Longo Baixa
COMTUR;

SMDE

Linha de Atuação: Parcerias Estratégicas

Ação Prazo Executores

Ampliar a parceria com as organizadoras de eventos para o monitoramento do fluxo de visitantes.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Buscar parcerias visando o apoio para realização de eventos de interesse turístico no município.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

Fomentar  a  cooperação,  colaboração  e  parcerias  entre  empreendedores  do  turismo  e  entre  estes  e
instituições de apoio, como sindicatos e associações comerciais, fortalecendo a execução das ações.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Promover  parcerias  entre  universidades  públicas  e  privadas  com  entidades  do  trade turístico  para
disponibilização de vagas para estágios nas áreas de gastronomia, hotelaria e turismo. 

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Realizar parceiras com veículos de comunicação, para divulgação e promoção do destino.
Médio Media

ASCOM;
SMDE

Linha de Atuação: Planejamento Urbano

Ação Prazo Prioridade Executores

Realizar cobranças formais para execução e aplicação do Plano Diretor do município, bem como incluir
o turismo como fator de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental.

Curto Alta
SMPC;
SMDE

Linha de Atuação: CADASTUR
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Ação Prazo Prioridade Executores

Exigir  CADASTUR para renovação do alvará dos  empreendimentos  turísticos  (nos  casos  em que o
cadastro é obrigatório).

Curto Alta SMF; SMDE

Fomentar e sensibilizar os prestadores de serviços turísticos sobre a importância do CADASTUR e seus
benefícios, visando aumentar a regularização dos empreendimentos turísticos no município, atendendo as
disposições legais.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Por  em  práticas  ações  de  conscientização  para  cumprimento  da  lei  de  formalização  de  atividades
turísticas, bem como sua fiscalização. Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Criar critérios que beneficiem os empreendimentos turísticos formais, tais como: participação nas ações
promocionais, inclusão de folheteria nos CAT’s, participação nas missões técnicas e outros. Médio Media

COMTUR;
SMDE

Linha de Atuação: Estudos e Pesquisas

Ação Prazo Prioridade Executores

Elaborar e manter inventário da oferta turística atualizado.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Monitorar os aspectos e impactos sociais, ambientais e culturais econômicos gerados pelo turismo no
município.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Realizar estudo de demanda (perfil do visitante), oferta (produtos e serviços) e fluxo turístico.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Realizar pesquisas de satisfação do visitante e visão da comunidade em relação ao turismo.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Realizar  estudos  e  pesquisas,  visando  diagnosticar  a  demanda  por  qualificação  e  aperfeiçoamento
profissional.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE
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Reunir  estudos,  projetos  e  pesquisas  ligados  ao  turismo,  e  disponibilizá-los  em  banco  de  dados
informatizado ou site da Prefeitura, a fim de garantir que os resultados das pesquisas sejam amplamente
divulgados entre os organismos públicos, empresariais e comunidade interessada.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Criar o observatório do turismo, reunindo empresas e instituições  ligadas à área, buscando ampliar os
mecanismos de obtenção de informações, estimulando a pesquisa e a coleta de dados, assim como o
compartilhamento e divulgação de dados e informações.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Estimular e sensibilizar a comunidade a participar de estudos e pesquisas conduzidas pelo poder público,
terceiro setor, entidades e instituições, voltadas ao turismo.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Estimular  e  sensibilizar  os  meios  de  hospedagem a  enviarem mensalmente  o  Boletim de  Ocupação
Hoteleira  (BOH)  ao  Departamento  de  Turismo,  a  fim  de  aproximar  ainda  mais  as  estatísticas  da
realidade.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Promover intercâmbios estudantis e estimular as instituições de nível superior, a desenvolver estudos e
pesquisas capazes de contribuir para o desenvolvimento sustentável do turismo.

Médio Media
COMTUR;

SMDE

Realizar estudo de capacidade de suporte de carga para os principais atrativos naturais, padronizando o
controle de visitantes nos atrativos quando necessário, a fim de atender os preceitos de sustentabilidade.

Longo Baixa
COMTUR;

SMDE

Linha de Atuação: Gestão Comunitária

Ação Prazo Prioridade Executores

Incentivar a pauta do turismo junto as associações de bairros, viabilizando a participação, envolvimento e
comprometimento da comunidade, tornando-a protagonista na gestão da atividade turística.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Elaborar programa de iniciação técnico-profissional voltado ao turismo, para a comunidade local.
Médio Media

COMTUR;
SMDE

INFRAESTRUTURA
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Linha de Atuação: Qualidade Urbana

Ação Prazo Prioridade Executores

Ampliar, revitalizar e manter as ciclovias no município.
Curto Alta

SMDE;
SMIO

Articular a disponibilização de caixa eletrônico (24 horas) no terminal rodoviário para realização de
transações financeiras como saques de dinheiro em espécie.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Manutenção paisagística da cidade com a poda periódica de árvores  e limpeza constantes  das áreas
visitadas.

Curto Alta
SMDE;
SMIO

Melhorar a iluminação pública nos atrativos turísticos.
Curto Alta

SMDE;
SMIO

Melhorar serviços oferecidos por taxistas: cobrança dos serviços por cartão de débito e crédito, junto a
associação dos taxistas.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Oferecer sinal de internet gratuita nos principais atrativos turísticos.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Reestruturação,  revitalização  e  manutenção  de  atrativos  turísticos,  com pintura,  mobiliários  urbanos
(lixeiras,  bancos,  etc),  espaços  e  academias  da  terceira  idade  (equipamentos),  quadras  públicas
(poliesportivas), ruas e calçamentos levando em consideração as adaptações necessárias de acessibilidade
para as pessoas com deficiência.

Curto Alta
SMDE;
SMIO

Construir o portal de entrada da cidade na BR 163.
Médio Media

SMDE;
SMIO

Construir, reformar e disponibilizar banheiros públicos nos atrativos com adaptações de acessibilidade as
pessoas com deficiência.

Médio Media
SMDE;
SMIO
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Promover proteção ao turista, por meio do policiamento ostensivo nos atrativos turísticos; aumentar o
efetivo policial durante alta temporada e em eventos; realizar parceria com a polícia civil e militar para
criação  de  centro  de  atenção  ao  turista  na  cidade,  com  vista  a  atender  as  demandas  de  forma
especializada e qualificada.

Médio Media
 SMDE;

SMST

Garantir a mobilidade do turista, promovendo a ampliação da oferta e a constante inovação dos sistemas
de transporte urbano, como exemplo, a regulamentação dos serviços de transportes por aplicativo.

Longo Media
COMTUR;

SMDE

Oferecer transporte público climatizado, com a instalação de ar-condicionado, melhorando o conforto
para os turistas e comunidade, bem como estruturar e padronizar os pontos de ônibus, melhorando as
informações de horário, roteiros, itinerários e serviços públicos essenciais.

Longo Media
COMTUR;

SMDE

Linha de Atuação: Sinalização

Ação Prazo Prioridade Executores

Implantar  sinalização  turística  informativa,  orientativa,  educativa  e  descritiva  nas  vias  urbanas  e  de
acesso aos atrativos turísticos, monitorando suas condições e propondo revitalização quando necessário,
bem como a inserção do inglês como segundo idioma.

Curto Alta
SMDE;
SMST

APOIO / REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Linha de Atuação: Criação e Realização de Eventos

Ação Prazo Prioridade Executores

Apoiar  o  evento  Feijoab  (Feijoada  da  OAB  –  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil),  que  acontece
periodicamente todos os anos, incluindo no calendário de eventos do município, dada sua expressão e
capacidade de atrair visitantes.

Curto Alta
OAB;

SMDE

Apoiar os eventos de arrancadão e encontro de motociclistas.
Curto Alta

SMEL;
SMDE
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Aproveitar  a  semana  de  aniversário  do  município  para  realização  de  mostra  de  turismo,  passeios
gratuitos, palestras.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Articular palestras e consultorias gratuitas para acesso ao crédito aos micro e pequenos empreendedores
da área de turismo.

Curto Alta CAE; SMDE

Criar a festa da soja e do milho, festa da suinocultura, festa das aves, levando em consideração a parceria,
integração e participação das cidades vizinhas,  promovendo com isso,  o turismo de caráter regional,
nacional e internacional, bem como aumentando a chegada de novos visitantes.

Curto Alta SMC; SMDE

Criar e formatar eventos culturais no município a fim de minimizar a baixa temporada e inseri-los no
calendário oficial. Tais como concursos, festivais, mostras, oficinas, entre outros.

Curto Alta SMC; SMDE

Criar o festival gastronômico, estimulando a produção de novos sabores e valorizar os já existentes. Curto Alta SMC; SMDE

Criar o Fórum Municipal do Turismo, de caráter anual e permanente, para o tratamento dos assuntos
pertinentes ao setor.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Estimular a realização de eventos esportivos na cidade.
Curto Alta

SMEL;
SMDE

Investir e apoiar a criação e realização de eventos de interesse turístico no município.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Promover eventos visando integração do trade turístico e comunidade.
Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Realizar eventos com o objetivo de conscientização ambiental nos empreendimentos do trade turístico,
promovendo maior engajamento do setor privado na preservação ambiental. Curto Alta

SAMA;
SMDE

Realizar eventos para disseminar, preservar e valorizar a cultura local e suas potencialidades a serem
desenvolvidas.

Curto Alta SMC; SMDE
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Realizar oficinas periódicas a comunidade local, a fim de disseminar os saberes e modos de fazer da
cultura material e imaterial, garantindo a continuidade de suas tradições.

Curto Alta SMC; SMDE

Realizar rodadas de negócios para que os empresários da cadeia produtiva do turismo firmem acordos
comerciais. Curto Alta

COMTUR;
SMDE

Linha de Atuação: Captação de eventos 

Ação Prazo Prioridade Executores

Estimular ações de captação de novos eventos de interesse turístico para o município, de caráter regional,
nacional e internacional.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE

Linha de Atuação: Impactos dos Eventos

Ação Prazo Prioridade Executores

Avaliar e medir os impactos dos eventos realizados e definir a sua continuidade.
Curto  Alta

COMTUR;
SMDE

Fomentar ações mitigadoras e preventivas para o impacto ambiental por parte dos eventos geradores de
grande fluxo turístico.

Curto Alta
COMTUR;

SMDE
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9. INDICADORES, METAS E AVALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO

Para  entender  a  dinâmica  do  turismo e  verificar  na  prática  o  seu  impacto  no

destino, e visando o planejamento de ações e tendências futuras, faz-se necessário a existência

de um sistema de monitoramento que auxilie  na mensuração e  verificação dos resultados

obtidos com a execução do Plano.

A determinação dos indicadores teve como base as informações já existentes, e de

sugestões de indicadores considerados essenciais para o monitoramento, mas que ainda não

possuem coleta sistêmica de informações.

O monitoramento  dos  indicadores,  ações  e  metas  propostas  no Plano ocorrerá

através da criação e formação de câmaras temáticas, sob a gestão do COMTUR, que caberá

dispor  sobre  a  periodicidade  dos  encontros  e  dos  relatórios  a  serem  emitidos,  visando

acompanhar  de  forma  permanente  e  contínua  todo  o  processo  de  implantação  e

implementação do Plano  durante  sua  vigência.  Qualquer  interessado no monitoramento  e

resultados  do  Plano,  ainda  que  não  integre  a  uma câmara  temática,  ficará  garantido  sua

participação nos encontros de monitoramento.

Abaixo, segue a apresentação dos indicadores, bem como as metas estabelecidas:

INDICADOR
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS FORMAIS NO SETOR
DE TURISMO

Agências de Viagem

Descrição

Acompanhar  o  crescimento  de  estabelecimentos  que  atuam  na
prestação de serviços e produtos turísticos ofertados por agências e
operadoras  de  viagem  no  município,  bem  como  fiscalizar  a
regularização, atuação e formalidade dessas empresas em atividades
econômicas no setor de turismo.

Fonte
Relatório de empresas com CNAE ativo no cadastro da Prefeitura e
relatório de empresas devidamente regularizadas no CADASTUR do
MTur.

Série Histórica
Segundo relatório da Prefeitura (2019), o município conta com 10
agências e/ou operadoras de viagem, e pelo CADASTUR, apenas 04
estão devidamente regularizadas.

Meta
Regularizar  todos  os estabelecimentos  de  cadastro  obrigatório  até
2022.
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Meios de Hospedagem

Descrição

Acompanhar  o  crescimento  de  estabelecimentos  que  atuam  na
prestação de serviços e produtos turísticos ofertados pelos meios de
hospedagens  no  município,  bem  como  fiscalizar  a  regularização,
atuação e formalidade dessas empresas em atividades econômicas no
setor de turismo.

Fonte
Relatório de empresas com CNAE ativo no cadastro da Prefeitura e
relatório de empresas devidamente regularizadas no CADASTUR do
MTur.

Série Histórica
Segundo relatório da Prefeitura (2019), o município conta com 23
hotéis,  e  pelo  CADASTUR,  apenas  13  estão  devidamente
regularizadas.

Meta
Regularizar  todos  os  estabelecimentos  de  cadastro  obrigatório  até
2022.

INDICADOR FLUXO TURÍSTICO

Descrição
Acompanhar e quantificar o número absoluto do fluxo de visitantes
regionais, nacionais e internacionais no município num determinado
ano. 

Fonte Pesquisa de demanda turística / Boletins de ocupação hoteleira.

Série Histórica
Segundo  pesquisa  de  campo  realizado  no  ano  de  2018  sobre  a
demanda  turísticas  do  município,  estimasse  que  receba  120  mil
visitantes por ano.

Meta Aumentar o número de visitantes para 180 mil até 2030.

INDICADOR RECEITA TURÍSTICA

Descrição

Acompanhar e quantificar o número absoluto da receita gerada pelos
visitantes  regionais,  nacionais  e  internacionais  no  município  num
determinado  ano.  O  indicador  é  composto  pela  soma  dos  gastos
realizados por todos os visitantes (turistas e excursionistas) na região
com  transporte  interno,  alimentação,  hospedagem,  atrativos  e
passeios, entre outros. 

Fonte Pesquisa de demanda turística / Boletins de ocupação hoteleira.

Série Histórica Segundo  pesquisa  de  campo  realizado  no  ano  de  2018  sobre  a
demanda turísticas do município, estimasse que o turismo movimente
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e  injete  na  economia  local,  uma receita  estimada no valor  de  R$
14.400.000,00 ao ano.

Meta Aumentar a receita anual para R$ 32.400.000,00 até 2030.

INDICADOR GASTO MÉDIO INDIVIDUAL

Descrição

Acompanhar  e  quantificar  o  número  absoluto  do  gasto  médio
individual de viagem, composto por gastos realizados pelos visitantes
(turista  e  excursionistas)  com  serviços  e  produtos  turísticos,  com
transporte, alimentação, hospedagem, eventos, atrativos e outros. 

Fonte Pesquisa de demanda turística / Boletins de ocupação hoteleira.

Série Histórica
Segundo  pesquisa  de  campo  realizado  no  ano  de  2018  sobre  a
demanda turísticas do município, estimasse que o visitante gaste em
média R$ 120,00 por dia.

Meta
Aumentar o gasto médio do visitante para R$ 180,00 por dia,  até
2030.

INDICADOR NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS TURISTAS

Descrição

Avaliar o nível de satisfação dos visitantes (turistas e excursionistas),
através  de  nota  atribuída  por  estes,  aos  seguintes  serviços  ou
dimensões  turísticas:  segurança  pública,  transporte  público,
qualidade da hospedagem, atrativos turísticos, informação turística,
sinalização  turística,  opções  de  lazer  e  entretenimento,  guias  de
turismo, hospitalidade, limpeza pública, gastronomia e restaurantes,
comércio  e  preços  entre  outros.  Os  entrevistados  avaliam  cada
dimensão entre  uma nota  de  01  a  10.  O indicador  corresponde  à
media  do  nível  de  satisfação  dos  visitantes  com  os  serviços  e
produtos  turísticos  no  município,  servindo  como  parâmetro  de
informação, a fim de melhorá-los.

Fonte Pesquisa de demanda turística / Boletins de ocupação hoteleira.

Série Histórica

A pesquisa de campo realizado no ano de 2018 sobre a demanda
turísticas  do  município,  apontou  que  a  ausência  de  sinalização
turística e má conservação de alguns atrativos turísticos representam
60% de insatisfação e outros 40% referentes a ausência de serviços
de receptivo como produtos turísticos estruturados, guias turísticos e
central de atendimento ao turista.

Meta
Fazer com que o nível de satisfação do visitante chegue a 100% até
2030.
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INDICADOR TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA

Descrição

Acompanhar, monitorar e quantificar a proporção entre a oferta de
UH’s  disponíveis  e  a  oferta  de  UH’s  ocupadas  no  período,
considerando  a  quantidade  de  visitantes,  a  fim  de  mensurar  a
utilização dos empreendimentos hoteleiros.

Fonte Boletins de ocupação hoteleira.

Série Histórica
Segundo pesquisa de  campo realizado no ano de 2018,  a  taxa  de
ocupação hoteleira apresentou média de 60%.

Meta  Aumentar para 80% até 2030.

INDICADOR ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE TURÍSTICA

Descrição
Acompanhar, monitorar e quantificar a capacidade crescente de gerar
negócios nas atividades econômicas relacionadas ao setor de turismo,
quando comparado com outros destinos turísticos.

Fonte Pesquisa de mercado turístico.

Série Histórica Não mensurado.

Meta
Aumentar o índice de competitividade turística, através da melhoria
constante  dos  indicadores,  que  consequentemente  atrairá  novos
investimentos e visitantes.
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação do PLAMTUR surge em momento oportuno e representa um marco

para o município de Lucas do Rio Verde – MT, pois trata-se do primeiro plano estratégico

voltado para o turismo, vindo ao encontro do cenário positivo e próspero que vive a cidade. 

O  Plano  teve  como  objetivo  propor  um conjunto  de  ações  que  conduzirão  e

orientarão a atuação do poder público no período de 2020 a 2030, visando o desenvolvimento

sustentável da atividade turística, em seus aspectos econômico, social, cultural e ecológico. 

O  planejamento  estratégico  apresentado  é  resultado  da  análise  de  diferentes

estudos  e  instrumentos  de  avaliações,  bem como da  união  de  esforços,  e  contou  com a

participação,  colaboração,  envolvimento  e  integração  do  poder  público,  trade turístico,

entidades, instituições, iniciativa privada e comunidade local. 

A discussão,  debate  e  troca  de  experiências  e  conhecimentos,  possibilitou  a

propositura de políticas públicas,  que incentivarão o município a concretizar sua visão de

futuro,  e  fazer  do  turismo  uma  atividade  econômica  consolidada  e  complementar  as  já

existentes, na medida em que forem implantadas as ações propostas no Plano.

Durante o processo de construção, elaboração e formulação do Plano, levou-se em

consideração as características e peculiaridades do local e as principais necessidades, que em

matéria de turismo precisam ser melhoradas, a fim de tornar o destino competitivo, propício a

chegada  de  investidores  e  novos  empreendimentos  turísticos,  geradores  de  negócios,

empregos e rendas ao município.

Evidencia-se que a cidade já apresenta uma vocação turística para o segmento de

negócios e eventos, mas, além disso, possui outros recursos naturais e culturais que poderão

ser  explorados  e  desenvolvidos,  possibilitando  a  oferta  de  novos  produtos  e  serviços

turísticos, além de fomentar a demanda de visitantes interessados em conhecer a cidade, mas

para recebê-los e garantir a satisfação dos visitantes o município precisa estar preparado e

estruturado.

Neste  sentido,  espera-se que  esta  ferramenta  sirva como objeto  unificador  das

ações em prol do desenvolvimento e fortalecimento do turismo no município, cumprindo com

seu propósito máximo de servir ao visitante e comunidade local. De forma que, ao findar o

período proposto neste instrumento, o município possa ter alcançando grandes conquistas e

oportunidades de estabelecer novos caminhos.
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11. GLOSSÁRIO

ABAV: a  Associação  Brasileira  dos  Agentes  de  Viagens,  foi  criada  em 1953,  tem como
objetivo atuar como potencializador de negócios relacionados a viagens e na viabilização dos
interesses coletivos dos agentes de viagens no Brasil. 

ABIH: a  Associação  Brasileira  da  Indústria  de  Hotéis é  uma  entidade  empresarial
associativista sem fins lucrativos, surgiu em 1936. Tem a missão de fortalecer as relações
institucionais com os poderes públicos, tanto na esfera do Executivo quanto na do Judiciário e
do Legislativo, garantindo a defesa dos interesses do setor, como também tem investido na
valorização da atividade econômica dos hoteleiros, promovendo a aproximação e a ampliação
das oportunidades de negócios para todos seus associados. 

Atrativos  Culturais: elementos  da  cultura  que,  ao  serem utilizados  para  fins  turísticos,
passam a  atrair  fluxos  turísticos.  São  os  bens  e  valores  culturais  de  natureza  material  e
imaterial produzidos pelo homem e apropriados pelo turismo, da pré-história à época atual,
como testemunhos de uma cultura, representados por suas formas de expressão; modos de
criar, fazer e viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, os objetos, os
documentos, as edificações e demais espaços para destinos diversos; os conjuntos urbanos e
sítios  de  valor  histórico,  paisagístico,  artístico,  arqueológico,  paleontológico,  ecológico  e
científico.

Atrativos Naturais: elementos da natureza que atraem fluxos turísticos (serras, rios, praias,
cavernas, cachoeiras, clima, flora, fauna e tantos outros).

Atrativos  Turísticos: locais,  objetos,  equipamentos,  pessoas,  fenômenos,  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.

Bus Tour: é um serviço de ônibus turístico pela cidade (city tour) em veículos panorâmicos,
cujo percurso abrange os principais pontos turísticos. 

City  Tour:  são  roteiros  menores  que  contribuem  para  mostrar  a  cidade  e  seus  atrativos
diferenciais. São chamados de visita à cidade ou sightseeing, tornando mais fácil a localização
do turista no espaço urbano (passeio de reconhecimento com explicação contextualizada sobre
os aspectos sociais, econômicos e culturais), facilitando o consumo do produto turístico e
estimulando o aumento da permanência do turista na cidade. Representa uma solução para
localidades complexas, com componentes desarticulados.

CADASTUR: trata-se de um sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no
setor do turismo, executado pelo Ministério do Turismo, em parceria com os órgãos oficiais
de turismo nos estados. O cadastro é obrigatório para os meios de hospedagem, agências de
turismo, transportadoras, organizadores de eventos, parques temáticos, acampamentos e guias
de  turismo.  Quanto  maior  o  número  de  empresas  cadastradas,  maior  o  esforço  do  setor
público na mobilização e legalização dos prestadores, favorecendo a arrecadação de impostos
e garantindo, melhores condições durante as viagens.

Capacidade de Carga ou de Suporte: nível ótimo (máximo aceitável) de uso que uma área
pode receber com alto nível de satisfação para os usuários (turistas, visitantes) e mínimos
efeitos negativos sobre os recursos.

Categorização dos Municípios  do Mapa do Turismo Brasileiro: Instrumento elaborado
pelo Ministério do Turismo para identificação do desempenho da economia do turismo dos
municípios inseridos nas regiões turísticas do mapa do turismo brasileiro.
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Convention  e  Visitors  Bureau:  organizações  não-governamentais  sem  fins  lucrativos,
mantidas  e  integradas  por  representantes  das  várias  atividades  que compõem a  cadeia  do
segmento  (organizadoras  de  congressos,  promotoras  de  feiras,  hotéis,  companhias  aéreas,
centros de eventos, agências de turismo e outros). Têm por objetivo principal promover o
aumento dos fluxos turísticos pela captação de Negócios & Eventos.

Circuito Turístico: identifica no Brasil um produto do setor turístico, fruto da implementação
de  um  planejamento  integral  que  envolve  mais  do  que  um  município  baseado  em  uma
parceria local para explorar de forma mais eficiente o conjunto patrimonial regional.

Destino  Turístico: local,  cidade,  região  ou  país  para  onde  se  movimentam  os  fluxos
turísticos.

Diagnóstico Turístico: documento ou relatório que descreve a situação atual do turismo e de
outros setores com os quais o turismo está relacionado, em um determinado local, com uma
análise das potencialidades locais e uma avaliação das oportunidades, além de uma análise
das dificuldades, ameaças e problemas existentes.

Endomarketing: são ações gerenciais de marketing eticamente dirigidas ao público interno,
observando condutas de responsabilidade comunitária e ambiental.  Seu objetivo é integrar,
motivar e incentivar a comunidade a unir-se perante as decisões tomadas para com o turismo
local.

Eventos  Turísticos: eventos  de  notório  conhecimento  popular  e  geradores  de  fluxo  de
turistas. Muitas vezes constituem-se como uma das principais motivações de viagens para os
destinos  brasileiros,  gerando  atratividade  para  períodos  específicos  e  contribuindo  para  a
diminuição da sazonalidade.

Feedback: é uma palavra inglesa que significa realimentar ou dar resposta a uma determinado
pedido ou acontecimento. É uma ação que revela os pontos positivos e negativos do trabalho
executado tendo em vista a melhoria do mesmo. 

Fluxo Turístico: todo e qualquer deslocamento de um conjunto de turistas que se movimenta
de uma direção a outra, unidirecionalmente, num contexto espaço-temporal delimitado, com
um ponto comum de emissão e um ou vários pontos de recepção.

Gasto Turístico: soma da compra de bens e serviços de consumo e de objetos de valor, feita
para o uso próprio ou para presentear alguém, durante as viagens turísticas. Incluem os gastos
pagos ou reembolsados por terceiros. 

Gasto Turístico Médio Per Capita (dia): consumo médio diário efetuado por um visitante,
ou por conta do mesmo, durante a sua viagem.

Gastronomia Típica: conjunto de alimentos e bebidas e seus rituais peculiares de elaboração,
modo de servir e de consumir, confeccionados com ingredientes próprios de uma região e
com base nas suas tradições gastronômicas.

Guia de Turismo: profissional que exerça as atividades de acompanhamento, orientação e
transmissão de informações a pessoas ou grupos, em visitas, excursões urbanas, municipais,
estaduais, interestaduais, internacionais ou especializadas. 

Guia Turístico:  papel, panfleto, livro ou até mesmo um site no qual é possível encontrar
informações e dados relacionados ao destino escolhido, enfim, tudo aquilo que pode ser útil
para o turista, de forma clara e objetiva. 

IDEB:  é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007, pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a
qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. 
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Indicadores Econômicos do Turismo:  fatores de mensuração do grau de desenvolvimento
econômico da atividade turística de uma localidade, como a renda gerada, o gasto turístico, e
outros. 

Infraestrutura de Apoio ao Turismo: conjunto de obras, de estrutura física e serviços que
proporciona  boas  condições  de  vida  para  com  a  comunidade  e  dá  base  para  o
desenvolvimento da atividade turística: sistemas de transportes, energia elétrica, serviço de
abastecimento de água, arruamento, sistema de comunicação, sistema educacional, etc. 

Infraestrutura Turística:  conjunto formado por obras e instalações de estrutura física e de
serviços, indispensáveis ao desenvolvimento do turismo e existentes em função dele. 

Instância  de  Governança  Regional:  organização  representativa  dos  poderes  público  e
privado, da sociedade e dos municípios componentes das regiões turísticas, com o 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. 

Inventário  da  Oferta  Turística: processo  de  levantamento,  identificação  e  registro  dos
atrativos turísticos,  dos serviços e equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao
turismo  como  instrumento  base  de  informações  para  fins  de  planejamento  e  gestão  da
atividade turística.

IPHAN:  o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma autarquia federal
vinculada ao Ministério do Turismo que responde pela preservação do Patrimônio Cultural
Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua
permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras. 

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

Mapa do Turismo Brasileiro:  instrumento de orientação para a atuação do Ministério do
Turismo no desenvolvimento  das  políticas  públicas  setoriais  e  locais,  nos  territórios  nele
identificados,  tendo  como  foco  a  gestão,  estruturação  e  promoção  do  turismo,  de  forma
regionalizada e descentralizada. 

Marketing  Turístico:  conjunto  de  técnicas  estatísticas,  econômicas,  sociológicas  e
psicológicas, utilizadas para estudar e conquistar o mercado, mediante lançamento planejado
de produtos, consistindo numa estratégia dos produtos para adequar seus recursos às novas
oportunidades que o mercado oferece. 

Observatório  do  Turismo:  podem  ser  vistos  como  faróis  de  observação  e  orientação
turística.  Os Observatórios de Turismo tem por finalidade recolher dados sobre a atividade
turística. Um  observatório  é  um  instrumento  imprescindível  e  decisivo  para  as  políticas
públicas de turismo em destinos turísticos, considerando-se fundamental, a produção de dados
sobre a oferta e a demanda turística, que vai resultar, em um melhor entendimento e diretrizes
e ações de melhoria da cadeia produtiva do turismo. 

OMT: a Organização  Mundial  do  Turismo,  foi  criada  em  1925  como  uma  organização
internacional  não  governamental  que  reunia  associações  privadas  e  governamentais  de
turismo.  Em 2003,  tornou-se  uma agência  especializada  das  Nações  Unidas.  Sua  missão
consiste em promover o turismo sustentável, responsável e universalmente acessível como
indutor do desenvolvimento inclusivo. 

PIB: o Produto Interno Bruto é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um
país, estado ou cidade, geralmente em um ano.
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Plano Diretor: é o mecanismo legal que visa orientar a ocupação do solo urbano, tomando
por base um lado de interesses coletivos e difusos tais como a preservação da natureza e da
memória, e de outro os interesses particulares de seus moradores. 

Plano Plurianual: é o principal instrumento de planejamento de médio prazo de ações do
governo,  abrangendo  de  forma  regionalizada,  as  diretrizes,  os  objetivos  e  as  metas  da
administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas
aos programas de duração continuada. O PPA estabelece as medidas, gastos e objetivos a
serem seguidos pelo governo ao longo de um período de quatro anos. 

PNUD:  o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento é a agência líder da rede
global de desenvolvimento da ONU e trabalha principalmente pelo combate à pobreza e pelo
Desenvolvimento  Humano.  O  PNUD  está  presente  em  166  países,  colaborando  com
governos, a iniciativa privada e com a sociedade civil para ajudar as pessoas a construírem
uma vida mais digna. 

Potencial  Turístico: elementos  naturais  e/ou  antrópicos  (aqueles  alterados  pelo  homem)
passíveis de aproveitamento turístico.

Produção Associada ao Turismo: qualquer produção artesanal, industrial ou agropecuária
que  detenha  atributos  naturais  e/ou  culturais  de  uma  determinada  localidade  ou  região,
capazes de agregar valor ao produto turístico. São riquezas, os valores e os sabores brasileiros.
É o design, o estilismo, a tecnologia: o moderno e o tradicional. É ressaltar o diferencial do
produto turístico para incrementar sua competitividade.

Produto Turístico: conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de
facilidades, localizados em um ou mais municípios, ofertado de forma organizada por um
determinado preço.

Prognóstico:  que traça o provável desenvolvimento futuro ou o resultado de um processo,
considerando as  várias  possibilidades  de cenários  que podem vir  a  existir.  O prognóstico
depende, portanto, de como é entendida e conduzida a situação atual do destino turístico e o
que queremos para o desenvolvimento do turismo no futuro. 

Programa  Cama  e  Café: hospedagem  em  residência  com,  no  máximo,  três  unidades
habitacionais  e  nove leitos  para uso turístico,  com serviços de café da manhã,  na qual  o
proprietário resida. 

Promoção  Turística: um  dos  itens  do  composto  de  marketing  que  abrange  todas  as
ferramentas  mercadológicas  utilizadas  para  estabelecer  comunicação  com  o  mercado,
incluindo as técnicas a serem aplicadas para promover o produto turístico e a forma como a
promoção será transmitida ao consumidor: imagem, linguagem de comunicação etc.

Região Turística: espaço geográfico que apresenta características e potencialidades similares
e complementares, capazes de serem articuladas e que definem um território delimitado para
fins de planejamento e gestão. Assim, a integração de municípios de um ou mais estados, ou
de um ou mais países, pode constituir uma região turística.

Regionalização  do  Turismo: modelo  de  gestão  de  política  pública,  descentralizada,
coordenada e integrada, com base nos princípios da flexibilidade, articulação, mobilização,
cooperação intersetorial e interinstitucional e na sinergia de decisões.

Roteiro  Turístico: itinerário  caracterizado  por  um ou  mais  elementos  que  lhe  conferem
identidade,  definido  e  estruturado  para  fins  de  planejamento,  gestão,  promoção  e
comercialização turística.
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Serviços  e  Equipamentos  Turísticos: conjunto  de  serviços,  edificações  e  instalações
indispensáveis  ao desenvolvimento  da atividade  turística  e  que  existem em função desta.
Compreendem os serviços e os equipamentos de hospedagem, alimentação, agenciamento,
transportes, para eventos, de lazer etc.

Tendência de Mercado: sequência de eventos com força e durabilidade que podem revelar
como será o futuro do consumo e quais oportunidades podem ser aproveitadas.

Trade  Turístico: é o conjunto de equipamentos da super-estrutura constituintes do produto
turístico.  Caracterizados  com  meios  de  hospedagem,  bares  e  restaurantes,  centros  de
convenções e feiras de negócios, agências de viagens e turismo, empresas de transporte, lojas
de suvenir’s e todas as atividades comerciais periféricas ligadas direta ou indiretamente a
atividade turística. 

Turismo Acessível:  termo técnico  para definir  a  possibilidade  e  condição do portador  de
deficiência alcançar e utilizar, com segurança e autonomia, edificações e equipamentos de
interesse turístico.

Turismo Sustentável: atividade que satisfaz as necessidades dos visitantes e as necessidades
socioeconômicas das regiões  receptoras,  enquanto os aspectos  culturais,  a  integridade dos
ambientes naturais e a diversidade biológica são mantidas para o futuro.

Sazonalidade: característica da 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/interior); alta e baixa temporada ou ocupação.

Sistema S: termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas
para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica,
que além de terem seu nome iniciado com a letra  S,  têm raízes  comuns e  características
organizacionais similares. Fazem parte do sistema S: Senai, Senac, Sebrae entre outros. 

Unidades Habitacionais: espaço atingível a partir das áreas principais de circulação comuns
no estabelecimento, destinado à utilização privada pelo hóspede, para seu bem estar, higiene e
repouso.
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