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O turismo é uma atividade que combina diversos elementos e setores da 

economia, cultura e política; está inserido em um sistema dependente de 

variáveis, as quais precisam trabalhar em conjunto e de forma dialética, 

para propiciar condições e produzir resultados positivos. Quando 

cuidadosamente pensado e planejado, permite favorecer e beneficiar os 

públicos envolvidos, viabiliza a geração de renda, favorece a criação de 

empregos, possibilita a entrada de divisas que ajudam a equilibrar a 

balança de pagamentos, aquece a atividade empresarial e permite a 

inserção social que gera  o crescimento da qualidade de vida local. 

 

A preocupação com a racionalização do uso dos recursos naturais e a 

maximização do bem-estar social, reforça a importância do planejamento 

e da gestão do turismo de forma a promover seu desenvolvimento e 

crescimento equilibrado. O planejamento tem a finalidade de definir as 

diretrizes que orientarão as decisões para o desenvolvimento do turismo. 

Nesse contexto, este documento apresenta o Plano Estratégico de 

Desenvolvimento do Turismo do Serro, uma ferramenta, uma bússola que 

orienta e aponta os caminhos a serem seguidos em relação a este 

segmento.  

 

O documento foi elaborado pela Synergia Consultoria Urbana e Social e 

está estruturado em 06 capítulos. O primeiro capítulo apresenta e 

contextualiza o conceito e os benefícios do turismo. No segundo, são 

apresentados os aspectos metodológicos utilizados ao longo do trabalho. 

O terceiro, faz uma caracterização geral do município, principalmente 

daqueles elementos considerados matéria prima para o turismo. No 

quarto capitulo é feito um diagnóstico do turismo, incluindo os recursos, 

suas fragilidades, seu potencial, as ameaças e as oportunidades, 

possibilitando uma análise quantitativa e qualitativa da atividade no 

município. Os capítulos 05 e 06 apresentam as diretrizes, as estratégias e 

os indicadores de monitoramento do desenvolvimento do turismo.   

APRESENTAÇÃO 
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1. ASPECTOS GERAIS DO TURISMO:  

PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Ao longo dos anos, o Brasil e o mundo têm experimentado um crescimento 

constante do turismo. Em 2012, a Organização Mundial do Turismo – OMT 

trabalhou com um crescimento do turismo internacional de cerca de 4%, 

atingindo a marca de um bilhão de turistas. De acordo com seu último Word 

Tourism Barometer - UNWTO (Volume 10, novembro 2012)1, a atividade 

cresceu 4% entre janeiro e agosto desse ano, em comparação ao mesmo 

período de 2011. Isso significa que 705 milhões de pessoas efetuaram pelo 

menos uma viagem internacional. Os dados mostram que o turismo está cada 

vez mais resistente às crises econômicas globais. 

A OMT mostra ainda que as economias emergentes apresentaram maior 

percentual de crescimento no setor, cerca de 5%, em relação aos países mais 

desenvolvidos (4%). Em 2011, as receitas do turismo internacional totalizaram 

1,2 bilhões de dólares, cerca de 6% das exportações mundiais de bens e 

serviços. 

No Brasil, as pesquisas do World Travel & Tourism Council - WTTC2 apontam 

que o país será a maior economia de viagens e turismo da América do Sul. O 

crescimento deve ser de 7,8% em 2012, apesar das pressões cambiais e das 

constantes ameaça de recessão.  

O Ministério do Turismo afirma que no período de 2003 a 2009, o governo 

federal aplicou o valor correspondente a R$ 9,2 bilhões em apoio às 

atividades, ações e projetos do setor. Afirma ainda que o país recebeu cerca 

de 5.676.843 turistas estrangeiros em 2012, gerando uma receita de US$ 6.6 

bilhões, 1,47% a mais do que o ano anterior. A demanda interna também 

cresceu devido às boas condições do cenário econômico nacional. O número 

de viajantes domésticos, que utilizaram o transporte aéreo, saltou para 

85.471.710 em 2012, significando um incremento de 10,7% em relação a 2011. 

 

 

 

 

 

                                                 
1

A UNWTO Word Tourism Barometer é uma publicação regular da OMT que visa 
acompanhar a evolução de curto prazo de turismo, proporcionando ao setor 
informações relevantes e oportunas. Disponível em: 
http://mkt.unwto.org/en/barometer. 
2

Economic Impact of Travel & Tourism 2012 – WTTC. Disponível em: 
http://www.wttc.org/.
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Instabilidades de mercados, alterações no perfil e nas tendências dos 

viajantes, alterações nas políticas de desenvolvimento e investimentos 

regionais e nacionais são fatores que podem afetar a sustentabilidade de 

projetos. Daí a importância de processos de monitoramento e de 

planejamento como itens fundamentais para o sucesso do 

desenvolvimento do turismo. Além disso, o turismo não pode ser a única 

alternativa econômica, ou a predominante, em um município ou região, 

pois qualquer alteração na demanda, como, por exemplo, o aparecimento 

de destinos concorrentes, pode levar todo um município ou uma região a 

ter problemas de ordem econômica e social em função da lacuna na 

geração de receitas (WWF 2003, p.33-34). 

Buscando estabelecer uma base para que o turismo seja uma atividade 

geradora de benefícios ao município do Serro, este documento apresenta, 

inicialmente, um diagnóstico das potencialidades e entraves ao 

desenvolvimento do turismo no município. Na sequência, serão 

apontados os caminhos para o desenvolvimento do turismo local.  

  

1.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E TURISMO: CONTEXTUALIZAÇÃO  

A dificuldade de se entender e encaixar o turismo dentro das políticas 

públicas produzidas no país são fruto da complexidade de entendimento 

da própria temática. O turismo é um fenômeno moderno, que ainda 

carece de análises e de uma melhor definição do seu objeto de estudo.  

A definição e efetivação das políticas públicas relacionadas a um 

determinado assunto dependem das formas como as instituições, 

interessados, organizações e governos tomam suas decisões. Para isso, os 

mecanismos de participação e representação das pessoas, dos grupos de 

interesse, as características físicas, as questões demográficas e a história, 

são elementos que devem ser levados em consideração.  

A constituição brasileira de 1988 intensificou e estimulou um processo de 

descentralização, que deu aos municípios um protagonismo inexistente 

durante a ditadura militar. A possibilidade de definir as políticas e ações 

no nível municipal fortaleceu o discurso de que o turismo seria uma das 

melhores alternativas para o desenvolvimento, principalmente em 

regiões historicamente desfavorecidas do processo de acumulação 

capitalista, mas com recursos naturais e históricos representativos. 
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As primeiras tentativas de desenvolvimento do setor no país foram 

desorganizadas e pouco frutíferas às comunidades receptoras dos fluxos 

turísticos. Esse insucesso pode estar relacionado com a pouca experiência 

e com a incapacidade dos gestores públicos daquela época para formular 

e organizar políticas que consolidassem a atividade a médio e a longo 

prazo. E também por não existir, naquele momento, um direcionamento 

claro e consistente do turismo enquanto estratégia de desenvolvimento 

do país.  

Com a criação do Ministério do Turismo em 2003, passa a existir uma 

pasta específica para o assunto que define o Plano Nacional de Turismo, 

com as diretrizes e metas gerais para a atividade turística no país. Em 

2008, para consolidar a atividade turística como estratégica ao país, foi 

promulgada a Lei Geral do Turismo (nº 1171/08), onde estão definidas as 

responsabilidades e a organização do planejamento, gestão e fiscalização 

da atividade turística no Brasil.  

A Lei geral do turismo dispõe sobre a política de turismo, define as 

atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e 

estímulo ao setor turístico. Disciplina a prestação de serviços turísticos, o 

cadastro, a classificação e a fiscalização dos serviços. E tem por princípios 

a livre iniciativa, a descentralização, a regionalização e o desenvolvimento 

econômico-social justo e sustentável.  

Essa legislação também define o Sistema Nacional de Turismo, que deve 

estar assim composto: 

 

 

MINISTÉRIO DO TURISMO

EMBRATUR

Fóruns e conselhos estaduais

Instâncias de governança

regionais

Conselho Nacional 

de Turismo

Fórum Nacional 

de Secretários

Órgãos Estaduais de Turismo
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Com essas determinações, passa a existir uma base legal, onde existe 

uma estrutura consolidada de representação dos diversos atores ligados à 

atividade em todos os níveis da federação. Essa garantia legal possibilita 

planejar a atividade turística a longo prazo. 

No organograma a seguir são apresentados os principais atores públicos 

responsáveis pela formulação e execução das políticas de turismo, bem 

como seus instrumentos de gestão. 

 

MINISTÉRIO DO TURISMO

INSTRUMENTO DE GESTÃO:

PLANO NACIONAL SE TURISMO

Estabelecer a política 

nacional de turismo;

Planejar, fomentar;

Regulamentar.

Secretaria de Estado do 

Turismo de MG

Instrumento de gestão:

Plano Estadual.

Municípios associados

Instrumento de gestão:

Planos Municipais de Turismo

Coordenar;

Fiscalizar;

Promover e divulgar.

Associação dos Municípios 

do Circuito dos Diamante s

Instrumento de gestão:

Plano Regional
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O Plano Nacional de Turismo define o Programa de Regionalização como 

sendo o estruturador territorial do processo de desenvolvimento da 

atividade, organizando o espaço brasileiro em regiões turísticas com o 

objetivo de facilitar a governança, entender os desafios, as demandas e os 

conflitos. Acreditando que dessa forma será possível mapear e gerenciar 

a oferta turística nacional e promovê-la para que seja geradora de 

desenvolvimento, aproveitando de forma eficaz as oportunidades. 

A gestão da regionalização na atual estrutura do Programa está baseada 

nas instâncias de governança3 regionais, nas quais os municípios se 

associam com o objetivo de promover e fomentar o turismo na região a 

que pertencem. Em Minas Gerais, estas instâncias são denominadas 

Circuitos Turísticos4, que organizam e apresentam os municípios, demais 

atores locais, as diretrizes e a execução das políticas determinadas pelo 

governo federal e estadual. No entanto, ainda são insuficientes os 

recursos financeiros e técnicos para o setor. 

Em Minas Gerais, a política dos circuitos foi reforçada a partir de 2009 

com a promulgação da lei nº. 18.030/2009, que determina a criação do 

ICMS - turístico, versando sobre a redistribuição deste imposto estadual 

aos municípios, condicionada a investimentos e ações da gestão pública 

na atividade turística. 

O planejamento é condição fundamental para o desenvolvimento 

adequado do turismo, mas é preciso garantir que as ações sejam 

executadas e avaliadas periodicamente. É preciso ainda que ocorra uma 

integração entre os diversos elementos que compõem o sistema turístico 

com o envolvimento do setor público, da iniciativa privada e da 

comunidade. 

 

 

 

                                                 
3 

Instâncias de governança ou de pactuação como coloca Arretche (2000 ) são 
espaços para debates, apontamentos, tomada de decisão e deliberação. 
4
Os circuitos turísticos na política do estado de Minas Gerais são anteriores à 

definição do Ministério do Turismo pela regionalização, o que confere ao estado 
certo ineditismo.
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POR QUE PLANEJAR?

Atividade turística mais 
organizada e produtiva

Nº BENEFÍCIOS E IMPACTOS POSITIVOS

1

Controle de impactos 
ambientais e sociais

2

Maior fluxo de visitantes3

Aumento da geração de ocupação 
e renda dentro do município

4

Comunidade e 
turistas satisfeitos

5

Melhor aproveitamento 
de esforços e recursos

6

SE NÃO PLANEJAR?

Especulação imobiliária

Nº PREJUÍZOS E IMPACTOS NEGATIVOS

1

Perda de identidade cultural2

Degradação ambiental3

Recursos do município 
mal aproveitados

4

Aumento da 
criminalidade

5

Inflação de produtos 
e serviços 

6



 

 11 

 

 

No quadro a seguir, é apresentada a forma como o turismo pode 

favorecer o desenvolvimento econômico e social do município, com 

sustentabilidade e bem-estar social. 
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Para a elaboração do Plano Estratégico do Turismo no Serro, foi 

importante determinar e seguir um processo de construção que tornasse 

o documento confiável e adequado ao objetivo de planejar o 

desenvolvimento da atividade turística no município. A seguir é 

apresentado esse processo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação de grupo 

gestor do Plano 

(COMTUR)

Diagnóstico

Definição do 

cenário ideal

Estabelecimento 

de objetivos

Definição da 

Missão do Plano

Estabelecimento

de metas

Plano de 

ações

Projetos

Avaliação 

dos resultados
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2.ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Nesta parte do documento são apresentadas as etapas de construção do 

Plano Estratégico de Turismo do Serro. 

 

2.1 ETAPAS DE CONSTRUÇÃO  
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As atividades de elaboração das diretrizes do Plano Municipal de Turismo do 

Serro foram realizadas da seguinte forma: 

– Atividades em grupo: discussão entre os participantes sobre os 

temas propostos e apresentação dos resultados aos demais 

presentes, a fim de estimular a integração e a reflexão dos 

presentes. 

– Exposições dialógicas: Mediadas pelo técnico responsável em 

conduzir a atividade com as opiniões expressadas pelos 

participantes em relação aos temas apresentados. 

– Reflexões teórico-práticas: Apresentação de experiências e 

definições em turismo e planejamento, que buscaram 

sistematizar e nivelar o conhecimento dos conselheiros sobre 

o assunto. 

 

Foram realizadas 04 oficinas para a análise e definição do diagnóstico da 

situação atual do município. Os conselheiros foram estimulados a 

responder uma série de questionamentos relativos aos elementos que 

compõem o processo de desenvolvimento turístico. Sua construção 

envolveu a análise dos atrativos turísticos, da infraestrutura, dos serviços 

turísticos, da demanda de turistas, das forças, oportunidades, fraquezas, 

ameaças, da participação dos atores internos e externos do município e 

dos tipos de turismo. 

Os Conselheiros avaliaram de forma individual os diversos itens 

previamente levantados, sendo orientados a avaliar por meio de notas. 

Após a avaliação, foram promovidas discussões entre os conselheiros, 

para a obtenção de  uma nota final do Conselho para cada item. 

Foram realizadas 04 oficinas para a construção do prognóstico, ou seja,  

para a definição dos cenários futuros a serem construídos e objetivados 

com a implantação do Plano Municipal. Nessa etapa, foram elaborados os 

objetivos, diretrizes, estratégias, metas e programas que orientem para a 

construção do cenário ideal do turismo no município. 

Foram apresentados aos conselheiros os resultados do diagnóstico, os 

conselheiros foram divididos em grupos que definiram como deveria ser 

ou estar cada um dos itens. Após este processo, os assuntos eram 

debatidos procurando estabelecer consensos em relação a cada um. 
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A partir da construção dos objetivos, foi discutida a importância de se 

apresentar de forma clara, quando e como essa situação futura desejada seria 

atingida, foram definidas então as diretrizes e estratégias para cada objetivo 

estabelecido. Com os objetivos e metas estabelecidos, foi apresentado um 

modelo para construção dos Programas de Desenvolvimento do Turismo e sua 

relação com a construção de projetos e definição de ações e cronograma de 

atividades.  

3. DIAGNÓSTICO MUNICIPAL PARA O TURISMO 

 

3.1 ANÁLISE DAS FORÇAS, OPORTUNIDADES, FRAQUEZAS E AMEAÇAS 

O início dos trabalhos de diagnóstico aconteceram com a discussão e 

indicação dos fatores considerados pelos conselheiros como sendo as 

Forças/Oportunidades/Fraquezas/Ameaças da atividade turística no 

Município. Para tanto, estão apresentadas a seguir definições sucintas 

para cada um destes itens. 

Definições: 

– Forças: Identificação de elementos que diferenciam o turismo 

do município e favorecem o seu desenvolvimento (são 

internos e presentes); 

– Oportunidades: Identificação de elementos que poderão 

beneficiar a atividade turística e o município em geral (são 

externos e/ou futuros); 

– Fraquezas: Identificação de elementos que prejudicam a 

atividade turística local (são internos e presentes); 

– Ameaças: Identificação de elementos que poderão impedir ou 

prejudicar o desenvolvimento do turismo no município (são 

externos e/ou futuros); 

 

Para a oficina de levantamento das Forças/Oportunidades/Fraquezas/Ameaças 

– FOFA, foram distribuídas fichas aos conselheiros, que deviam indicar, 

segundo a sua percepção quais eram as Forças do município para o turismo. Os 

conselheiros escreveram nas fichas os aspectos que consideravam 

importantes. Em seguida, os aspectos apontados eram apresentados ao grupo 

e debatidos. As contribuições eram agrupadas por assunto procurando definir 

as principais forças do município para o turismo. Este mesmo processo de 

construção foi feito em relação às Oportunidades, Fraquezas e Ameaças do 

município para o turismo. As definições do grupo estão organizadas na tabela a 

seguir.



 

 

 



 

 18 

3.2 AVALIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS ATORES DO AMBIENTE INTERNO E 
EXTERNO  
 
Para essa avaliação foi feita uma lista de entidades e grupos de atores do 
ambiente interno. Em seguida, realizou-se uma discussão coletiva visando 
verficar o envolvimento, a disposição, o trabalho e os objetivos desses atores 
em relação ao turismo no município do Serro.  
 
As perguntas orientadoras foram: 
 

– Participa do Conselho Municipal de Turismo?  

– Participa das tomadas de decisões referentes à atividade?
  

– Sugere melhorias ou adequações na gestão do turismo?  

– Promove, oferece ou capta parcerias que podem beneficiar a 
atividade? 

– Dispõe de capacitação técnica na área de turismo? 

 

Essa avaliação é apresentada no seguinte quadro: 

ENTIDADE/GRUPOS/ORGANIZAÇÕES SITUAÇÃO 

APAQS Regular 

EMATER Eficiente 

Setor de hospedagem Regular (-) 

Setor de alimentação Precária 

Museu Casa dos Ottoni Eficiente 

ASA Precária 

IPHAN Eficiente 

ACIS Precária 

ASSER Precária 

IEF Eficiente 

COPASA na Sede Eficiente 

COPASA nos distritos Não tem serviço 

CEMIG Regular 

Instituições de ensino Precária 

Secretaria de Turismo Regular 

Secretaria de Obras Regular 

Secretaria de Saúde Regular 

Secretaria de agricultura Precária 

Transporte Precária 

Associação do Congado Regular 

Irmandade Regular 
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ENTIDADE/GRUPOS/ORGANIZAÇÕES SITUAÇÃO 

PMMG Regular 

Cooperativa Precária 

Guias Regular 

Instituto Milho Verde Regular (+) 

FUNIVALE Precária 

Associações comunitárias Precária 

Paróquias Regular 

Sindicato dos Produtores Rurais Precária 

Músicos Precária 

Espaço Nordeste Eficiente 

 

Feita a avaliação da atuação, participação e envolvimento dos atores do 
ambiente interno em relação ao turismo, o mesmo processo foi feito em 
relação aos atores do ambiente externo. Realizou-se um levantamento 
das principais entidades e organizações que influenciam ou podem 
influenciar o desenvolvimento da atividade turística do Serro. A 
pergunta orientadora para a avaliação foi: 
 

– Promove, oferece ou capta parcerias que podem beneficiar a 
atividade no município/região? 

  

ENTIDADE/GRUPOS/ORGANIZAÇÕES SITUAÇÃO 

Circuito dos Diamantes Precária 

Instituto Estrada Real Precária 

Associação das Cidades Históricas Eficiente 

IEPHA Eficiente 

Agências de turismo Precária 

Secretaria de Estado do Turismo Precária 

Ministério do Turismo Regular 

SENAC Eficiente 

SEBRAE Eficiente 

SENAR Eficiente 

Mineradoras Não foram avaliadas, apesar de 
citadas, por não possuírem uma 
atuação efetiva no município. De 
toda forma os conselheiros 
colocaram a preocupação que 
possuem em relação ao 
desenvolvimento dessa 
atividade na região que pode 
conflitar com o turismo. 
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3.3 AVALIAÇÃO DOS TIPOS DE TURISMO 

Com o objetivo de debater e definir os principais tipos de turismo 

praticados no município e sua importância e potencialidade, foi realizada 

a avaliação da situação dos tipos de turismo, apresentados aos 

conselheiros da seguinte forma:  

– Turismo histórico: o visitante procura ou tem interesse 

principalmente por edificações, personagens, museus, 

memoriais, etc. 

– Turismo cultural: o visitante procura ou tem interesse 

principalmente pelas manifestações da cultura local, pelo 

modo de vida. 

– Ecoturismo e turismo de aventura: o visitante tem interesse 

pelos aspectos naturais, gosta ou deseja realizar atividades 

nesse espaço como, por exemplo, caminhadas, cavalgadas, 

rapel, passeios off Road, etc. 

– Negócios: o interesse principal está relacionado à realização de 

negócios, participação em eventos, prestação de serviços. 

– Rural: o interesse principal está relacionado ao modo de vida 

rural, à produção e ao estilo de vida da propriedade. 

– Saúde: quando o interesse principal está em realizar 

tratamentos médicos e cuidados com a saúde. 

– Saberes: quando o interesse está em aspectos relacionados 

aos conhecimentos dos aspectos da fauna e flora da região. 

– Vilarejo: quando o interesse está no modo de vida das 

pequenas vilas e distritos, no estilo de vida das pessoas desses 

lugares. 

 

No quadro a seguir, são apresentadas as avaliações feitas pelos 

conselheiros para os tipos de turismo possíveis, assim como a avaliação 

do potencial que o município possui para cada um deles. 
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TIPO DE TURISMO SITUAÇÃO VALOR 

ATUAL 

VALOR 

POTENCIAL 

Histórico Eficiente 8 10 

Cultural Eficiente 7 10 

Ecoturismo/aventura Regular 5 10 

Negócios Precária 3 5 

Rural Precário 3 10 

Saúde Precário 3 5 

Saberes Saberes 3 9 

Vilarejo Regular 5 9 

 
 

3.4. AVALIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA DO SERRO 
Essa etapa do trabalho de diagnóstico teve por objetivo avaliar de forma 
detalhada os itens da oferta turística do município: infraestrutura, 
equipamentos, serviços e atrativos. 

Para a avaliação da infraestrutura foi projetada uma tabela com os 
principais itens a serem avaliados pelos conselheiros, para cada um 
deles foram colocadas perguntas que orientaram a reflexão e o 
debate.  
As perguntas orientadoras utilizadas para avaliação da infraestrutura 

foram: 

– Em relação ao ensino: A atual estrutura de ensino e de 
capacitação atende às necessidades do turismo? A estrutura 
atual de ensino é satisfatória para desenvolvimento do 
município? A estrutura física é adequada? O corpo docente é 
qualificado? 

– Em relação à saúde: A estrutura atual é suficiente para a 
população residente? Se um visitante precisar de serviços 
médicos e hospitalares ele conseguirá acessá-lo? Os serviços 
médicos nos distritos são suficientes? 

– Em relação às estradas vicinais: Qual a situação atual? 
Apresenta condições adequadas de uso? Um visitante 
conseguiria transitar por elas? 

– Acessos: Qual o estado de conservação e de uso das estradas 
de que dão acesso ao município? 
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– Transporte externo: As linhas de ônibus que ligam ou passam 

pelo município são suficientes e adequadas? Existem 

alternativas de transporte?  

– Transporte interno: Existe serviço de transporte de 

passageiros? Qual a sua qualidade? É suficiente? O turista que 

precisar consegue utilizar? 

– Água e esgoto: Existe tratamento de água e esgoto? O 

abastecimento de água na sede e nos distritos é suficiente e 

de qualidade? Em períodos de alta demanda, o sistema 

comporta? O tratamento de esgoto acontece em todos os 

distritos? Como é feita a fiscalização? 

– Lixo: O modo como é feita a coleta, transporte e destinação 

dos resíduos éadequado?  

– Energia: Atende às necessidades dos residentes? Suporta picos 

de alta demanda?  
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A avaliação da infraestrutura é importante para determinar a situação do 
destino, suas principais deficiências e carências. Os itens foram organizados 
como precário, regular ou eficiente, de acordo com a média das notas 
atribuídas pelos participantes. 
 
Quando um item é considerado precário, siginifica que ele não atende aos 
requisitos mínimos necessários ao desenvolvimento do turismo no município; 
regular, significa que ainda carece de investimentos, mas apresenta condições 
mínimas para o desenvolvimento do turismo; eficiente, está em condições ou 
favorece o desenvolvimento do turismo. 
Os equipamentos e serviços turísticos do município foram avaliados de acordo 
com as seguintes perguntas: 

– Apresenta condições de uso pela atividade turística?  

– Apresenta qualidade nos serviços prestados? 

– Apresenta qualidade no atendimento ao cliente? 

– Oferece segurança aos consumidores? 

– Estão em número suficiente para atender a demanda? 
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Por ser uma atividade de prestação de serviços, refletir e avaliar a 
situação da oferta de turismo no município é fundamental para que 
possam ser traçadas estratégias que permitam melhorar e aprimorar a 
qualidade desses serviços. 
Da mesma forma que para os itens de infraestrutura, o enquadramento 
como precário, regular e eficiente obedece a mesma lógica. Precário 
significa que o item carece de investimentos, não apresenta a qualidade 
ou quantidade necessária; regular significa que o item apresenta alguma 
estrutura, mas carece de investimentos; eficiente, que possui as 
condições necessárias ao desenvolvimento do turismo no município. 
O último item da oferta turística avaliado foi os atrativos turísticos. 
Primeiramente,  realizou-se a identificação dos pontos considerados como 
atrativos turísticos no município. Essa reflexão começou pelos atrativos 
naturais do município. Os atrativos foram avaliados em relação à sua 
situação e à sua relevância para o turismo local e regional. Para tanto, 
foram feitas as seguintes perguntas que orientaram a reflexão e o debate. 
Os resultados estão consolidadas na tabela abaixo. 
 

As perguntas orientadoras utilizadas para estimular a reflexão: 

– Esse atrativo possui visitação turística?  

– Apresenta condições de ser usado turisticamente?  

– Apresenta estado de conservação adequado ao seu uso?

  

– Qual a sua importância no contexto da atividade turística local 

baixa, média ou alta atratividade? 
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A partir da identificação e avaliação dos atrativos naturais, observa-se a 

existência de uma quantidade expressiva , principalmente de cachoeiras e 

serras.  que  são importantes para despertar o interesse de visitantes. No 

entanto, poucos foram considerados como eficientes. 

Na identificação dos principais atrativos turísticos históricos e culturais do 

município foram adotados os mesmo critérios da avaliação dos atrativos 

naturais. 

 
 

As perguntas orientadoras utilizadas para estimular a reflexão foram: 

– Esse atrativo possui visitação turística?  

– Apresenta condições de ser usado turisticamente?  

– Apresenta estado de conservação adequado ao seu uso?
  

– Qual a sua importância no contexto da atividade turística local 
baixa, média ou alta atratividade? 

ATRATIVOS HISTÓRICOS E 

CULTURAIS  

SITUAÇÃO/RELEVÂNCIA 

Igreja Matozinhos Regular/alta 

Igreja Matriz Regular/alta 

Igreja do Carmo Regular/alta 

Capela de Santa Rita Regular/alta 

Capela de São Miguel  Precária/médio 

Capela do hospital- Santa Tereza  Precária/médio 

Igreja do rosário Precária/médio 

Chácara do barão do serro Precária/alta 

Museu casa dos Ottoni  Regular/alto 

Sede Iphan-casa do General Carneiro Regular/alto 

Senado da câmara (residência) Precário/alto 

Prédio da Prefeitura Precário/alto 

Casa do Barão de Diamantina Precário/alto 

Largo da Praia Precário/alto 

Rua da fundição Precária/alto 
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ATRATIVOS HISTÓRICOS E CULTURAIS  SITUAÇÃO/RELEVÂNCIA 

Largo da Cavalhada Precária/alto 

Escadinha de Santa Rita  Precária/alto 

Largo do Pelourinho Precária/alto 

Tipografia Sentinela do Serro Precário/médio 

Cadeia Velha Precário/médio 

Casa de Oswaldo França Jr Precária/médio 

Casa do Cônego Lafaeite  Precário/alto 

Espaço Nordeste – residência de João Pinheiro Eficiente/alto 

Muro do Cemitério Precário/médio 

Fazenda Horizonte Belo (Epaminondas) Eficiente/alta 

Faz. Engenho de Serra (Jorge) Eficiente/alta 

Faz Siqueira (Orlando Almeida) Precária/alta 

Faz. Pinheiro (Natália) Precária/alta 

Ig. Rosário (São Gonçalo) Precária/alta 

Ig. De São Gonçalo Precária/alta 

Rancho de tropas (São Gonçalo) Precária/alta 

Conjunto arquitetônico de São Gonçalo Precário/alta 

Ig. N.S dos Prazeres (Milho Verde) Precária/alta 

Capela do rosário (Milho Verde) Precária/alta 

Chafariz (Milho Verde) Regular/média 

Vilarejo Serra do Caroula  Precária/alto 

Vilarejo de Capivari Precário/alto 

Vilarejo de Boa Vista de Laje Precário/alto 

Ausente e Baú – Quilombola Precária/médio 

Comunidade do Jacu Precário/alto 

Festa do Rosário do Serro Precário/alto 
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ATRATIVOS HISTÓRICOS E CULTURAIS  SITUAÇÃO/RELEVÂNCIA 

Festa do Divino Precária/alta 

Festa do Queijo Precária/alta 

Festa do Rosário de Milho Verde Regular/alta 

Festa do Rosário de São Gonçalo Regular/médio 

Congado Regular/alto 

Festa de Nossa Senhora das Dores de Capelinha Precária/alta 

Artesanato Precária/alto 

Modo de fazer o queijo Eficiente/alto 

Modo de fazer do requeijão Precária/alta 

Modo de fazer da cachaça Regular/alta 

Bica do Vigário Precário//médio 

Benzedores/parteiros/curandeiros Eficiente/médio 

Boi balaio Precário/alto 

Queima de Judas Precária/média 

Semana santa  - encenação Eficiente/alta 

Folia de Reis Precária/média 

Carnaval Regular/alto 

Tapetes Corpus Christi Precário/médio 

Banda de Música Regular/alto 

Cavalgadas Regular/alto 

Festas Juninas Precária/média 

 

Percebe-se pela identificação e avaliação dos atrativos a expressiva 

quantidade e diversidade de atrativos históricos e culturais. No entanto, 

poucos estão em condições consideradas como eficientes, o que exige 

atenção e estratégias de transformação desse cenário. Muitos  

monumentos considerados como atrativos carecem de condições de 

visitação, seja pelo aspecto de conservação, como de abertura à visitação 

ou informação turística disponível ao visitante. 
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4. ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO DO TURISMO 

 

4.1 CONSTRUÇÃO DOS OBJETIVOS 

Para a construção do cenário desejado para o turismo no Serro, 

primeiramente foi feita a consolidação das informações do diagnóstico 

realizado. Para essa organização foi utilizada a técnica denominada 

"Árvore de problemas" que consiste na determinação do 

problema/entrave principal para o desenvolvimento da atividade turística 

do município.  

Para tanto, foi formulada a seguinte questão:  

- Qual o problema principal, que impede o desenvolvimento do turismo 

no Serro? Os conselheiros registraram as opiniões em fichas, que foram 

debatidas e organizadas. Do debate foi extraído o problema central, suas 

causas e consequências.   

O problema central identificado para o turismo do Serro está colocado no 

quadro a seguir , assim como os fatores de causa e também as 

implicações/consequências deste problema central. 

Observa-se que o problema apresentado não diz respeito 

especificamente à atividade turística local, mas sim a uma questão de 

comportamento da comunidade local frente aos desafios da organização 

para a solução dos seus dilemas coletivos e resolução de conflitos e 

interesses. 

 

PROBLEMA CENTRAL DO TURISMO NO MUNICÍPIO 

Comportamento de dependência extrema do setor público, e de uma 

relação de oportunismo entre setor público e sociedade. 

CAUSAS DO PROBLEMA CENTRAL 

 

Baixa estima; 

Falta de interesse da população; 

Falta de percepção da comunidade em relação ao potencial turístico; 

Falta de valorização e de conhecimento da cidade. 
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CONSEQUÊNCIAS DO PROBLEMA CENTRAL 
Falta de planejamento; 

Socialização das ações; 

Falta de sequência nas ações; 

Falta de integração; 

Falta de divulgação. 

 

A solução para este problema transforma-se no objetivo principal para o 

turismo do Serro no próximo exercício. O objetivo principal definido pelo 

Conselho foi: 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Sensibilizar, mobilizar e comunicar a comunidade sobre sua 

importância histórica, belezas naturais e potencialidade turística, 

fomentando seu envolvimento, elevando a autoestima e o orgulho 

cívico. 

 

Para alcançar esse objetivo principal foram definidos como objetivos 

específicos: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Criar campanhas de valorização; 

2. Criar centro de informações sobre turismo e cultura; 

3. Criar campanhas de promoção turística; 

4. Criar mecanismos de regulação e normatização da atividade; 

5. Organizar a oferta turística municipal. 
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4.2  DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS 

Definidos os objetivos para o turismo do Serro, o Conselho foi estimulado 

a determinar uma diretriz principal, que deve orientar a conduta dos 

conselheiros e da gestão pública do turismo, sendo a norteadora das 

ações e estratégias. 

 

A Diretriz principal para o turismo do Serro é: 

Diretriz Principal 

Criar um ambiente de colaboração, envolvimento e participação efetiva 

dos atores do turismo, que possibilite o desenvolvimento de projetos e 

ações de fomento e promoção do turismo.  

 

O estabelecimento dessa diretriz tem como visão estratégica a seguinte 

mensagem: 

Visão estratégica 

Fazer do Serro um destino modelo de gestão e desenvolvimento da 

atividade turística de forma participativa. 

 

 

Para organizar as ações e facilitar a tomada de decisões que possibilitem 

atender os objetivos, foi elaborado o quadro síntese apresentado a 

seguir, de acordo com as contribuições e discussões do Conselho. O 

quadro apresenta a relação de objetivos específicos, com a definição das 

diretrizes específicas para cada um, as metas e estratégias necessárias 

para atingi-los. Este quadro facilita o entendimento e orienta a definição 

dos Programas de Desenvolvimento e de um plano de ação específico, 

para cada Programa. 
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QUADRO SÍNTESE 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROGRAMA METAS DIRETRIZES ESTRATÉGIAS 

 
Criar Campanhas de 
valorização 
 
 
 

 
Sensibilização e 
mobilização 

- Ter a população conscientizada 
sobre a importância do turismo no 
longo prazo; 

- Desenvolver um processo 
educacional de conscientização do 
valor do ser serrano no longo prazo; 

- Criar uma maior integração entre 
sede e distritos no longo prazo; 

- Aumentar a participação da 
comunidade nos assuntos 
relacionados ao turismo no médio 
prazo; 

- Ter a população melhor informada 
sobre sua história e cultura no longo 
prazo. 

- Afirmação da identidade do povo 
serrano; 
- Elevar a autoestima coletiva do 
serrano. 

 

1. Estimular visita aos monumentos; 

2. Utilizar os meios de comunicação 
para informar sobre o patrimônio; 

3. Estimular, apoiar 
artistas/artesãos; 

4. Criar meios de acesso/transporte 
para a população participar dos 
eventos culturais; 

5. Envolver a comunidade na 
organização dos 
eventos/atividades culturais; 

6. Estimular a criação de entidades, 
organizações da sociedade civil; 

7. Qualificar a sociedade civil 
organizada para a gestão e 
captação de recursos; 

8. Desenvolver programas 
continuados de educação 
ambiental/patrimonial/histórica 
para o turismo nas escolas. 



 

 34 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROGRAMA METAS DIRETRIZES ESTRATÉGIAS 

Criar centro de 

informações sobre 

turismo e cultura 

Monitoramento da 

oferta e demanda 

turística 

- Ter um centro de referência do 

turismo e da cultura no curto 

prazo; 

- Ter um banco de dados 

atualizado, organizado e disponível 

no curto prazo; 

 

- Concentrar, organizar e 

socializar informações sobre 

turismo e cultura; 

 

1. Realizar estudos de demanda 

real e potencial; 

2. Monitorar a oferta turística; 

3. Montar um Centro de Apoio ao 

Turista; 

4. Ter material informativo; 

5. Ter parcerias para acesso a 

informação (Google, etc); 

6. Criar e manter atualizados 

registros de e-mails; 

7. Receber os registros de 

informações dos equipamentos 

e atrativos; 

8. Criar indicadores e parâmetros 

de avaliação. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROGRAMA METAS DIRETRIZES ESTRATÉGIAS 

Criar campanhas de 

promoção turística 

Acesso ao mercado - Possuir uma identidade para o 

turismo no município no curto 

prazo; 

- Tornar o Destino Serro uma das 

principais opções de escolha do 

turista em potencial  no longo 

prazo; 

- Nacionalizar a demanda turística 

do Serro no longo prazo; 

- Identificar o mote principal para 

turismo; 

- Gerar demanda turística para o 

município. 

 

1. Contratar empresa especializada 

para identificar o mote principal; 

2. Definir e participar de eventos; 

3. Identificar e visitar agências de 

viagens e operadoras de 

turismo; 

4. Promover Viagens de 

Familiarização; 

5. Fazer do munícipe um agente de 

promoção; 

6. Assessoria de imprensa. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROGRAMA METAS DIRETRIZES ESTRATÉGIAS 

Criar mecanismos de 
regulação e 
normatização da 
atividade 
 
 
 
 

Normatização e 

regulação 

- Possuir mecanismos de regulação 

e normatização da atividade 

turística no curto prazo; 

- Ter os mecanismos de regulação e 

normatização efetivos e 

fiscalizados no médio prazo; 

- Criar um ambiente institucional e 

legal que inspire confiança e 

credibilidade no longo prazo; 

- Organizar e implantar um 

sistema de gestão do turismo; 

 

1. Criar lei de incentivo a cultura e 

ao turismo; 

2. Criar mecanismos de fomento 

ao Fundo Municipal de Turismo; 

3. Definir os dispositivos de 

fiscalização e punição aos 

agentes de turismo; 

4. Revisão da política municipal de 

turismo e de sua regulação; 

5. Criar editais e termos de 

referência para apoio, 

financiamentos e créditos do 

Fundo e da Prefeitura. 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROGRAMA METAS DIRETRIZES ESTRATÉGIAS 

Organizar a oferta 
turística municipal 
 

- Qualificação dos 
serviços 
 
- Formatação de 
produtos 

- Possuir serviços turísticos 
qualificados e trabalhando em rede 
no médio prazo;  
- Aumentar o número de atrativos 
turísticos que possam ser 
considerados eficientes no médio 
prazo; 
- Melhorar as condições de 
infraestrutura consideradas como 
eficientes no longo prazo; 

1. Qualificar os serviços; 
 

1.1 Capacitação dos empresários e da 
mão de obra; 

1.2 Parcerias com entidades e 
organizações de orientação, 
pesquisa e fomento à organização 
setorial do turismo; 

1.3 Criar serviços de entretenimento e 
vida noturna; 

2. Estruturar os atrativos 
turísticos; 
 

2..1. Sinalização; 
2..2. Informação; 
2..3. Roteirização; 
2..4. Acessibilidade física e de condições; 
2..5 Comercialização;  
2..6. Interatividade; 
2..7. Preparação para a visitação; 
2..8. Formação de Condutores; 
2..9. Quantificar a visitação; 
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

PROGRAMA METAS DIRETRIZES ESTRATÉGIAS 

3. Aperfeiçoar a infraestrutura 3.1 Captar hotéis para absorver fluxos 

maiores; 

3.2. Construção de novo terminal 

rodoviário; 

3.3. Construção de centro de 

comercialização de artesanato; 

3.4. Construção do museu do queijo; 

 3.5. Projetos de iluminação dos 

monumentos/templos 

3.6. Cabeamento subterrâneo; 

3.7. Drenagem pluvial; 

3.8. Manutenção constante das estradas 

vicinais; 

3.9. Reforma e ampliação do aeroporto. 
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4.3 PROGRAMAS PARA O TURISMO 

Os Programas são instrumentos de orientação da gestão municipal do 
turismo para alcançar com êxito os objetivos determinados. O 
agrupamento das ações, em forma de programas, permite um 
entendimento setorizado das principais questões que se colocam para o 
desenvolvimento da atividade turística. Todos os programas estão 
intimamente relacionados e devem ser compreendidos de forma 
articulada e ampla para a otimização dos resultados.  
Os Programas definidos neste planejamento estratégico foram 
organizados de acordo com os objetivos específicos, suas diretrizes e 
estratégias.  
 

PROGRAMA 1: SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 

O enfoque participativo do planejamento é de suma importância para a 

sobrevivência do sistema turístico. A participação da comunidade, 

assumindo seu papel no processo de decisão das ações relacionadas ao 

turismo em âmbito municipal, favorece a ampliação social dos benefícios 

advindos do desenvolvimento da atividade. 

Dentro de uma proposta de gestão descentralizada, a formação de uma 

rede de entidades e instituições deve ser fomentada, envolvendo o poder 

público, a iniciativa privada e o terceiro setor. Esse universo de agentes 

deve estar mobilizado, unindo esforços e trocando experiências em prol 

da consolidação do turismo no município. 

Para tanto, devem ser realizadas ações nas escolas para levar informações 
sobre a importância do turismo e da educação patrimonial, palestras de 
sensibilização dos diversos segmentos da cadeia produtiva local, 
encontros e passeios turísticos. 

 

 

PROGRAMA 2: QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As possibilidades de ganho relacionadas à geração de emprego e renda, 

além da atração de investimentos que a atividade turística pode 

proporcionar, motivam os diferentes segmentos sociais a se articular, 

participar e investir no setor. No entanto, a qualidade do produto 

turístico do Serro e, consequentemente, o seu sucesso dependem da 

qualificação dos serviços prestados, que vai exigir um trabalho integrado 

entre os diferentes setores que compõem a cadeia produtiva do turismo.  
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A qualificação dos serviços turísticos deve passar pela realização de 

cursos de qualidade no atendimento ao turista, de empreendedorismo, 

de condutores de turismo, entre outros, com o objetivo de buscar a 

satisfação do visitante. Porém, todo esse trabalho deve ser acompanhado 

de uma mobilização do trade turístico do Serro, para enfraquecer a 

cultura de não-participação dos processos envolvendo o turismo no 

município. Para garantir o retorno das ações, elas devem ser monitoradas 

e os resultados devidamente acompanhados.  

Dessa forma, este programa de qualificação profissional será um indutor 

das ações, com o objetivo de promover a satisfação do visitante em 

relação ao destino Serro, por meio do profissionalismo, da segurança, do 

respeito e da hospitalidade. 

 

PROGRAMA 3: MONITORAMENTO DA OFERTA E DEMANDA TURÍSTICA 

Para estabelecer uma gestão eficiente do turismo, é necessário monitorar 

a demanda e a oferta turística, pois isto fornecerá a base para o trabalho 

de planejamento e análise da atividade, na promoção e nas vendas do 

produto turístico do município. Paralelamente, este trabalho fornece as 

informações que os gestores públicos e privados precisam para tomar 

decisões e captar recursos para investimentos no município.   

A execução deste programa será contínua e fundamentada no estudo 

sistemático e metódico do segmento de turismo do Serro, reunindo 

dados referentes aos recursos naturais, históricos e culturais, além de 

informações sobre os serviços, os equipamentos e a infraestrutura que 

compõem a oferta turística do local. As informações sobre as 

características do fluxo de visitantes e seus impactos sobre o município, 

juntamente com as anteriormente mencionadas também serão 

essenciais. Todo esse universo de informações deverá ser colocado à 

disposição da comunidade, dos visitantes, dos empresários, das 

instituições de ensino e de pesquisa e dos demais interessados, uma vez 

em que há o interesse da gestão municipal em compartilhar o 

desenvolvimento do turismo com toda essa diversidade de atores. 
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PROGRAMA 4: FORMATAÇÃO DE PRODUTOS  

A formatação de produtos deve ser um dos princípios que orientam o 

planejamento e a gestão do território, contribuindo para a organização do 

espaço turístico do município. Como resultado do levantamento já 

realizado das potencialidades do município, os roteiros formatados 

deverão ser devidamente testados, além do fomento à consolidação de 

roteiros desenvolvidos em parceria com outras entidades, como o 

Instituto Estrada Real, a Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais 

e o Circuito dos Diamantes. A partir da estruturação e organização dos 

roteiros, torna-se necessária sua colocação no mercado para a 

comercialização. Isso será viabilizado por meio de parcerias com agências 

e operadoras de ecoturismo e o incentivo à criação de agências de 

receptivo local. 

Ao ampliar as opções do produto turístico para o visitante, a permanência 

e o gasto médio do mesmo no Município crescem, representando ganhos 

econômicos e sociais para a comunidade. 

 

PROGRAMA 5: ACESSO AO MERCADO 

A promoção do turismo no Serro deverá contemplar todas as 

possibilidades da oferta local, no sentido de consolidar e diversificar sua 

imagem, tanto para o mercado interno como para o externo. As ações de 

promoção e divulgação devem inspirar credibilidade, segurança, 

hospitalidade, além de proporcionar experiências memoráveis ao 

visitante.  

Neste sentido, é de fundamental importância para o turismo a elaboração 

de um plano de marketing que aponte estratégias para a orientação 

adequada da promoção desse segmento, definindo ações para a 

divulgação do produto turístico, a definição da imagem desejada para o 

local e seu posicionamento no mercado. 

A inserção do Município na mídia especializada em turismo, a divulgação 

dos roteiros formatados, os atrativos, os equipamentos e serviços, bem 

como a participação em feiras e exposições. São ações que deverão ser 

fomentadas, lembrando que o contato com agências de ecoturismo 

receptivas é imprescindível para a efetiva comercialização do produto.  

As ações de promoção e divulgação do Serro deverão estar em 

consonância com a atuação da Associação do Circuito dos Diamantes e do 

Instituto Estrada Real para serem potencializadas em âmbito estadual. A 

divulgação do Serro junto ao trade turístico fortalecerá a comercialização 

dos roteiros turísticos formatados e fomentará a criação de novos.  
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PROGRAMA 6: NORMATIZAÇÃO E REGULAÇÃO 

A consolidação do processo de desenvolvimento turístico de um destino 

como o Serro acontecerá a partir do momento em que os aspectos 

normativos e de regulação da atividade turística se efetivarem. Como 

demostrado no diagnóstico, o problema central da atividade turística é o 

tipo de relação existente entre poder público e sociedade, baseada no 

clientelismo e favorecimento de grupos e indivíduos.   

A mudança desse aspecto será possível a partir do momento em que os 

marcos regulatórios e normativos forem definidos e decididos pelo 

Conselho Municipal de Turismo e quando forem efetivamente cumpridos 

os dispositivos legais estipulados. Dessa forma, torna-se necessário 

concentrar esforços e ações nessa linha. 

5.INDICADORES PARA A GESTÃO SUSTENTÁVEL  

DO TURISMO MUNICIPAL  

 

O planejamento turístico não se encerra, após a decisão e a 

implementação das ações, ou seja, é de extrema importância realizar uma 

avaliação ou controle para verificar os resultados e os efeitos obtidos a 

partir da implantação das ações. Sendo assim, pode-se classificar alguns 

indicadores para a gestão do turismo no Serro. 

INDICADORES DE GESTÃO 

– Número de parcerias firmadas entre o poder público e a 

iniciativa privada; 

– Número de parcerias firmadas entre a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, universidades, ONG´s, e 

empresas; 

– Número de instrumentos regulamentados disponíveis ao 

poder público, para a implantação da política municipal de 

turismo; 

– Número de projetos previstos, em andamento e concluídos; 

– Número de entidades interessadas participando da gestão e 

dos conselhos implantados; 

– Análise da comunicação integrada, externa e interna; 

– Número de projetos previstos em andamento e concluídos; 

– Análise do cumprimento das ações estabelecidas no plano 

municipal dentro do prazo. 
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INDICADORES ECONÔMICOS 

– Número de pessoas empregadas pelo setor turístico; 

– Número de pessoas que concluíram os cursos de capacitação 

em turismo; 

– Número de empresas turísticas locais atuantes; 

– Volume anual de visitantes, detectado pelo monitoramento da 

demanda turística; 

– Volume de receitas geradas pelos principais eventos ocorridos 

no município; 

– Volume de receitas oriundas dos prestadores de serviços 

turísticos; 

– Número de pernoites nos meios de hospedagem; 

– Volume de visitação e uso turístico dos bens patrimoniais; 

– Número de cursos, técnicos e superiores, disponíveis no 

município; 

– Percentual de satisfação dos turistas que utilizam os serviços 

turísticos; 

– Volume de novos investimentos; 

– Volume da arrecadação municipal; 

– Número de eventos realizados durante o ano; 

– Números de roteiros elaborados. 

 

INDICADORES SOCIAIS 

– Número de pessoas conscientes da importância do turismo 

para o desenvolvimento sustentável do município; 

– Números de empreendedores rurais conscientes da 

importância da preservação do meio ambiente; 

– Porcentagem de atendimento às demandas sociais por 

serviços públicos e/ou qualidade dos serviços públicos 

oferecidos; 

– Número de parcerias entre os atores locais; 

– Número de pessoas conscientes da importância da 

preservação do patrimônio histórico-cultural local; 

 

 



 

                                                       

 

 

 44 

– Números de professores qualificados para que sejam agentes 

multiplicadores do turismo; 

– Numero de entidades civis representativas da comunidade; 

– Percentual da população idosa envolvida com a atividade 

turística por intermédio do lazer. 

 

INDICADORES AMBIENTAIS 

– Porcentagem de área desmatada no município  

– Porcentagem de área protegida no município; 

– Número de árvores plantadas na área urbana; 

– Porcentagem da área urbana limpa e conservada; 

– Volume do lixo alocado em local adequado; 

– Número de materiais recicláveis recolhido; 

– Percentual das estradas rurais transitáveis; 

– Números de obras de revitalização urbana; 

– Número de casos de degradação ambiental (desmatamento, 

venda de animais silvestres). 
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