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O desenvolvimento do turismo impõe uma permanente 

articulação entre os diversos setores, públicos e privados, 

relacionados à atividade, no sentido de proporcionar 

compartilhamento, cooperação e integração das atividades da 

produção turística nas diferentes esferas de planejamento e 

gestão do turismo no País.



O Plano Nacional de Turismo – PNT 2007/2010 – uma

Viagem de Inclusão é um instrumento de planejamento e

gestão que coloca o turismo como indutor do

desenvolvimento e da geração de emprego e renda no País.

O Plano é fruto do consenso de todos os segmentos turísticos

envolvidos no objetivo comum de transformar a atividade em

um importante mecanismo de melhoria do Brasil e fazer do

turismo um importante indutor da inclusão social.
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Implementação de Descentralização da 

Política Nacional de Turismo

Abrange as atividades relacionadas à formulação da Política Nacional de 

Turismo e a sistematização no Plano Nacional de Turismo. Há também a 

implementação, por meio de ações de apoio, do encaminhamento das 

recomendações do Conselho Nacional de Turismo e do Fórum Nacional 

de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo.

Macroprogramas



Ações relativas ao acompanhamento, à

avaliação de resultados e às sugestões

para adequar os processos de

planejamento e implementação da

Política Nacional de Turismo, visando ao

cumprimento das metas definidas no

Plano Nacional de Turismo.

Avaliação e monitoramento do Plano Nacional de Turismo

Macroprogramas



Relações internacionais

O Departamento de Relações Internacionais (DRELT) do

Ministério do Turismo busca fomentar as relações com

outros países, paralelamente, ao fortalecimento das relações

com organismos internacionais no âmbito do turismo

Macroprogramas



Turismo Sustentável e Infância 

O objetivo do programa Turismo Sustentável e Infância é

trabalhar a prevenção e o enfrentamento da exploração

sexual de crianças e adolescentes nos equipamentos

turísticos e ao mesmo tempo desenvolver, através da

atividade turística, proteção ao meio ambiente, redução da

pobreza e desigualdades regionais, por meio da criação de

empregos e geração de renda.

Macroprogramas



O papel do setor público no turismo

• Políticas de turismo

• Planejamento estratégico

• Infraestrutura

• Terceiro setor (ONGs e OSCIPs)



• Turismo pode gerar impactos positivos e 
negativos por isso a necessidade de mediação

• Paradigma - Frear a avidez do lucro e promover 
o desenvolvimento – sustentabilidade

• Infra-estrutura e bens públicos são 
fundamentais para a existência do turismo

Atuação do poder público



• Promover o turismo nacional e internacionalmente

• Atrair investimentos estrangeiros diretos

• Planejamento estratégico

• Fiscalização (segurança, saúde, meio-ambiente...)

Atuação do poder público





Guia Brasileiro de 
Sinalização Turística



Terceiro setor (ONGs e OSCIPs)

Não visam fins lucrativos e apresentam-se, em geral, em

papel complementar ao Estado.

Atuam de maneira pontual e são mais eficientes que o

estado em problemáticas mais específicas.

Muitos casos de sucesso na sustentabilidade (social,

ambiental...) do turismo no Brasil estão associados ao

Terceiro Setor.



O papel do setor privado

• Agências de viagem e operadoras
• Meios de hospedagem
• Meios de transporte
• Organização Mundial do Turismo (OMT/WTO)
• Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC)
• Associação Internacional de Especialistas Científicos em 

Turismo (AIEST)
• Entidades nacionais
• Convention & Visitors Bureaux (CVBs)



Organização 

Mundial do 

Turismo –

OMT

WTO







Neste 17 de agosto o Curitiba Convention & Visitors
Bureau Curitiba (CVB) completou 10 anos de 
existência.

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos 
mantida pela iniciativa privada para auxiliar o 
desenvolvimento turístico integrado da Capital 
paranaense. 

Segundo a presidente da entidade , “nosso maior 
objetivo é a geração de negócios por meio da 
divulgação do destino Curitiba e da atividade 
turística da cidade, de lazer ou negócios, com o 
aumento do número de visitantes e do tempo de 
estadia”. 

Curitiba Convention & Visitors Bureau completa 10 anos

Os mantenedores do Curitiba CVB
são empresas ligadas ao setor de
turismo, direta ou indiretamente,
como hotéis, restaurantes,
companhias aéreas, promotoras de
eventos, montadoras de estandes,
dentre outras.



O papel do marketing no turismo

• Nível microeconômico

• Nível macroeconômico

Setor privado

Setor público



Conceitos básicos de marketing turístico – 4Ps

• Product - produto

• Price - preço

• Place - lugar

• Promotion - promoção



Evolução do marketing e evolução das comunicações e mídias



Perspectivas para o turismo

• Crescimento maior em alguns segmentos
• Mudanças na duração das viagens
• Diminuição de sazonalidade
• Conscientização ambiental
• Predisposição a um aumento da atividade física
• Maior exigência em qualidade e preço
• Aumento da diversidade de interesses
• Aumento da população idosa



Recursos humanos e educação

• Turismo pedagógico

• Turismo científico

• Turismo cultural

• Turismo de eventos



Desafios e Questões Sociais

• Globalização e identidade

• Diminuição dos contrastes culturais

• Violência e prostituição

• Vulgarização dos destinos

• Turismo invasivo

• Sustentabilidade ambiental

• Inclusão social





Sociedade



Direito ao acesso ?



Cultura e imagem


