


PLANO ESTRATÉGICO PARA 
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DO  
TURISMO EM MINAS GERAIS
NO PERÍODO DE 2016 A 2018



produto direto  
gerado pelo 
turismo

produto total

empregos  
diretos

empregos  
totais

de turistas

Atrativos  
turísticos

estabelecimentos  
ligados ao setor
alimentação, comércio e serviços, 
entretenimento, hospedagem e 
transporte, entretenimento  
e agências de viagens

903 24 mi 63.656 4,2 BI
de dólares

11.3 BI
de dólares

170.000 477.000 



7
Possuem  
potencial 
internacional

372
Possuem  
potencial 
NACIONAL

524
Possuem  
potencial 
REGIONAL

Atrativos  
turísticos

903 



atividades
econômicas

3,9% 

realizações  
técnicas, 
científicas e 
desportivas 

2%

Atrativos  
turísticos

903 

DESTAQUES:  
HISTÓRICO-ARTÍSTICO,  
RELIGIOSO,  
GASTRONÔMICO

DESTAQUES:  
TURISMO DE  
NATUREZA,  
AVENTURA 
E RURAL

OUTROS DESTAQUES:  
ESPORTES, ESPELEOLÓGICO, 
SAÚDE E BEM ESTAR,  
NÁUTICO, PESCA, INDUSTRIAL, 
MINERÁRIO, SOLIDÁRIO

70,2%
atrativos 
culturais

naturais
23,8% 



OS ATRATIVOS CULTURAIS DE  
MG ESTÃO DISTRIBUÍDOS  
EM 306 MUNICÍPIOS EM  
TODOS OS TERRITÓRIOS  
DE DESENVOLVIMENTO  
DO ESTADO. 

Atrativos  
turísticos

903 

REGIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL

TERRITóRIOS DE DESENVOLVIMENTO



12 MUNICÍPIOS CAPAZES DE RECEBER  
TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS:

UBERABA, MONTES CLAROS, POÇOS DE CALDAS, 
CONTAGEM, GOVERNADOR VALADARES, 
IPATINGA, DIVINÓPOLIS, BETIM,  
POUSO ALEGRE, VARGINHA,  
SETE LAGOAS, ITABIRA

Atrativos  
turísticos

903 

BELO HORIZONTE, UBERLÂNDIA, OURO PRETO,  
JUIZ DE FORA, ARAXÁ, TEÓFILO OTONI, MARIANA

7 MUNICÍPIOS CAPAZES  
DE RECEBER TURISMO  
DE NEGÓCIOS E EVENTOS 
E REALIZAR CONVENÇÕES:



DESAFIOS:

Turismo de natureza e aventura

Atrativos  
turísticos

903 

- Maior equilíbrio entre a conservação ambiental e a exploração turística
- Planos de manejo e visitação
- Obediência a normas e práticas de segurança
- Sinalização turística e interpretativa 
- Melhores condições de acesso e alojamento 
- estrutura de fiscalização e controle efetivas

- Ciclo-turismo requer estruturação e planejamento 
   próprio (não apenas divulgação de rotas)



DESAFIOS:  TURISMO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Atrativos  
turísticos

903 

- Maior articulação do Turismo com 
  as áreas de Cultura e Patrimônio

- Desenvolver o turismo étnico 
  (grupos indígenas e quilombos)

- Melhor estruturação e roteirização 
  dos atrativos de turismo religioso

- Aproveitamento de fluxos turísticos 
   centrados em romarias, celebrações,   
   datas festivas e eventos especiais

- Aproveitar atrativos associados a 
   expoentes do espiritismo (Pedro 
   Leopoldo, Uberaba, Sacramento e Araxá) 

- Projeto CRER: focar nos atrativos de 
  maior relevância (entre Santuário 
  da Serra da Piedade e Tiradentes)

- Planejamento específico para turismo 
   gastronômico e festivais gastronômicos

- Desenvolver o turismo Rural

- Desenvolver o turismo de esportes 
  (oportunidade de sinergia entre Estádio 
  do Mineirão, Museu do Futebol, campos de 
  treinamento dos principais clubes da cidade)

- Desenvolver o turismo solidário 
   (Serro e Vale do Jequitinhonha)



DESAFIOS:  CIRCUITO DAS ÁGUAS 
                  (TURISMO DE SAÚDE E BEM-ESTAR)

Atrativos  
turísticos

903 

- Desenvolvimento da infraestrutura

- Rediscussão do modelo de gestão 

- Reposicionamento como destino turístico

- Esforços por parte das prefeituras na  
   melhoria da gestão 
 
- Reavaliar o modelo de concessão da exploração 
   das águas minerais

- Preservação de áreas e parques ecológicos 
   à montante dos parques das águas. 

- Monitoramento da qualidade das águas e cuidados 
   para a não poluição   de aquíferos e suas fontes, 
   bem como controle das áreas de recarga.

- Realizar estudos geológicos, topográficos e 
   hidrológicos para garantir  a sustentabilidade 
   da exploração das águas.

Apesar de ter havido investimentos significativos em revitalização e 
gestão em alguns dos destinos, e do apoio da CODEMIG, são necessários:



6,9%

ENTRE 2008 E 2014, O NÚMERO  
DE TURISTAS EM MINAS GERAIS  
CRESCEU 110%  
13% A.A. EM MÉDIA

total de turistas  
do Brasil.

O Estado recebe  
aproximadamente 

24 milhões 
de turistas



24 milhões 
de turistas 99%

dos turistas em 
MG são brasileiros 
 
e os estados de origem são:

A proximidade parece ser o principal 
fator determinante das viagens

66% 

14% 
7% 

2,5% 
2%

MG

SP
RJ
GO
ES

OUTROS 7,5%



24 milhões 
de turistas

SP

GO
RJ
ES

MG

R$307,24
É o gasto médio por turistA.

R$ 529,53 
R$ 473,92

R$ 448,60
R$ 328,67

R$ 200,59



24 milhões 
de turistas

A maioria dos visitantes muito provavelmente 
veio de estados vizinhos e fez viagens 
relativamente curtas, usando ônibus ou carro.

MEIO DE TRANSPORTE 
PARA CHEGAR AO  
ESTADO:

48%
40%

31%
20%

13%

ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO

VEÍCULO 
PRÓPRIO

avião ÔNIBUS 
RODOVIÁRIO

VEÍCULO 
PRÓPRIO

MEIO DE TRANSPORTE 
PARA CHEGAR AO  
MUNICÍPIO VISITADO:

O restante de meios de locomoção utilizados  
se mostra bastante fragmentado.



24 milhões 
de turistas

Os turistas cuja motivação de viagem foi fazer compras ou estudar são os que têm maior 
nível de gasto per capita (R$400), e os que viajam a lazer ou passeio gastam perto de R$375.
 
Aqueles com viagem relacionada a tratamentos de saúde ou peregrinação religiosa 
são os que menos gastam (< R$100). 

Visitas a parentes ou amigos também implicam em menores gastos: R$200 em média. 
Isso permite supor que os recursos economizados na hospedagem 
não são transferidos para outros tipos de gastos.

MOTIVO DAS  
VIAGENS:

48% 

24% 

22%

PARA OS TURISTAS VINDOS 
DE SP, OS TRÊS MOTIVOS 
PRINCIPAIS SE MANTÊM, 
MAS COM PROPORÇÕES 
DIFERENTES:

lazer

negócios

visitar amigos 
e parentes

66% 

13% 

12%

lazer

negócios

visitar amigos 
e parentes



24 milhões 
de turistas

Casais sem filhos tendem a gastar mais 
em média que outros tipos de turistas: 
R$445 em média per capita.  
 
Grupos de excursão e viajantes 
solitários também se destacam: 
R$320.  
 
Viagens com familiares sem filhos seriam 
aquelas com menor nível de gasto.

COMPANHIA 
DE VIAGEM:

36% 

12% 

9,7%

sozinho

familiares com filhos

casais sem filhos



24 milhões 
de turistas

Esses dados indicam a necessidade não só de alavancar o uso 
dessas ferramentas como também de aumentar sua eficiência.

FONTE DE 
INFORMAÇÃO:

43% 

14% 

6%

5%

já conheciam o estado
 e o município visitado 

empresa/ escola

internet

amigos e parentes

0,38% 

0,35% 

0,30%

anúncios e campanhas 
publicitárias

televisão e rádio

jornais e revistas

OS MEIOS TRADICIONAIS 
DE DIVULGAÇÃO SÃO 
MUITO POUCO CITADOS: 



24 milhões 
de turistas

Praticamente metade dos visitantes 
capixabas e goianos se hospeda em 
casa de parentes ou amigos; perto 
de 60% dos paulistas se hospedam 
em hotéis ou pousadas. 
 
Viajantes que se hospedam em hotéis ou  
pousadas gastam em média R$625 por dia. 
Aqueles que ficam em casa de amigos ou 
parentes são aqueles que menos gastam: 
R$220 em média. 

MEIO DE  
HOSPEDAGEM:

31% 

30% 

4%

3,5%

casas de amigos ou parentes

albergue/república/camping

casa própria/alugada

hotéis ou pousadas



24 milhões 
de turistas

Mais de 40% dos entrevistados 
declararam não ter interesse 
ou não saber qual circuito este 
gostaria de visitar.
 
20% indicaram ter interesse em um 
único circuito. 

10% indicaram ter interesse em dois 
circuitos turísticos de Minas Gerais. 

OS CIRCUITOS 
TURÍSTICOS NÃO SÃO 
CONHECIDOS OU NÃO 
APRESENTAM SUFICIENTE 
ATRATIVIDADE PARA 
MUITOS TURISTAS QUE 
VISITAM O ESTADO. 

os circuitos de interesse mais citados foram:

8,8% 
7,6% 
6,1%
5,8%
4,7%
4,7%

circuito da serra 
da canastra

belo horizonte

circuito do ouro

serra do cipó

circuito dos diamantes

circuito das águas



24 milhões 
de turistas

61% das famílias cuja renda mensal não 
ultrapassou quatro salários mínimos não 
viajaram nos últimos 12 meses. 

Entre as famílias com renda acima de 15 
salários mínimos, esse percentual caiu 
para 22%.

PRATICAMENTE METADE 
DAS PESSOAS NÃO 
VIAJA NO BRASIL. 
FALTA DE DINHEIRO E DE 
TEMPO SÃO OS PRINCIPAIS 
FATORES APONTADOS. 

Cerca de 13% das pessoas, independente 
da renda familiar, não gostam de viajar. 
 
O Estado pode estruturar produtos mais 
baratos para a população de menor renda 
e produtos mais rápidos e intensos para 
aquela com maior renda.



24 milhões 
de turistas

Viagens de lazer são as mais longas, seguidas por 
visitas a amigos ou parentes e outros tipos de viagem. 
 
Viagens de negócio são as mais curtas.  

As viagens de lazer são parcela importante do turismo mineiro, 
e o fato de serem mais longas é fator positivo para Minas Gerais.

DURAÇÃO MÉDIA DA 
VIAGEM DA FAMÍLIA 
BRASILEIRA: 2,6 DIAS. 

A DURAÇÃO DA ESTADIA É DIRETAMENTE 
RELACIONADA COM A RENDA FAMILIAR. 

6,3 DIAS. 

DURAÇÃO MÉDIA 
DA ESTADIA EM MG: 
MG É DE:



24 milhões 
de turistas

Cerca de 40% dos entrevistados  
conhecem Belo Horizonte

33% - viajou a negócios. 
20% - visitou parentes ou amigos. 
20% - viajou a lazer (80% desse total 
             declarou que  a viagem superou 
             ou  atendeu suas expectativas)

* conforme entrevistas realizadas para o Plano de 
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 
(PDITS) para Belo Horizonte                                                                                                                                                                                               

PERFIL QUALITATIVO 
DO TURISTA POTENCIAL 
EM MINAS GERAIS* 

Mais de 95% dos turistas que já visitaram 
Belo Horizonte declararam que recomendariam 
a viagem a amigos e parentes.

A principal razão elencada (para 33% deles) 
é a população muito acolhedora seguida da 
qualidade dos atrativos locais (20%) 
e dos bares e restaurantes locais (17%). 



24 milhões 
de turistas

Há turistas potenciais em todas as faixas etárias. 

QUASE DOIS TERÇOS DO TOTAL 
DE TURISTAS POTENCIAIS DE BELO 
HORIZONTE SE CONCENTRAM 
ENTRE 24 E 47 ANOS.



24 milhões 
de turistas

Maior interesse das mulheres por este tipo de turismo.
 
Turismo histórico-cultural (típico turismo de lazer) 
atrai pessoas até 29 anos ou adultos com mais de 50 anos. 

Um terço se relaciona com turismo de eventos. 

O turismo de eventos atrai mais turistas com idade 
intermediária (entre 30 e 50 anos), possivelmente 
devido a questões profissionais. 

DOIS TERÇOS DOS TURISTAS 
POTENCIAIS BUSCAM MINAS 
GERAIS DEVIDO AO TURISMO 
HISTÓRICO-CULTURAL. 



24 milhões 
de turistas

Entre os turistas potenciais que já visitaram 
a cidade, 50% não utilizou nenhum meio de 
comunicação para tomar sua decisão. 
 

OS MEIOS DE DIVULGAÇÃO 
DE BELO HORIZONTE NÃO 
PARECEM SER MUITO EFETIVOS. 

No entanto, 70% destes turistas ainda 
buscaram algum meio tradicional de 
comercialização para visitar a cidade.

Influenciados por amigos e parentes 

Influenciados pela Internet 

Rádio, televisão ou filmes 

Jornais, revistas e outras publicações 

Folhetos e guias turísticos

40%

15%

8%

9%

6%

33% 

18%

14%
5%

Agências de viagem 

Internet  

Contato direto com redE 
hoteleira e transportadora 

Operadoras de turismo 



24 milhões 
de turistas

Quase metade afirmou ter outras prioridades.

alegou não ter tido oportunidade.

informaram desconhecer os atrativos locais

declararam faltar informações turísticas sobre a região

POR QUE O TURISTA AINDA NÃO 
CONHECE A CAPITAL MINEIRA?  

Mesmo com esse nível de desconhecimento,  esses turistas 
potenciais tendem a associar  Belo Horizonte a uma imagem de 
cidade acolhedora, agradável, arborizada e bela, com bons 
serviços culturais, comerciais e gastronômicos.

20% 

14% 

12%



24 milhões 
de turistas

TAMANHO DA 
DEMANDA POTENCIAL 

Resultado:
Número de visitantes em Minas Gerais 
aumentaria em 0.8, 2.41 e 4,02 p.p.

Renda gerada aumentaria em 0.85, 2.55 
e 4.26 p.p. 

O número de visitantes no Estado sairia
de 6,9% do total nacional para 7.7, 9.31 
e 10.92 %. 

Gastos realizados no Estado sairiam de 
5.4% do total nacional para 6.25, 7.95 
e 9,66%.

Cenário: 
campanhas consistentes de marketing 
e melhor organização do setor turístico 
em Minas Gerais alcançam dois objetivos:

aumentam em 1, 3 ou 5% o fluxo dos 
turistas das principais origens dos 
turistas que visitam Minas Gerais 
(SP, RJ, GO, BA, ES DF e MG)

atraem 1%, 3% ou 5% dos turistas dos 
três principais destinos competidores 
do Estado (São Paulo, Paraná 
e Goiás/Distrito Federal)



ESTABELECIMENTOS LIGADOS  
AO SETOR TURISMO:  
ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO E  
SERVIÇOS, ENTRETENIMENTO,  
HOSPEDAGEM, TRANSPORTE,  
E AGÊNCIAS DE VIAGENS:

BELO HORIZONTE 
REGIÃO METROPOLITANA
SUL

63.656

50% 
15% 
13%

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 



CADEIA TRADICIONAL

Apenas 22% dos turistas brasileiros
optam pela compra de pacotes 
turísticos para viagens domésticas 

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

69,6% declararam a intenção de visitar, 
pela primeira vez, nos próximos dois anos, 
um destino no Brasil.
 
Nesse caso, a intenção de adquirir 
pacotes turísticos sobe para 38%.



CADEIA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DAS 
OPERADORAS DE TURISMO
BRAZTOA: 77 EMPRESAS 
CADASTRADAS

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

Operações no mercado 
doméstico correspondem 
a mais de 50% da receita, 
superior a R$5 bilhões por ano. 
 
O valor médio de venda 
dos pacotes para o mercado 
doméstico, em 2014, foi de 
R$1.460,00.

Canais de venda:

6% 

41%

53%

internet

lojas próprias  
ou franquias

 

 Operadoras de turismo 



30 EMPRESAS COMERCIALIZAM 
PELO MENOS UM PRODUTO 
COM ATRATIVO LOCALIZADO 
EM MINAS GERAIS. 

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

A comercialização de produtos 
turísticos mineiros ao longo da 
cadeia convencional é relativamente 
restrita, sem grandes variações. 

Principais produtos comercializados 
em larga escala: Belo Horizonte, Inhotim 
e cidades históricas (Ouro Preto/Mariana, 
Congonhas do Campo, Diamantina, 
e Tiradentes/São João Del Rei)

Destacam-se os atrativos culturais (igrejas, 
museus, teatros) e eventos programados 
(Vesperata em Diamantina e o Festival de 
Gastronomia de Tiradentes)

Movimento de diversificação da oferta de 
produtos, particularmente  os que se direcionam
a viagens e eventos corporativos. Venda de 
pacotes nacionais (inclusive os produtos 
turísticos tradicionais genuinamente mineiros) 
tem tido pouca participação no negócio.



TURISMO AUTOGUIADO

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

A Internet serve como:

canal unidirecional de divulgação, vendas e
promoção de produtos pelas empresas do ramo 
Espaço de compartilhamento de informações 
entre usuários e consumidores. A informação 
torna-se mais relevante e confiável. 

A INTERNET FOMENTA AINDA MAIS ESSA MODALIDADE 
TURÍSTICA, FACILITANDO O PLANEJAMENTO DE 
ATIVIDADES ANTES E DURANTE A VIAGEM.

78% DOS TURISTAS DOMÉSTICOS CONSIDEROU 
O TURISMO AUTOGUIADO COMO HABITUAL. 

Muitas pessoas usam a Internet para 
buscar informações, mas a compra online 
ainda é feita por poucos.

Muitas empresas ainda não se deram conta do 
grande potencial das mídias sociais, ou não estão 
preparadas para aproveitar este potencial.



DESAFIOS

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

RESISTÊNCIA GENERALIZADA DA REDE 
HOTELEIRA MINEIRA EM TER E DISPONIBILIZAR 
COM ANTECEDÊNCIA ADEQUADA O SEU TARIFÁRIO 
É O PRINCIPAL FATOR QUE COMPROMETE A 
COMPETITIVIDADE COMERCIAL DO ESTADO 
TANTO NA CADEIA CONVENCIONAL 
QUANTO JUNTO AO TURISTA AUTOGUIADO.



PRODUTOS TURÍSTICOS MINEIROS 
(CULTURA E NATUREZA) NÃO COMPORTAM 
O TURISMO DE MASSA POSSÍVEL NOS 
ATRATIVOS MAIS COMERCIALIZADOS 
NO BRASIL (EM GERAL PRAIAS). 

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

No entanto, há destinos de alto interesse com 
limitada capacidade de carga (Fernando de 
Noronha e Bonito são exemplos no Brasil), 
indicando a necessidade de estudo específico sobre 
a existência de demanda e sobre como formatar 
esse tipo de produto turístico. 

Políticas de promoção e comunicação do 
Estado (centradas na divulgação interna para
o trade) precisam ser complementadas para 
estimular diretamente o consumidor potencial.                                                             

É necessário conhecer melhor a demanda 
potencial, segmentando-a nas modalidades 
convencional e autoguiada. 

Atuação da Setur/MG e o IER- Instituto Estrada 
Real nas mídias sociais tem sido muito positiva.   



HÁ UMA OPORTUNIDADE PARA 
APROVEITAR A SATURAÇÃO DO 
TURISMO DE NEGÓCIOS EM SP E RJ E 
ATRAIR EMPRESAS AOS MUNICÍPIOS 
MINEIROS BEM PREPARADOS PARA 
ESSE TIPO DE TURISMO, 
COMO JUIZ DE FORA E UBERLÂNDIA. 

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

BELO HORIZONTE PODE SE PREPARAR MELHOR 
PARA ALIAR O TURISMO DE NEGÓCIOS AO DE 
LAZER, APROVEITANDO MELHOR A CAPACIDADE 
HOTELEIRA DA CAPITAL E AMPLIANDO 
O TEMPO MÉDIO DE ESTADIA.



DIFICULDADE EM FORMATAR E 
COMERCIALIZAR NOVOS PRODUTOS 
TEMÁTICOS QUE INCLUEM ATRATIVOS 
TAMBÉM EM ESTADOS VIZINHOS. 

estabelecimentos  
ligados ao setor

63.656 

Atual legislação do dr pode 
encarecer os pacotes em até 50%.

Outras restrições legais ao transporte de turistas 
também têm onerado as agências/receptivos locais, 
principalmente em relação ao aeroporto 
internacional de Confins.

Em Belo Horizonte, a legislação de trânsito dificulta 
a circulação e estacionamento de ônibus turísticos
próximos a hotéis e atrativos locais.                                                                            



PRODUTO TOTAL 
GERADO EM MG 

PRODUTO DIRETO GERADO 
PELO TURISMO EM MG

4,2 
BILHÕES 
DE DÓLARES

11,3 
BILHÕES 
DE DOLÁRES

produto direto  
gerado pelo 

turismo

US$ 4,2 BI 
Produto total
US$ 11,3 

O EFEITO MULTIPLICADOR FOI DE APROXIMADAMENTE 2,7:  
CADA DÓLAR GERADO NAS ATIVIDADES TURÍSTICAS GEROU 
APROXIMADAMENTE 1,7 DÓLAR EM OUTRAS ATIVIDADES.



TURISMO REPRESENTA 8,19% DO VOLUME TOTAL  
DE EMPREGOS FORMAIS GERADOS EM MG. 

 
GEROU 170 MIL EMPREGOS DIRETOS EM 2014 

 
GEROU 477 MIL EMPREGOS TOTAIS 

 
O EFEITO MULTIPLICADOR FOI DE 2,81: 

CADA EMPREGO DIRETO GERADO NO TURISMO GEROU 
 OUTROS 1,81 EMPREGOS EM OUTROS SETORES.

empregos  
diretos

170.000 



APROXIMADAMENTE 50% DOS TRABALHADORES  
DO TURISMO NO ESTADO ATUAM EM BELO  

HORIZONTE E NA REGIÃO METROPOLITANA 
 

GRANDE PARTE DOS ASSALARIADOS  
RECEBE ATÉ R$1.000,00 

 
62% TRABALHA COM CARTEIRA ASSINADA

 
5% DOS ENVOLVIDOS NA  

ATIVIDADE SÃO EMPREGADORES

empregos  
TOTAIS

477.000



GESTÃO DO TURISMO
EM MINAS GERAIS 
FORÇA 

- Atividades de comunicação, informação 
   e interação nas mídias sociais

- Observatório de Turismo na Setur/MG: acesso ao público 
  e trabalho em rede com as instituições de pesquisa e 
  desenvolvimento em turismo, mineiras e nacionais

- Realização de Famtours e Presstrips regulares

- Revisão e aprimoramento do arcabouço legal do turismo 
  (Política Estadual de Turismo, Plano Mineiro de Turismo etc.)

- Programas, projetos e ações de fomento ao turismo.

Crescimento do papel propositivo do Conselho a 
partir de 2015 e aumento do apoio da CODEMIG e da 
Setur/MG para a viabilização de ações do CET/MG 
nos últimos anos.

UMA SECRETARIA DEDICADA 
EXCLUSIVAMENTE AO TURISMO

CANAIS DE PARTICIPAÇÃO 
E CONCERTAÇÃO DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
(CET/MG E CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO)



GESTÃO DO TURISMO
EM MINAS GERAIS 
FORÇA 

- Participação da Setur/MG nos Fóruns Regionais de 
  governo realizados em cada um dos 17 Territórios
  de desenvolvimento de Minas Gerais.

- Regiões turísticas organizadas e atuantes 
  (Circuitos Turísticos).

POLÍTICA DE  
REGIONALIZAÇÃO

- O governo estadual é importante ponto de 
  captação de demanda e impulsionador 
  da oferta de qualificação.

RECONHECIMENTO DA 
NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO 
DE COMPETÊNCIAS PARA 
CONSOLIDAR O TURISMO 
NO ESTADO

ICMS TURÍSTICO



GESTÃO DO TURISMO
EM MINAS GERAIS 
FRAQUEZAS 

- Dificultam a atuação da Setur/MG

CORTES ORÇAMENTÁRIOS

- Alguns dos processos internos essenciais não são 
   claros, causando mal-entendidos, atrasos e retrabalhos.

- Memória técnica comprometida pela escassez e alta 
   rotatividade de recursos humanos

- Ausência de uma metodologia de preservação e 
   gestão do conhecimento institucional implementada
   de forma ampla e coesa, com mecanismos de incentivo.

- Alguns problemas de clima organizacional

- Falta de maior integração entre as políticas 
   públicas da Setur/MG e as demais políticas 
   estaduais que afetam o turismo

DIFICULDADES DE 
GESTÃO NA SETUR/MG

- tanto das políticas públicas 
  desenvolvidas como da gestão

FALTA DE PROCESSOS 
SISTEMÁTICOS DE AVALIAÇÃO



GESTÃO DO TURISMO
EM MINAS GERAIS 
FRAQUEZAS 

- A política tem como base o modelo nacional, que 
  apresenta deficiências técnicas em seu embasamento

- Necessidade de revisão e reformatação do modelo 
  de gestão dos Circuitos Turísticos

EQUÍVOCOS NO DESENHO 
DA POLÍTICA ESTADUAL DE 
REGIONALIZAÇÃO

- ou mecanismo legal que garanta recursos 
   regulares apoio ao fortalecimento do setor

INEXISTÊNCIA DE FUNDO 
ESTADUAL DE TURISMO

INEXISTÊNCIA DE POLÍTICA 
PÚBLICA PARA CADA 
SEGMENTO TURÍSTICO

INCOMPATIBILIDADE ENTRE 
A LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
DE TRANSPORTE TURÍSTICO
E A ATIVIDADE TURÍSTICA

CONSELHO ESTADUAL DE 
TURISMO PRECISA AVANÇAR
EM SEU PAPEL DELIBERATIVO- onde a atividade turística está mais consolidada

CRITÉRIOS DO ICMS TURÍSTICO 
NÃO BENEFICIAM MUNICÍPIOS



GESTÃO DO TURISMO
EM MINAS GERAIS 
OPORTUNIDADES 

- contemplando todos os macro territórios.

OFERTA TURÍSTICA 
BEM DISTRIBUÍDA

- Perspectivas positivas para a geração de 
   oportunidades de emprego e empreendedorismo no setor

GRANDE POTENCIAL PARA 
EXPANSÃO MUNDIAL DO 
TURISMO NAS PRÓXIMAS DÉCADAS

DIÁLOGO ENTRE O SETOR 
PÚBLICO E A SOCIEDADE

OFERTA DE QUALIFICAÇÃO 
AMPLA E DIVERSIFICADA

- Incentivo à inovação e ao conhecimento no 
  setor é parte do Plano Nacional de Turismo

- para o planejamento de políticas públicas

- realizada por instituições reconhecidas- Fortalecimento do turismo autoguiado

POLÍTICA NACIONAL 
DE FOMENTO AO TURISMO

MUDANÇAS NAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



GESTÃO DO TURISMO
EM MINAS GERAIS 
AMEAÇAS 

- contemplando todos os macro territórios.

ATUAL CENÁRIO ECONÔMICO

- Incentivo à inovação e ao conhecimento no 
  setor é parte do Plano Nacional de Turismo

- Campanhas para vender a qualidade 
  dos atrativos são ineficientes

RISCO DE EFEITOS NEGATIVOS 
DO TURISMO

DIVULGAÇÃO INADEQUADA 
DOS ATRATIVOS MINEIROS



- Oferta de atividades formativas por órgãos de 
  todos os setores econômicos 
  (agricultura, indústria e comércio e serviços).

- Ofertantes reconhecidos como de qualidade 
   e oferta ampla e diversificada.

- Oferta de atividades formativas em várias 
   modalidades  (presencial, semipresencial
   e a distância).

QUANTO ÀS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS E CURSOS

- Estrutura interna dedicada à temática da qualificação
   e interação com outras secretarias de estado. 

- Instância de discussão e concertação entre os atores 
   no Conselho Estadual de Turismo, a Câmara de Capacitação.

- Reconhecimento da necessidade de formação.

- Concentram-se em faixas etárias normalmente 
   mais propensas a aderir a processos formativos.

- Muitas empresas e trabalhadores no setor, 
   tornando-o atraente para a oferta de cursos.

QUANTO À GESTÃO ESTADUAL

QUANTO AOS TRABALHADORES 
E EMPRESAS DO SETOR

QUALIFICAÇÃO PARA O
TURISMO EM MINAS GERAIS 
FORÇAS



- Concentração territorial da oferta

- Muitos cursos em alguns temas e 
   precariedade da oferta em outros 
   (ex: tecnologia e seu impacto no setor)

- Inadequação dos cursos às necessidades 
  de trabalhadores e empresários no que 
  diz respeito ao conteúdo aplicado, 
  forma e carga horária

QUANTO ÀS INSTITUIÇÕES 
FORMADORAS E CURSOS - Limitações de recursos e fragilidade 

  nas ações intersetorial/transversal.

- Pouca efetividade dos projetos de sensibilização 
  das gestões municipais e das comunidades locais, 
  que só conseguiram sucesso no ambiente escolar.

QUANTO À GESTÃO ESTADUAL

QUALIFICAÇÃO PARA O 
TURISMO EM MINAS GERAIS 
FRAQUEZAS



- Perfil dos trabalhadores (baixos salários, 
  restrição de benefícios e pouca experiência 
  como turista) dificulta o acesso aos cursos 
  e exige mais esforços durante os trabalhos.

- Desinteresse nas certificações profissionais: 
  desconhecimento de possibilidades nesse campo    
  formativo e as incertezas do impacto desses
  certificados no processo de contratação, 
  nos salários e perspectivas de carreira.

- Baixo nível de adesão a 
  processos de certificação.

QUANTO AOS TRABALHADORES 
E EMPRESAS DO SETOR

QUALIFICAÇÃO PARA O 
TURISMO EM MINAS GERAIS 
FRAQUEZAS

- Alta taxa de evasão.

- Dificuldade de liberação do funcionário para 
  parti cipar de treinamentos e cursos, consideran  
  do que as empresas são em sua maioria de pequeno  
  porte, com quadro de pessoal enxuto.

- Baixa adesão e conhecimento de tecnologias
  disponíveis e uso de redes sociais no seu setor.

- Falta de adesão e compreensão das comunidades  
  acerca da necessidade e importância 
  de qualificação.



- Existência de programas nacionais de
  estruturação e fomento.

- Diretrizes Nacionais para Qualificação em 
  Turismo -  2015 e discussão do Plano Nacional 
  de Qualificação em Turismo.

- Avanços na discussão do processo 
  de certificação na ABNT.

QUALIFICAÇÃO PARA O 
TURISMO EM MINAS GERAIS 
OPORTUNIDADES



- Complexidade, dificuldades operacionais 
  e demora na realização de programas 
  federais par o setor.

- A instabilidade da política nacional 
  e a incerteza quanto à manutenção 
  do financiamento federal.

QUALIFICAÇÃO PARA O 
TURISMO EM MINAS GERAIS 
AMEAÇAS



- Aumentar o fluxo turístico de origem internacional, 
  nacional e do próprio estado para Minas Gerais.

- Aumentar o tempo médio de permanência do 
  turista no estado.

- Aumentar o grau de satisfação do turista com 
  os produtos turísticos mineiros.

- Aumentar número de serviços e equipamentos 
  turísticos formais no estado.

- Aumentar o número de empregos formais 
  gerados pela atividade turística.

- Aumentar o gasto e a receita do
  turismo em Minas Gerais .

OBJETIVOS, 
PROJEÇÕES E METAS

OBJETIVOS



24,2 milhões de turistas
 
7,8 bilhões de dólares

376 mil empregos

24,2 milhões de turistas 

7,8 bilhões de dólares

376 mil empregos

OBJETIVOS, 
PROJEÇÕES E METAS

TURISTAS GERARAM EM MG:

COM O PLANO, ESTES NÚMEROS PODEM CHEGAR A:

em 2015
Para 2026 
estima-se:

Melhora 
considerável:

29,1 milhões de turistas
 
11,4 bilhões de dólares

495 mil empregos

pouca melhora
Melhora 
moderada (META)

31,5 milhões de turistas

12,5 bilhões de dólares

515 mil empregos

33,6 milhões de turistas

13,6 bilhões de dólares

529 mil empregos



R$ 745

R$ 904 R$ 918 R$ 932

OBJETIVOS, 
PROJEÇÕES E METAS

GASTO MÉDIO PERMANÊNCIA MÉDIA

R$ 819

Para 2026 
estima-se:em 2015

6,3 dias 6,9 dias

Para 2026 
estima-se:em 2015

COM O PLANO:
Melhora 
considerável:pouca melhora

Melhora 
moderada (META)

6,9 dias 7 dias 7,1 dias

COM O PLANO:
Melhora 
considerável:pouca melhora

Melhora 
moderada (META)



- mão-de-obra

- contribuição fiscal
 
- adesão ao CADASTUR

- adesão à classificação nacional de meios 
   de hospedagem ou outra classificação 

- desenvolvimento e adesão a processos de
   certificação empresarial e profissional
 
- precificação e divulgação adequada do tarifário 
 
- qualificação da gestão dos centros de convenção 

- fortalecimento do serviço de informação 
   turística nos municípios:

EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, 
ESTIMULAR EMPREENDIMENTOS DAS ÁREAS DE HOSPEDAGEM, 
ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE TURÍSTICO A SE FORMALIZAREM, 
SOBRETUDO NOS ASPECTOS:

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
TURÍSTICOS

OFERTA/PRODUTO TURÍSTICO 



- mapeamento dos centros de informação turística nos 
   Municípios, levantamento da sua situação e necessidades

- cartilhas e ações de qualificação 

- apoio na identificação/captação de recursos

A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO ESPECÍFICO 
COM GESTORES MUNICIPAIS, DESENVOLVER:

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS 
TURÍSTICOS

OFERTA/PRODUTO TURÍSTICO 



Fomentar a criação, estruturação, qualificação e comercialização de atrativos e roteiros que tenham maior 
potencial de atratividade (internacional, nacional e regional), condições propícias para o investimento e cujos 
destinos bases de visitação tenham nível de suficiência em infraestrutura e instrumentos de gestão urbana.

Fomentar o desenvolvimento sustentável e inclusivo de segmentos turísticos estratégicos para o estado, 
com táticas específicas para:

ATRATIVOS, ROTEIROS, SEGMENTOS

OFERTA/PRODUTO TURÍSTICO 

- Turismo de negócios e eventos
  
- Turismo histórico-cultural-artístico e religioso
 
- Turismo de natureza e aventura e 
   segmentos afins (pesca,náutico,outros) 
 
- Turismo de esportes
 
- Turismo de bem estar

- Turismo gastronômico

- Turismo rural
 
- Turismo étnico
 
- Turismo solidário/de base comunitária
 
- Cicloturismo
 
Turismo pedagógico



- Articular as diversas instituições ofertantes para  Que a oferta de qualificação de 
  profissionais e gestores, as ações de sensibilização das comunidades  e as ações de 
  fomento ao empreendedorismo e de qualificação de gestores sejam coesas entre si e 
  com o presente plano, e utilizem referências e  programas nacionais existentes.

- Explorar o Congresso da AMM e a Câmara de Capacitação como espaços de 
  articulação, apresentação conjunta da oferta de qualificação e 
  sensibilização dos gestores municipais. 

- Discutir a aderência da oferta atual de cursos em Minas Gerais às DNQT

- Promover uma discussão entre estado,  empresárioS e trabalhadores 
  quanto às formas  de valorizar a certificação do profissional.

QUALIFICAÇÃO DE GESTORES 
E PROFISSIONAIS



REALIZAR DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS DE QUALIFICAÇÃO MAIS 
INTEGRADAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES, 
TRABALHADORES E EMPRESÁRIOS NO QUE TANGE AO CONTEÚDO 
APLICADO, FORMA, TECNOLOGIAS ADEQUADAS E CARGA HORÁRIA, 
ATITUDES E VALORES PERTINENTES.

 
SUGERE-SE A CRIAÇÃO DE:
 
 
- trilhas de formação para os profissionais do setor,         
   OBservando sempre as competências contempladas    
   no processo de certificação profissional.
 
- cursos em módulos que se complementem, viabilizando uma   
   formação gradativa, e evitando que trabalhador e empresa  
   façam investimentos muito grandes. 
 

QUALIFICAÇÃO DE GESTORES 
E PROFISSIONAIS



- informações sobre programas nacionais 
   de turismo e seus editais 

- discussões sobre certificação

- informações para empresários e trabalhadores 
   do setor sobre atividades formativas e gestão. 

- catálogo eletrônico único que concentre a oferta  
   de qualificação em turismo das diversas entidades.

CRIAR UM SERVIÇO DIGITAL DE 
INFORMAÇÃO QUE REÚNA: 

Reforçar iniciativas da Setur-MG de qualificação do gestor público 
em planejamento e gestão do turismo, conjugadas a um 
processo de formação de servidores municipais. 

QUALIFICAÇÃO DE GESTORES 
E PROFISSIONAIS



- Abastecimento

- Saneamento básico

- Energia e telefonia

priorizando os municípios onde ocorrem os principais produtos turísticos, por ordem de relevância 
(internacionais, nacionais e regionais) e que funcionam como bases para a sua visitação.

Recursos do BNDES/BDMG e de outras fontes devem ser empregados para este fim.

ARTICULAR AÇÕES INTERSETORIAIS  E COM OS GESTORES MUNICIPAIS 
PARA IDENTIFICAR E SANAR AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA, 
SERVIÇOS PÚBLICOS E GESTÃO DE RISCOS AMBIENTAIS:

INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS 
PÚBLICOS, INSTRUMENTOS 
DE GESTÃO URBANA E MEIO 
AMBIENTE

- Terminais aeroviários e rodoviários

- Sinalização rodoviária e turística

- Acessibilidade e transporte

- Segurança 

- Saúde



- Enfatizar a divulgação dos destinos indutores

- Associar os principais produtos e segmentos da oferta  
   turística do estado com seus mercados prioritários, 
   canais de comercialização adequados e ações necessárias,   
   abrangendo o turismo convencional e o autoguiado.

- Priorizar para o mercado regional e turismo autoguiado 
  os segmentos e produtos que tem caracteristicamente 
  limitações de capacidade de carga e/ou acessibilidade

Desenvolver expertise em marketing digital para 
utilizar a internet a as mídias sociais como canais 
complementares de promoção e comunicação

Conhecer forma de atuação e perfil de comercialização 
dos novos entrantes, majoritariamente multinacionais 
que atuam em escala global

Adaptar e formatar produtos e ações comerciais 
específicas para tirar proveito das OTAs (online travel 
agencies), a fim de atrair turistas autoguiados 
internacionais e também os domésticos que vivem 
em estados longínquos, fora do eixo gravitacional 
de atratividade segundo a proximidade geográfica 
do estado de Minas Gerais. 

ATUALIZAR PLANO DE MARKETING 
DA SETUR, COM DESTAQUE PARA:

COMERCIALIZAÇÃO



- adequar portfólio de produtos turísticos ofertados que   
  atendam às necessidades das operadoras (escala) e 
  também ao perfil predominante dos turistas

- aperfeiçoar táticas de promoção e vendas junto 
  às operadores e agentes de turismo

Transformar o site minasgerais.com.br na referência 
principal para os turistas potenciais que desejam 
visitar Minas obterem informações sobre os atrativos, 
roteiros e outros itens 

Criar bancos de dados com informações mais 
detalhadas sobre as pessoas interessadas em 
visitar o estado (estudar a demanda potencial)
 
Estimular as agências de viagem a prospectar nichos 
de mercado onde sua atuação ainda é muito necessária, 
para minimizar efeitos negativos decorrentes do 
enfraquecimento do turismo de lazer na 
modalidade convencional
 
Desenvolver parcerias com as companhias aéreas para 
estudar a implantação de linhas aéreas que permitam 
melhor acessos aos mercados turísticos prioritários 
para o estado, bem como a divulgação de campanhas 
publicitárias dos produtos turísticos mineiros. 

EM CONJUNTO COM ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS DO SETOR, 
ENCONTRAR SOLUÇÕES PARA: 

COMERCIALIZAÇÃO



Articular os parceiros do Observatório para captação de 
recursos para pesquisas, trabalhos em conjunto entre 
instituições de pesquisa, estímulo à realização de e parti-
cipação em congressos, seminários e eventos técnico-cien-
tíficos, intercâmbios entre pesquisadores e parcerias com 
entidades internacionais]

Aprimorar as informações e indicadores gerados pelo Ob-
servatório para o monitoramento e avaliação das políticas 
públicas pela Setur/MG, sobretudo nos aspectos:

Oferta turística: 
Atualizar periodicamente (sugere-se a cada 2 anos) o 
banco de dados da oferta e a categorização de municípios 
construídos pela Fundação João Pinheiro – FJP no âmbito 
deste Plano (a partir de informações apresentadas no 
sistema de inventário turístico, dados fornecidos pelos 
municípios ou disponíveis em sítios eletrônicos, e mesmo 
visitas técnicas).
 
Este banco de dados de oferta deve ser a base para 
orientar a priorização de ações e programas desenvol-
vidos pela Setur/MG. A partir dessa base, poderão ser 
desenvolvidos indicadores para acompanhar a evolução 
quantitativa e qualitativa dos atrativos e produtos, 
gerando informações úteis para o planejamento e gestão 
de segmentos e circuitos. 

OBSERVATÓRIO DO TURISMO

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO



Demanda turística efetiva: 
Ajustar o processo de amostragem e o desenho dos instrumentos de pesquisa de demanda 
efetiva, gerando indicadores de resultado para as políticas de indução, regionalização e 
promoção, dentre outras. 

Demanda turística potencial: 
Realizar uma pesquisa de prospecção de demanda potencial para os produtos turísticos 
mineiros de destaque, preferencialmente subdividindo-a nas modalidades convencional e 
autoguiada e refinando-a de modo a permitir uma adequada segmentação dessa demanda. 

ICMS turístico: 
Gerar um sistema de indicadores para acompanhar e avaliar os resultados da política de ICMS 
turístico. Dentre os indicadores possíveis estão as percentagens de municípios que receberam 
ICMS turístico que: i) tem meios de hospedagem formais; ii) são circuitados; iii) tem ocorrência 
de atrativos de importância internacional, nacional e regional; iv) funcionam como base para 
a visitação dos atrativos discriminados em (iii). 

OBSERVATÓRIO DO TURISMO

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO



Linhas de apoio e mecanismos de
financiamento serão necessários para:  
 
- Implantação de infraestrutura básica em 
   municípios turísticos

- Elaboração de Plano Diretor e legislação 
   complementar nos municípios turísticos

- Sensibilização de comunidades 

- Estruturação, qualificação e comercialização 
   de atrativos, serviços e equipamentos turísticos

- Qualificação de profissionais

Será preciso:

- Demandar às instituições responsáveis a criação 
   e aperfeiçoamento de linhas e condições de 
   financiamento para o setor

- Divulgar as linhas de financiamento existentes

- Sensibilizar e articular Prefeituras municipais, 
  circuitos turísticos e associações de municípios 
  para a importância desse pleito

FINANCIAMENTO

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO



No médio e longo prazo, com a perspectiva de recuperação da capacidade de endividamento do 
estado, elaborar PDITS* para regiões de maior potencial turístico, que possuam marco legal, 
gestão organizada e menor necessidade de investimentos em infraestrutura para o 
Desenvolvimento sustentável do turismo, retomando as negociações e medidas 
para a obtenção de financiamento por meio do programa PRODETUR Nacional. 
 
No médio e longo prazo, com a retomada do crescimento econômico nacional e estadual, articular e 
apresentar para o Mtur e para a Embratur (através do Fornatur) uma demanda coletiva de 
realização de um estudo da efetividade da participação do país (e seus estados) nas feiras 
institucionais versus a participação em feiras comerciais, rodadas de negócios, eventos comerciais, 
workshops e outros mecanismos de comercialização, tanto nacionais quanto internacionais, 
visando um ajuste das iniciativas de promoção e comercialização turística integrada. 
 
*Plano de desenvolvimento integrado do turismo sustentável

FINANCIAMENTO

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO



Revisar a política de regionalização e a certificação de Circuitos Turísticos visando sua maior 
efetividade, garantindo que todos os municípios membros de Circuitos tenham real potencial 
e viabilidade turística, possuam oferta turística complementar relevante ou insumos para o 
desenvolvimento da atividade turística regional.
 
Realizar estudos técnicos de base territorial, com verificação in loco

Ajustar o território/composição dos Circuitos Turísticos do ponto de 
vista da sua identidade e viabilidade turística

Sensibilizar e induzir circuitos e prefeituras a implantarem a nova composição 

CIRCUITOS TURÍSTICOS

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO



Reavaliar, em consonância com os Circuitos Turísticos, as competências dessas instâncias 
e dos seus gestores. Face às condições e pouca estrutura atuais, dentre as possíveis 
competências sugerimos:

CIRCUITOS TURÍSTICOS

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

- Planejar, coordenar, monitorar e avaliar as ações em âmbito  
  regional (circuito), prestando orientações a municípios quanto  
  às ações necessárias que deverão executar para a sua devida 
  inserção regional

- Articular, negociar e estabelecer parcerias em âmbito regional,  
  prestando orientações em nível local. Dentre essas ações des 
  tacam-se as iniciativas de articulação de ações para a
  identificação, estruturação, qualificação, roteirização e 
  comercialização de produtos turísticos do circuito, 
  especialmente os intermunicipais.

- Produzir e disseminar dados e informações 
  de relevância para os circuitos

- Promover a interlocução entre os demais circuitos, municípios, 
  comunidades, parceiros, governo estadual e federal  
 
- Detectar possíveis projetos turísticos
  adequados à realidade regional

- Assessorar a diretoria no planejamento de ações

- Elaborar projetos e executar ações, conforme 
  Planejamento  Estratégico do Circuito



CIRCUITOS TURÍSTICOS

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

- Elaborar projetos e executar ações, conforme 
  Planejamento Estratégico do Circuito

- Identificar editais e linhas de financiamento passíveis de 
  utilização pelo circuito e municípios e divulga-las entre 
  municípios membros, orientado-os sobre como proceder 
  para a captação de recursos

- Submeter projetos a editais de financiamento e captar 
  recursos para a execução de ações de impacto coletivo 
  constantes do Planejamento Estratégico do Circuito

- Captar parcerias e associados em 
  conjunto com a diretoria executiva

- Promover o fluxo de informações de forma 
  homogênea entre os associados

-  Manter as informações do circuito 
   atualizadas junto à Setur/MG

Aprimorar estatutos dos circuitos, incluindo a possibilidade de 
tarifas diferenciadas entre municípios com diferentes papéis no 
circuito e entre poder público, empresários e representantes de 
entidades civis
 
Sensibilizar e estimular o associativismo regional e participação 
ativa para o desenvolvimento do produto turístico regional, 
envolvendo todos os atores

Transferir conhecimento sobre suas políticas de regionalização 
e descentralização, de forma articulada com as políticas 
municipais.



CIRCUITOS TURÍSTICOS

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

Monitorar, avaliar e aperfeiçoar continuamente a política de circuitos, a partir das fontes de informação e
indicadores gerados pelo Observatório de Turismo para os indutores e circuitos (levantamentos de oferta, 
número de estabelecimentos e empregados formais no setor, número de hóspedes, taxa de ocupação e média 
de pernoites nos meio de hospedagem, fluxo turístico e perfil de demanda, gasto e receita turística, dentre outros) 
além de instrumentos qualitativos.  

Deve-se esclarecer aos municípios a existência de papéis complementares e necessários em cada um dos níveis: 
municipal, regional, estadual, federal. Portanto, associar-se a um Circuito não deve significar transferência 
de responsabilidades de planejamento e gestão do turismo local para o âmbito regional, como vem ocorrendo 
quivocadamente em alguns municípios.

 



FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

Avaliar e promover articulações políticas e técnicas para 
aperfeiçoar os marcos legais do setor turístico e de subsetores 
que o afetam (ex: a legislação estadual de transporte 
turístico, atualmente prejudicial ao desenvolvimento da 
atividade e o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade 
Civil, que afeta a política de regionalização do turismo no estado 
e as condições de formalização de convênios pela Setur/MG)

Fortalecer o papel do Conselho Estadual de Turismo e sua 
participação ativa na contribuição para o planejamento, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas estaduais 
de turismo e suas condições de financiamento, nos termos de 
sua legislação e regulamentação.  
 
Integrar politicas públicas em prol do desenvolvimento do
 turismo no Estado através de nova câmara temática no 
Conselho Estadual de Turismo e/ou grupo intersetorial 
estratégico permanente, coordenado pela Setur/MG e 
envolvendo as demais Secretarias de Estado.

Redefinir os destinos indutores do turismo regional adotados 
pela Setur/MG conforme proposta apresentada no presente 
Plano e adequar a relação entre esses destinos e os Circuitos 
Turísticos, fortalecendo seu papel de transbordamento.

Disponibilizar informações turísticas atualizadas e de forma 
criativa, utilizando canais diversos como os Centros de 
Atendimento ao Turista municipais, Posto Móvel da Setur/MG, 
Portal Minas Gerais e redes sociais.

Realizar estudo e revisão da estrutura administrativa
e das competências da Setur/MG.



FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

Sensibilizar e orientar gestores públicos municipais e Circuitos 
Turísticos (e por meio destes a iniciativa privada e a sociedade 
civil organizada) quanto à necessidade de adoção pelos municípios 
de instrumentos legais e de planejamento e gestão que garantam 
o crescimento sustentável do turismo, a otimização dos benefí-
cios sociais e econômicos da atividade e medidas corretivas no 
caso de danos já ocorridos ao patrimônio ambiental e cultural 
local. 

Os municípios deverão ser estimulados a: 
 
- sensibilizar o empresariado local sobre a necessidade 
  de formalização dos estabelecimentos turísticos e 
  conscientiza-los sobre os efeitos positivos da geração 
  de aumento da arrecadação municipal de ISSQN para a 
  viabilização de melhorias de infraestrutura local e de 
  outras políticas públicas municipais; 

- apoiar a implantação de mecanismos de certificação de 
  estabelecimentos formais, que incluam a responsabilidade 
  social para com seus diferentes stakeholders e; 

- fiscalizar a formalização do setor; 

- mensurar e monitorar os ganhos na arrecadação 
  tributária relativa ao ISSQN oriunda do setor.



ICMS TURÍSTICO

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

O ICMS Turístico tem grande potencial como mecanismo de indução do desenvolvimento sustentável e regionalização do 
turismo em Minas Gerais, e como ferramenta para estimular os municípios a aderirem às propostas do presente plano. 

Para tanto, os critérios de habilitação e de pontuação dos municípios devem ser revisados, de modo a sanar distorções. 

Pontos sugeridos para revisão:

- Excluir a obrigatoriedade de participação dos municípios em um   
  Circuito Turístico, mas exigir que façam parte da Área de 
  Planejamento Turístico do Estado (área de potencial 
  internacional, nacional ou regional) ou demonstrem 
  contribuições efetivas para o turismo, caso pertençam 
  à Área complementar



ICMS TURÍSTICO

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

Pontuar:

- participação em Circuito Turístico (induzindo municípios a aderirem à política de regionalização)

- resultados obtidos pelo município na execução de políticas públicas para o turismo (monitorar evolução de dados,   
  como nº de estabelecimentos e empregados formais nas atividades turísticas e arrecadação do ISSQN setorial,
  em relação à média estadual)

- existência ou elaboração de Plano Diretor e legislação complementar para o turismo

- existência de condições satisfatórias de infraestrutura e serviços básicos 
  (estimulando municípios a resolverem seus problemas nessas áreas)

- esforço de investimento público municipal (% do orçamento investido) na qualificação da oferta de atrativos, 
  na qualificação de serviços turísticos, e na implantação de sistemas de certificação (qualidade, 
  responsabilidade social, responsabilidade ambiental) para empreendimentos turísticos



IMPLANTAÇÃO DO PRESENTE PLANO

FORTALECIMENTO 
INSTITUCIONAL E DO 
SISTEMA DE GESTÃO

Elaborar plano operacional especificando:

- Ações

- Prazos

- Responsáveis

- recursos humanos e orçamentários/financeiros necessários 

- fontes de recursos possíveis

 

Pleitear junto ao governo estadual, com o apoio do CET/MG, trade 
turístico e demais atores pertinentes, e junto a outras fontes 
disponíveis identificadas, os recursos humanos e orçamentários/
financeiros adicionais necessários
 
Iniciar a implementação do Plano, monitorando e avaliando os 
resultados alcançados
 
Após chancela e validação pelo Conselho Estadual de Turismo, 
tomar as medidas necessárias para a adequação e 
encaminhamento do presente plano como Plano Estadual 
de Turismo, para legitimação desse instrumento como política de 
longo prazo para Minas Gerais, perpassando os diversos governos. 

 


