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Palavras do Prefeito 

 A Administração Municipal de Santa Carmem através 
do Plano Municipal de Turismo, passa a destacar a evolução e 
desenvolvimento que estamos vivenciando. Com intuito de 
promover uma ampla divulgação de nosso município, tanto 
no âmbito Nacional, quanto Internacional com visão futurista, 
voltada ao bem-estar da população e dos que aqui visitam. 
 Para contextualizar o cenário de inserção do Plano no 
ambiente turístico e econômico local, o município possui 
potencial turístico de características agrotecnológicas. Dentre as 
atividades, turismo rural, pesca esportiva, eco ciclismo, exposição 
do Maior Pé de Soja Solteiro. E potenciais festivos turísticos, Expo 
Carmem, Réveillon, Natal Iluminado, Festa da Padroeira e Festa 
do Concurso do Pé de Soja, os quais dispõe de muitos atrativos.  
 É imprescindível, trabalhar o planejamento, considerando 
não só as ações sob responsabilidade do poder público municipal, 
mas envolvendo também o empresariado e a sociedade civil 
organizada. Os planos estratégicos constituem-se cada vez 
mais numa importante ferramenta para a gestão do turismo dos 
municípios. Sua realização de maneira participativa permite a 
definição conjunta do caminho a ser seguido, considerando uma 
maior cooperação e sinergia na execução das ações. 
 Visamos projetar investimentos em Obras, Infraestrutura, 
com projetos audaciosos, como a “Construção do Lago” e do 
Monumento do Pé de Soja Gigante, Ciclovia e um sonho utópico 
para o futuro é a construção de uma igreja no estilo gótico inglês, 
a exemplo da Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes em 
Canela no Rio Grande do Sul, mas reunindo a iniciativa privada, 
buscando recursos de imposto, entre outros, buscando assim, 
atrair cada vez mais turistas, investimentos, gerando resultados 
efetivos e potencializando cada vez mais o Turismo Local. 

Rodrigo Audrey Frantz
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Palavras da secretária municipal de esporte, lazer, turismo e 
juventude

O Plano Municipal de Turismo de Santa Carmem  expressa 
o momento de dinamismo em que o município se encontra, 
visto que o Turismo gera efeito multiplicador, vai alavancar o 
desenvolvimento da economia local,  além de gerar emprego e
investimentos. 
O processo de criação do Plano Municipal aconteceu de forma 
participativa, ouvimos, debatemos, propusemos e definimos 
metas com todos os envolvidos seja ele setor público, privado e 
sociedade civil. 
Assim sendo, o objetivo vai além do desenvolvimento turístico, 
almeja a integração dentro dos setores produtivos municipais 
para que os trabalhos aconteçam de forma ágil e sedimentada. 
Acreditamos que com organização, planejamento e cooperação 
vamos transformar Santa Carmem em um potencial turístico.

Cintia Augustin 
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 A Prefeitura Municipal de 
Santa Carmem por meio da 
Secretária Municipal de Esportes, 
Lazer, Turismo e Juventude e 
com o apoio técnico do Sebrae 
Mato Grosso, elaborou de forma 
participativa da sociedade 
Santa-Carmense, o primeiro 
Plano Municipal de Turismo com 
aplicabilidade de 2022 – 2025. 
 Essa iniciativa nasceu do 
anseio local de potencializar 
riquezas de Santa Carmem 
uma vez que são consideradas 
potenciais turísticos e colocá-
las à serviço dos visitantes com 
qualidade capaz de impulsionar 
os negócios locais, ativando 
dessa forma o desenvolvimento 
da cadeia produtiva do turismo.
 O Plano Municipal de Turismo 
de Santa Carmem define eixos 
estratégicos de atuação para o 
fomento do turismo local, orienta 
ações a serem praticadas e integra 
parcerias importantes para a 
arregimentação do setor turístico 
nos próximos quatro anos.
 A construção do documento 
de planejamento aconteceu de 
maneira democrática dando 
voz ativa aos moradores do 
município que foram convocados 

com esforço da gestão pública 
municipal e seus pares, membros 
do Conselho Municipal de Turismo. 
 Nas reuniões de debates 
estiveram presentes secretariados 
municipais, empresários de 
hospedagem e oferta de 
alimentação, investidores do 
comércio local, empreendedores 
de ambientes de lazer e 
representantes do agronegócio. 
 Assim, o Plano Municipal de 
Turismo de Santa Carmem é fruto 
de esforço coletivo de pesquisas, 
discussões e validações de 
informações, expressando a 
vontade dos munícipes em 
relação ao desenvolvimento da 
atividade turística, otimizando 
o aproveitamento dos recursos 
potenciais e a realidade atual da 
estrutura da cidade. 
 Foram considerados fatores 
determinantes e peculiares tais 
como: identidade atribuída aos 
recursos turísticos, vocação 
e perfil do atendimento local 
aos visitantes, os anseios de 
crescimento dos moradores, e 
o estágio de articulação com as 
políticas públicas a nível regional, 
estadual e nacional, aplicando 
consonância com as variadas 

esferas de ações de fomento do 
setor.
 O planejamento tem foco no 
território de Santa Carmem, mas 
considerou o olhar regional de 
desenvolvimento do setor turístico 
sabendo-se que a cooperação 
entre municípios é preponderante 
para o crescimento da Região 
Turística Portal do Agronegócio.
 A partir do Plano Municipal 
de Turismo se adequa a oferta 
existente e se fundamenta 
novos investimentos atendendo 
os anseios da sociedade civil e 
do Poder Público Municipal a 
qual almeja colher fruto de uma 
oferta turística diferenciada que 
melhore a economia local gerando 
qualidade de vida aos moradores 
correspondendo às expectativas 
do turista.
 O Plano Municipal de Turismo 
de Santa Carmem é assim, uma 
ferramenta de gestão pública e 
um norteador de investimentos 
da iniciativa privada, considerando 
os próximos quatro anos o 
período inicial de formatação da 
oferta e encadeamento dos elos 
produtivos do setor turístico.

1. APRESENTAÇÃO
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 Constatou-se ao longo dos trabalhos da 
elaboração do Plano Municipal de Turismo de Santa 
Carmem que o município possui recursos naturais 
caracterizado pelo bioma Cerrado. E apresenta um 
agronegócio firmado em inovações e exclusivos 
manejos da terra. Tais fatores somados às tradições 
desencadeadas pelos moradores que unem entre si 
culturas de variadas correntes migratórias, muito há 
de se formatar para uma oferta turística competitiva 
e diferenciada até mesmo dentro da rota turística da 
Região Portal do Agronegócio.
 Alcançar a visibilidade e o impulsionamento 
dos negócios turísticos a partir das potencialidades 
aplicando ações planejadas, contribui sem dúvida 
para um turismo sustentável baseada nos três 
pilares: ambiental, social e econômico.
 O momento é ideal para executar um 
planejamento. Isso porque as articulações em 
torno do turismo ocorrem com a união de uma 
sociedade local madura e que respeita sua própria 
trajetória de colonização do estado de Mato Grosso, 
demonstrando que sempre soube onde almejou 
chegar. Assim, expandir setores da economia é a 
repetição de um processo de progressista que deu 
certo em Santa Carmem.
 O comprometimento demonstrado no processo 
de construção do Plano e as contribuições do Comtur 
– Conselho Municipal de Turismo comprovam que 
há disposição para enfrentar desafios, buscar 
conhecimentos e estabelecer relacionamentos com 
novos parceiros diante de uma nova linguagem 
empresarial.

 Os investimentos em estratégias para um 
turismo ordenado estão traduzidos em passos 
importantes da gestão pública como a inserção no 
Programa Ministerial de Regionalização do Turismo 
Brasileiro, fator que foi fundamental para atrair 
investimentos para o turismo de Santa Carmem, a 
exemplo, assessoria técnica apoiada por entidades 
a exemplo do Sebrae, e outros previstos em 
infraestrutura, capacitações e marketing.
 A construção do Plano aconteceu, após a 
inventariação da oferta turística de Santa Carmem, 
fator que, subsidiou dados primários recentes da 
atual realidade, acentuando o ponto de partida para 
as ações de investimentos no turismo, vez que os 
apontamentos apresentaram potencialidades, ainda 
por serem formatadas.
 Nos momentos participativos, os envolvidos 
no processo de debates forneceram dados para a 
construção da matriz SWOT (FOFA) que esclareceu 
pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 
ameaças; reflexão inicial para visualizar ações futuras 
para o desenvolvimento.

2. INTRODUÇÃO
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A contextualização de futuro estabeleceu:

Visão – a forma desejada de projetar 
o turismo de Santa Carmem;

Missão – o motivo de existir do 
planejamento;

Valores – fatores a serem preservados 
no processo de desenvolvimento 
econômico do turismo local;

Fatores críticos de sucesso – 
situações a serem exauridas por 
traduzirem impedimentos ao 
crescimento turístico;

Eixos temáticos – temas 
fundamentais a serem abrangidos 
por ações de fomento ao turismo;

Monitoramento – indicadores 
de mensuração e avaliação do 
desenvolvimento do turismo a partir 
da execução das ações buscando 
verificar a funcionabilidade do Plano 
Municipal de Turismo.

Ações, prazos, prioridade e executores 
– planilha de atuação considerando o 
foco no desenvolvimento do turismo 
de Santa Carmem;
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 Planejar é um processo fundamental ao ordenamento 
da economia em variados setores. Não obstante o turismo já é 
percebido como um vetor econômico e passível de planejamento 
para alcançar com maior celeridade os resultados de geração de 
emprego e renda.
 Para um município sem o exercício da economia do turismo, 
salutar iniciar o processo com um panorama de ações a serem 
executados em cadência estratégica de resultados progressivos, 
e nesse sentido praticar a sustentabilidade almejada que será 
também, gatilho de competitividade.
 Nesse raciocínio contemporâneo de desenvolvimento 
econômico, Santa Carmem antecipou a construção do Plano até 
mesmo à expansão de seus eventos tradicionais, pensando em 
gerar fluxo de visitantes em consonância com o fomento de suas 
estruturas de produtos e serviços turísticos.
 Essa iniciativa demonstra controle dos processos de fomento 
econômico do município e vislumbra um futuro sem a incidência 
do retrocesso, retrabalho e reinvestimentos. 
 Para conceber o planejamento os munícipes foram 
sensibilizados a perceber a força de transformação que a economia 
do turismo vai incidir sobre o cotidiano local, as oportunidades 
advindas de crescimento empresarial e acima de tudo, os efeitos 
positivos para as futuras gerações.
 O setor turístico vem demonstrando valoroso legado onde 
avança sobre princípios sustentáveis e Santa Carmem debateu 
conscientemente para alcançar esse resultado.
 Demonstrou buscar sim emprego e renda para sua população, 
mas acima de tudo, promover a preservação, manutenção e 
valorização do seu patrimônio natural, cultural e tecnológico.

3. JUSTIFICATIVA
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 A construção do Plano Municipal de Turismo de Santa Carmem 
contou com os subsídios quantitativos e qualitativos constantes 
no recente Inventário da Oferta Turística e foram complementados 
com estudos acerca da vocação com relação da segmentação da 
oferta turística e pesquisas da presença digital para constatar a 
notoriedade do município.
 O diálogo estabelecido prévio às reuniões de planejamento com 
a comunidade, estabelecido com membros do Comtur – Conselho 
Municipal de Turismo, com a participação do Prefeito, alinhou 
resultados alcançados em projetos em andamento, facilitando 
constar no Plano, ações complementares e não redundantes, 
torando o documento mais pragmático e efetivo.
 Pesquisas trouxeram à tona leis municipais, estaduais e 
federais aplicadas ao setor turístico, além de uma análise ampla 
das políticas públicas em exercício no setor, nas esferas municipal, 
estadual e federal. Isso para se estabelecer a relação direta e indireta 
de fortalecimento do turismo do município.

4. METODOLOGIA
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 I – Pesquisas e compilação de dados 
secundários em fontes referenciadas 
tais como o recente Inventário da Oferta 
Turística e outros fundamentais para 
dimensionar a potencialidade local;

 II – Reunião estratégica com a Gestão 
Municipal do Turismo para substanciar 
o diálogo inicial com a comunidade 
de entendimentos sinérgicos aos 
andamentos dos projetos da iniciativa 
pública;

 III – Palestra de sensibilização e 
informação do processo de transformação 
advindo do fomento da economia do 
turismo no município, convocando a 
sociedade local a participar e construir 
pertencimento com o tema;

 IV – Reunião estratégica com o Comtur 
– Conselho Municipal de Turismo para 
ampliar o alinhamento de expectativas e 
confirmar a vocação do município quanto 
a segmentação da oferta dos produtos e 
serviços turísticos;

 V – Realização de 3 reuniões 
participativas com convocação da 
sociedade local em geral, promovidas 
com a mobilização da Prefeitura Municipal 
e favorecendo diálogo e debates que 
construíram o entremeio do Plano:

- Reunião para Diagnóstico
Aplicação da Análise SWOT 
Construção: - Visão, - Missão, - Valores, - 
Fatores críticos de sucesso
- Reunião para Levantamento de 
Ações e Direcionamento Estratégico
Definição dos eixos temáticos
Definição das linhas de atuação
- Reunião para Validação do 
direcionamento e objetivos e Priorização 
de Ações
Validação do direcionamento e objetivos 
Definição de ações prioritárias
 
 VI – Interação por canais online para 
reforço e validação de dados melhorando 
o contexto do Plano;
 VII – Construção do documento Plano 
Municipal de Turismo de Santa Carmem, 
apreciação pela gestão municipal do 
turismo e aprovação dos termos;

 VIII – Finalização e entrega do 
documento com aplicabilidade para 
quatro anos – 2021 – 2025.

 O período dos trabalhos foi de junho a 
outubro de 2021 possibilitando a interação 
permanente com os munícipes, a qualquer 
tempo, por e-mail ou aplicativos de 
conversa, além dos encontros presenciais.

Assim, as etapas de construção do Plano Municipal de Turismo 
de Santa Carmem foram as seguintes
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 A história do município de Santa Carmem tem 
origem com o colonizador Ênio Pepino, homem que 
é considerado um plantador de cidades, e que ao 
longo dos anos de sua vida tomou ações voltadas à 
colonização das terras do interior do Brasil, ajudando 
assim, milhares de pessoas a concretizarem seus 
sonhos de posse de terra. O colonizador atuou 
primeiramente na região do estado do Paraná antes 
de assentar-se na região centro-oeste do país.
 Como resultado de seu apreço por pessoas 
próximas a si, e com o intuito de lhes prestar 
homenagens, Ênio Pepino batizou algumas cidades 
com o nome destes. Como é o caso das cidades do 
estado de Mato Grosso que foram nomeadas como 
Vera, Claudia e Santa Carmem, esta última é referente 
ao nome de sua tia.
 Parte substancial dos colonos do Estado de 
Mato Grosso adveio do Estado do Paraná, este fato 
é causado pela massiva propaganda e divulgação 
a respeito da fertilidade do solo e das condições 
favoráveis para se adquirir lotes de terra na região, 
que a empresa povoadora, com sede em Maringá, 
efetuava na época.
 Como consequência da migração de pessoas 
em direção ao interior do estado de Mato Grosso 
teve início o processo de colonização destas terras, 
se fazendo necessárias as construções de escolas, 
igrejas e moradias. No ano de 1981 o povoado de 
Santa Carmem ganha título de distrito com território 
pertencente ao município de Sinop. Em 1991 foi 
escrita a Lei Estadual Nº 5.897 de 19 de dezembro de 
1991 que desmembrava dos municípios de Sinop e 

Cláudia, o recém-criado município de Santa Carmem. 

Fonte: Retirado do inventário Turístico, 2020

Colonizadores

 Colonizada por Ênio Pipino, existem mais 
protagonistas na história da Santa Carmem, como a 
esposa de Ênio, Nilza de Oliveira Pipino e seu sócio, 
João Pedro Moreira de Carvalho.
 Em 1948 os dois homens fundaram a empresa 
de Colonização Sociedade Imobiliária Noroeste 
do Paraná LTDA: (SINOP), com sede na cidade de 
Presidente Venceslau-SP, posteriormente, conforme 
alteração da razão social, a companhia passou a 
denominar-se SINOP TERRAS LTDA, com sede na 
cidade Maringá-PR, com objetivo de colonização e 
implantação de cidades. Os sócios adquiriam terras 
da região, dividiam-nas em Glebas e Núcleos Rurais 
onde havia o respectivos cinturões verdes, que eram 
denominados de Chácaras, com lotes cortados, 
demarcados e vias transitáveis durante todo o ano.
 Além desta companhia, Ênio Pipino fundou a 
Agro Química Industrial S/A, complexo alcooleiro 
destinado à produção de álcool de mandioca que 
empregava tecnologia alemã. Por meio das atitudes 
empreendedoras de ambos, foram atraídos milhares 
de brasileiros à região interiorana de Mato Grosso, 
principalmente aqueles residentes da região Sul do 
Brasil.

Fonte: Retirado do inventário Turístico, 2020

5.CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
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6. CARACTERÍSTICAS E ASPECTOS GERAIS

 O município de Santa Carmem situa-se na 
porção norte do Estado de Mato Grosso na bacia do 
Rio Xingu, integrando a mesorregião do norte mato-
grossense e microrregião de Sinop, estando a 498 
km de distância da capital (Cuiabá), com acesso pela 
rodovia BR-163.

 Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE/2010) a estimativa 
da população habitacional do município é de 4085, 
com densidade de 1.06 hab./ km2 (IBGE/2010). 
A extensão territorial contempla 3.920 km 2 
(IBGE/2018) de área.

 O relevo do município está 372 metros de 
altitude acima do nível do mar. a área de abrangência 
do Município de Santa Carmem está localizada na 
Formação Araguaia – (Ta) que se caracteriza pela 
presença de interditações de argilitos vermelhos, 
plásticos, moles, com lente de congloramento 
grosseiro, predominando seixos de arenito claro a 
vermelho, fino grosseiro, feldspáticos a arcoseanos 
e ortoquartzitos, aparecendo exclusivamente 
conglomerados  com  enormes  seixos de arenito 
tenaz e rochas gnáissicas decompostas e 
friáveis.  

 O clima do Município de Santa Carmem, 
segundo classificação de Koppen, é do tipo Am, ou 
seja, tropical chuvoso, com um pequeno período 
de chuvas inferiores a 60 mm no mês mais seco. 
Este tipo climático nesta religião assemelha-se ao 
tipo Af, por apresentar uma amplitude anual das 
temperaturas médias mensais inferior a 5º e com Aw 
por uma estação seca coincidindo com o inverno.
 Santa Carmem tem o PIB – Produto Interno 
Bruto previsto em 2018 superior a R $87 mil. O Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) do município foi 
considerado alto, de acordo com dados do Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 
Segundo dados do relatório de 2010, divulgados em 
2013, seu valor era de 0,715, não ficando tão distante 
da capital do Mato Grosso.

 A cobertura da rede coletora de esgoto no 
município alcança cerca de 30% do perímetro 
urbano. O abastecimento de água chega a 100% da 
população urbana. Na educação, conta com 6 escolas 
municipais, que atendem mais de 10 mil alunos da 
creche ao ensino fundamental. A população conta 
com 18 unidades básicas de saúde, proporcionando 
100% de cobertura no atendimento. 
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 Presença digital é a forma que um destino turístico se firma nos 
meios digitais buscando relacionamento com os clientes (turistas). 
Esse é o melhor lugar para se mostrar diferente, confiável e pronto 
para corresponder às variadas expectativas do consumidor de 
turismo. A presença digital é um processo que leva tempo para se 
estabelecer o que não significa apenas veicular em redes sociais ou 
ter um site promocional. É necessário propor conteúdo baseados 
em pesquisas que compreendam a tendência atualizada de 
consumo de turismo, aplicando no layout da apresentação online, 
conteúdos com os conceitos desejados para o turismo atual e o 
turista do futuro. Uma presença digital forte aumenta a divulgação 
do destino turístico, promove engajamento, ajuda na fidelização de 
turistas, potencializa as vendas em variados mercados e garante 
uma série de outros benefícios. Segundo um levantamento, de 
2019, da We are Social, 70% da população brasileira usa a internet 
diariamente, o que significa mais de 146 milhões de brasileiros no 
ambiente digital. Ao considerarmos o avanço do envolvimento online 
decorrente ao cenário de pandemia e consequente isolamento 
social ocorrido de 2020 em diante, considera-se potencializado 
a presença da população interagindo com canais digitais, o que 
torna indispensável para qualquer busca de visibilidade, um 
posicionamento que traduza encantamento. Nesse sentido, está 
incorporado ao Inventário da Oferta Turística a atual performance 
da Presença Digital do Município de SANTA CARMEM, como forma 
de dados estratégicos para aprimorar, avançar e alcançar a eficiente 
presença digital do turismo local, impulsionando visibilidade para o 
Brasil e para o mundo.

6.1 PRESENÇA DIGITAL 
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Posicionamento no meta buscador Google 
(todas) – página 1
Formato da busca: Santa Carmem. 10 links 
de acesso
Destaque: Site da Prefeitura, Site Wikipédia, 
Site IBGE
Consultado em 05/10/2021.

Posicionamento no meta buscador Google 
(todas) – página 1
Formato da busca: Turismo em
Santa Carmem.
12 links de acesso
Destaque: Site Tripadvisor, Site Portal de 
Férias e Site Prefeitura.
Consultado em 05/10/2021.
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Desdobramento no meta buscador Google 
(vídeos) – página 1
Formato da busca: Turismo em Santa 
Carmem.
10 vídeos
Destaque: Canal Rural, YouTube, Facebook, 
Site Governo de
Mato Grosso e Site da Prefeitura Consultado 
em 05/10/2021.

Posicionamento no meta buscador Google 
(imagens) – página 1
Formato da busca: Santa Carmem. 350 fotos
Destaque: Imagens da cidade, Santa 
Carmem.
Consultado em 05/10/2021
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Desdobramentos
Site Institucional
Prefeitura Municipal de
Santa Carmem - https://www.santacarmem.
mt.gov.br
Formato da busca: Santa Carmem 1 portal
Destaque: Secretarias Municipais sem citar a 
Gestão do
Turismo, fotos sem expor o turismo local.
Consultado em 05/10/2021.

Desdobramentos
Instagram
Prefeitura Municipal de Santa Carmem
Formato da busca: Prefeitura deSanta Carmem
1 página
Destaque: Ações da Gestão Pública, 
pronunciamentos relacionados ao Atrativo
Turístico Santa Carmem.
Consultado em 05/10/2021 
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7.1 POLÍTICA E GOVERNANÇA TURÍSTICA

 O turismo de Santa Carmem conta com a gestão municipal estruturada na 
Secretária Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Juventude que está responsável 
por gerir as iniciativas de desenvolvimento da atividade turística no município.
 Correspondendo aos princípios da governança orientada pela política pública 
do Ministério do Turismo, apresenta a organização em Comtur – Conselho Municipal 
de Turismo sob a lei Nº0165/2021 O conselho é consultivo e deliberativo, composto 
por oito membros, articulados em reuniões regulares legitimando debates e 
decisões lavradas em ata, promovendo um ambiente participativo e cooperado de 
desenvolvimento do setor turístico.
 Subsequente ao ordenamento municipal de gestão do turismo, Santa Carmem 
faz parte da IGR – Instância de Governança Regional do Portal do Agronegócio, 
devidamente regulamentada no formato de associação envolvendo mais outros 
nove municípios que são: Cláudia, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Sinop, Sorriso, Lucas 
do Rio Verde, Porto dos Gaúchos, Novo Horizonte e Tapurah.
 O formato de gestão descentralizada do turismo na formação de IGR corresponde 
aos critérios de participação da Política Ministerial de Turismo, PRT – Programa de 
Regionalização do Turismo. Fazer parte desse Programa garante à Santa Carmem 
configurar no Mapa de Regionalização do Turismo Brasileiro desde 2019.
 Dentro do Programa de Regionalização do Turismo, Santa Carmem soma 2.694 
cidades brasileiras divididas em 333 regiões, pontuando que Mato Grosso se expressa 
nesse mapeamento turístico com 85 cidades divididas em 14 regiões turísticas.
 O benefício de contar com um Inventário da Oferta Turística e um Plano Municipal 
de Turismo diante do Programa de Regionalização do Turismo possibilita Santa 
Carmem a alcançar a classificação D. fator que representa evoluir na categorização 
permitindo ao Ministério do Turismo direcionar maiores esforços e recursos para ações 
mais adequadas às necessidades do município e Região Turística a qual pertence.
 Todos os instrumentos de ordenamento e gestão do turismo de Santa Carmem 
somam sua capacidade de captação de recursos e projetos junto ao Ministério do 
Turismo e outros parceiros importantes para o desenvolvimento do setor turístico. 

7. TURISMO EM SANTA CARMEM
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Foto- Banco de Imagens da Prefeitura Municipal
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7.2 PERFIL DA DEMANDA TURÍSTICA

 Turismo é definido como toda atividade 
desempenhada por pessoas quando se deslocam 
do seu habitat para viagens e estadias em lugares 
diferentes, seja por lazer, negócios ou outras 
motivações não remuneradas, em períodos inferiores 
a um ano. 
 Diante desse conceito e para avaliar o perfil da 
demanda turística de uma localidade é necessário 
levantar o comportamento dos visitantes (turistas) 
sabendo-se que essa presença é retratada por todo 
aquele que se desloca para Santa Carmem por 
razão de exercer no município uma atividade não 
remunerada, permanecendo período superior a 24 
horas e por período inferior a um ano.
 Assim, o perfil da demanda turística 
fundamentado no Plano Municipal de Turismo 
considerou esses tais visitantes (turistas) que viajam 
ou podem vir a desejar viajar para usar os produtos e 
serviços turísticos de Santa Carmem.
 O ambiente de estudo de demanda de Santa 
Carmem, atualmente, é restrito e superficial. Isso 
porque o município não conta com captação de 
dados substanciais para análise como registros 
sistêmicos do Boletim de Ocupação Hoteleira, ou 
registro de visitantes em eventos que traduzam sua 
procedência e os confirmem serem turistas.
 Para construir uma noção do atual movimento 
de demanda turística foi aplicado um processo de 
entrevistas na localidade abordando membros 
do Comtur – Conselho Municipal de Turismo, 
atendentes de meio de hospedagem e restaurantes, 
além de escutas em abordagens no comércio local 

e na propriedade onde está o “maior pé de soja do 
mundo” frequentemente prestigiada por visitantes. 
 Dentre todos os resultados das escutas, foi 
determinante o apontamento da presença do 
turista de negócios. Aquele visitante que permanece 
na cidade para atuar como profissional liberal, 
comerciante ou em processos demandados por 
órgãos públicos. Nesse caso, a maioria é do sexo 
masculino, viajam sozinhos em veículos próprios ou 
locados e permanecem não mais que 3 dias no local.
 As poucas afirmações de visitantes sem o foco 
de negócios em Santa Carmem discorrem turistas 
que buscam comer bem ou participar de eventos 
festivos frequentemente realizados na cidade. E 
quando isso ocorre, trata-se de pessoas advindas 
de municípios limítrofes ou visitantes aos familiares 
residentes no lugar.
 Um retrato que comprova a mínima 
circulação de turistas e o pequeno número de 
leitos hoteleiros na cidade. Santa Carmem conta 
com dois empreendimentos de hospedagem em 
funcionamento e um terceiro em fase de acabamento 
e a ser lançado no início de 2022. 
 A presença de um ambiente de lazer que 
oferece tanques para a prática do pesque pague 
atende sumariamente o público local e de entorno, 
e é único empreendimento a ser considerado um 
atrativo propriamente dito.
 Na ausência de um estudo aprofundado das 
expectativas e nível de satisfação do atual visitante de 
Santa Carmem, trata o plano de prospectar o turista 
do futuro, concebendo um olhar sistêmico sobre sua 
potencial oferta e traçando um alinhamento com o 
segmento de turistas que almeja captar.
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7.3 OFERTA TURÍSTICA

 A OMT – Organização Mundial de Turismo 
define a oferta turística como “conjunto de 
produtos e serviços turísticos disponíveis para 
consumo em um determinado destino”. Isso 
significa considerar todos os equipamentos, bens 
e serviços tais como hospedagem, alimentação, 
entretenimento seja de caráter artístico, cultural, 
social ou qualquer outro que atraia visitantes por 
tempo determinado.

 Com tais características o Inventário da Oferta 
Turística apresenta os seguintes equipamentos:

MEIOS DE HOSPEDAGEM

D´Alice Hotel
15 quartos – 45 leitos

Pousada Sanssolot
8 quartos – 30 leitos

Hotel Santa Carmem
18 quartos – 40 leitos

(Em construção)Foto: inventario da oferta turística, 2020 Foto: inventario da oferta turística, 2020 
Foto: inventario da oferta turística, 2020 
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OFERTA DE ALIMENTAÇÃO

A Favorita Churrascaria
Capacidade de atendimento a
 150 pessoas simultâneas

Gringo's Churrascaria
Capacidade de atendimento a 100 
pessoas simultâneas

La Matina Padaria
Capacidade de atendimento a 300 
pessoas/dia

Rose Lanches
Capacidade de atendimento a 300 
pessoas/dia

Lanchonete do Mola
Capacidade de atendimento a 100 
pessoas/dia

Bar Alvorada
Capacidade de atendimento a 100 
pessoas simultânea
Foto: inventario da oferta turística, 2020 

Foto: inventario da oferta turística, 2020 

Foto: inventario da oferta turística, 2020 

Foto: inventario da oferta turística, 2020 

Foto: inventario da oferta turística, 2020 

Foto: inventario da oferta turística, 2020 
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Maria Viagens
Categoria agenciamento emissivo

AGÊNCIA DE VIAGENS

ATRATIVOS

Pesque Pague Chácara Paraíso
Tanques para prática do pesque 
e solte o pesque e pague

Rio Tartaruga
Atividades balneares, de remo 
e de pesca esportiva

Sitio Ivani – Pé de Soja Gigante
Apresentação de tecnologia do 
agronegócio

Sitio São Lourenço – Plantação 
de Uva
Apresentação de tecnologia do 
agronegócio

A infraestrutura aeroportuária 
atende pousos e decolagens 
de aeronaves particulares de 
pequeno porte, não realizando 
voos comerciais.
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PEDALADA ENTRE AMIGOS
Época realização: maio / Anual

CONCURSO PÉ DE SOJA GIGANTE
Época realização: Último domingo 
de maio (Dia da Padroeira Nossa 
Senhora de Fátima)
/ Anual

ARRAIAL DO VALENTE
Época realização: junho / Anual

FESTIVAL DA TAPIOCA
Época realização: junho / Anual

ETAPA ESTADUAL DE MOUNTAIN 
BIKE
Época realização: junho / Anual

JOGOS ABERTOS DE SANTA 
CARMEM (JASC)
Época realização: No Aniversário 
da cidade: 06 a 14/07 / Anual

EXPOCARMEN
Época realização: agosto / Anual
FESTA FARROUPILHA
Época realização: setembro / 
Anual

ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE 
SANTA CARMEM
Época realização: 14 de setembro 
/ Anual

FESTA DA PADROEIRA
Época realização: outubro / Anual

ETAPA ESTADUAL DO 
CAMPEONATO DE MOTOCROSS
Época realização: novembro / 
Anual

REVEILLON
Época realização: 31 de dezembro 
/ Anual

ETAPA DO RODEIO – LAÇO 
COMPRIDO
Época realização: Variável / Anual

FEIRA DO PRODUTOR
Época realização: Sexta feira a 
tarde / Semanal

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Foto- Banco de Imagens da Prefeitura Municipal
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7.4 SEGMENTOS PRIORITÁRIOS

 O processo de segmentação do turismo é uma 
estratégia de organizar as fatias de consumidores 
para fins de planejamento, gestão e acesso à 
mercado.
 Através dos segmentos a oferta é diferenciada 
a partir de suas características relevantes, por 
consequência dividindo também a demanda em 
grupos diferenciados traçando os variados perfis de 
consumidores.
 No setor turístico os segmentos são 
determinados a partir das características de 
seus atrativos, equipamentos e serviços de um 
determinado destino e definidos de acordo com as 
necessidades atendidas dos visitantes.
Segmentar atribui benefícios ao setor turístico tais 
como:

I – Identifica e classifica o poder aquisito de variados 
nichos de turistas;
II – Facilita identificar níveis de concorrência dentre 
os variados nichos de turistas;
III – Caracteriza os desejos e necessidades de cada 
nicho de turistas favorecendo decisões assertivas 
de investimentos;
IV – Dá condições de adequação da oferta para 
corresponder as mudanças de comportamento de 
consumo de produtos e serviços turísticos;
V – Favorece investimentos direcionados com 
objetivos determinados;
VI – Subsidia a aplicação de uma comunicação 
de oferta direcionada a partir de linguagem 
mercadológica moldada ao público que se pretender 
alcançar.
 

 Buscando praticar estratégias referenciadas 
exitosas e por considerar que diferentes perfis de 
turistas trazem consigo diferenciadas expectativas, 
os trabalhos de construção do Plano Municipal de 
Turismo de Santa Carmem buscaram posicionar 
o aprimoramento da sua oferta de acordo com o 
processo de segmentação orientado pelo Ministério 
do Turismo.
 Construindo o entendimento do colegiado 
envolvido nas reuniões de construção do Plano 
foram apresentados modelos de ofertas a partir da 
segmentação traçando comparativo com o potencial 
turístico do município, gerando a percepção do perfil 
do turista desejado para Santa Carmem, praticando 
a segmentação em minúcias.  
 Como resultado, as reflexões coletivas 
desencadearam apontamentos dentro do 
enquadramento da segmentação, não apenas da 
oferta existente como também da potencial oferta a 
formatar como produto de consumo turístico, como 
por exemplo a realização de eventos diferenciados 
e com temáticas exclusivas que possam atrair um 
mercado regional que expressa elevada capacidade 
de consumo por seu IDH.
 Está nesse sentido remetido ao Plano um 
quadro dos segmentos expressivos no cenário 
turístico de Santa Carmem, classificados sob dois 
aspectos determinantes:

I – Desenvolver – enquadrando recursos existentes 
ainda sem definições operacionais e comerciais, 
mas que apresentam capacidade de despertar o 
interesse de consumo por parte do turista;
II – Fomentar – enquadramento de equipamentos 
turísticos à disposição dos visitantes, mas está 
passível de melhorias e ampliação.
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 A prévia análise da segmentação 
desencadeou um olhar de escala de prioridades 
o que sustenta o processo de planejamento 
direcionando ações de acordo com o interesse 
manifestado pelos envolvidos no Plano.
 O quadro a seguir apresenta as 
características distintas da oferta segmentada, 
peculiaridades do respectivo destino em 
planejamento e seu estágio de desenvolvimento; 
fundamentando o discorrer sequente de visão, 
missão, valores e ações estratégicas. 

Foto- Secullos Tour 
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SEGMENTO TURÍSTICO CLASSIFICAÇÃO 
DO ESTÁGIO DE DESENVOLVI-

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

Peculiaridades: aplicação do conceito Turismo Tecnológico que 
apresenta ao turista os resultados expressivos de variados setores do 
agronegócios baseados em inovações e inteligência exclusiva com 
aplicação dos princípios sustentáveis. 

Ícones: cultivo de uva de variadas espécies, o experimento que 
desenvolveu o “maior pé de soja do mundo”.

Desenvolver

Turismo de Eventos: atividades que promovam interação de pessoas 
em torno de uma temática manifestada em manifestações musicais, 
cênicas, conferencistas, esportivas, religiosas e outras.

Peculiaridades: tradição em promover eventos organizados com 
segurança, qualidade e preservando a apreciada tranquilidade da vida 
interiorana, controlando a quantidade e o comportamento do público.

Ícones: realização da decoração e eventos natalinos.

Desenvolver

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

Peculiaridades: encontros e transações empresariais que acontecem 
no município advindas principalmente do agronegócio.

Ícones: presença de profissionais liberais e vendedores ligadas ao 
agronegócio.

Fomentar

Quadro 1 – Segmentos Turísticos
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SEGMENTO TURÍSTICO CLASSIFICAÇÃO 
DO ESTÁGIO DE DESENVOLVI-

MENTO
Turismo Gastronômico: fluxo de visitas turísticas promovidas pelo 
interesse de consumir a culinária local, compreendendo variados 
conceitos empregados tais como regional, gourmet, internacional etc.

Peculiaridades: restaurantes e eventos locais com a presença 
constante do churrasco no cardápio.

Ícones: variadas formas de assar o churrasco além da produção 
artesanal local de facas e habilidades particulares no corte da carne.

Fomentar

Turismo de lazer: aquele que essencialmente favorece o 
entretenimento nos variados comportamentos seja nas relações 
humanas, nas atividades dirigidas ou nos momentos de descontração 
naturalmente induzidas pelo ambiente.

Peculiaridades: bem estar capaz de ser gerado pela hospitalidade, 
segurança e tranquilidade da cidade, com praças e canteiros largos, 
ruas planejadas, arborizadas e com pequeno tráfego de veículos.

Ícones: ambientes ao ar livre com estrutura para descontração e 
interação entre pessoas.

Fomentar

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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7.5 ANÁLISE SWOT (FOFA)

 O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é um acrônimo de Forças (Strengths), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).
 É uma técnica aplicada em processos de planejamentos que auxilia pessoas e organizações 
a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que influenciam na competitividade e 
norteiam projetos.
 Traduz os riscos e potencialidades internos e externos dos projetos cruzando dados e 
construindo uma situação organizacional pautada em ações de melhorias.
 Nesse sentido a Análise SWOT foi aplicada compondo pareceres dos presentes em 
reuniões participativas diante do cenário potencialmente turístico de Santa Carmem e assim 
estão construídos os quadros conclusivos:

Fonte: elaborado pela Secullos Tour, 2021

Figura 1 – Matriz SWOT
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FORÇAS

OFERTA DE ALIMENTAÇÃO
OFERTA DE MEIOS DE HOSPEDAGEM

AGRICULTURA COM TÉCNOLOGIA REFERENCIADA
AMBIENTE INTERIORANO TRANQUILO

NATUREZA - BIOMA CERRADO
MAIOR PÉ DE SOJA DO MUNDO

PLANTAÇÃO DE UVAS ÚNICAS DA REGIÃO
POVO ACOLHEDOR

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
SEGURANÇA

TRANQUILIDADE
ATIVIDADES ESPORTIVAS

OPÇÕES DE LAZER
INFRAESTRUTURA PÚBLICA

AMBIENTE DE CIDADE PEQUENA
EVENTOS ORGANIZADOS

EVENTOS DE NATAL PRESTIGIADO PELO ENTORNO
PLANO DIRETOR EM CONSTRUÇÃO

CIDADE PLANEJADA

FRAQUEZAS

DEFICIENTE SINAL DE TELEFONIA
AUSÊNCIA DE CANAL DE COMUNICAÇÃO LOCAL

COMÉRCIO CONCORRENTE EM CIDADE PRÓXIMA
INSUFICIENTE OFERTA DE HOTELARIA

DESCONHECIMENTO DE LINHAS DE CRÉDITO
SEM PERCEPÇÃO LOCAL DA OFERTA TURÍSTICA

CULINÁRIA SEM APRIMORAMENTO
SEM ESTRUTURA DE TRANSPORTE COLETIVO

ATENDIMENTO REQUER APRIMORAR QUALIDADE
NENHUMA DIVERSIDADE GASTRONÔMICA

MMORADORES DESCONHECEM O TURISMO LOCAL

OPORTUNIDADES

PARTICIPAÇÃO DE UMA IGR - PROGRAMA MINISTERIAL
PROXIMIDADE COM AEROPORTOS

ACESSO RODOVIÁRIO PAVIMENTADO
APOIO DE ENTIDADES COMO SEBRAE

ACESSO RODOVIÁRIO A OUTROS MINICIPIOS
OFERTA TURÍSTICA SEM CONCORRÊNCIA NO ENTORNO

AMEAÇAS

DESCONHECIDO NA OFERTA TURÍSTICA DO ESTADO
REGIÃO TURÍSTICA COM MUNICÍPIOS MAIORESTEMEROSO 

TEMEROSO DESCONTROLE DE VISITANTES
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8.1 VISÃO 

 Determina a visão é expressa onde se pretende chegar, traduzindo em outras 
palavras como se prospecta o turismo de Santa Carmem no futuro.
 
Assim se define:

 Oferecer  um turismo organizado, baseado na interação dos moradores com 
os visitantes preservando a qualidade de vida local, reconhecido e propagado 
mundialmente por atividades esportivas, eventos diferenciados e momentos de 
bem-estar, valorizando a tecnologia do agronegócio, as tradições, a cultura local e 
a natureza pujante.

8.2 MISSÃO

 A missão traduz a razão de se planejar o turismo de Santa Carmem, o propósito 
que impulsionou dedicação e esforços cooperados na estruturação do Plano 
Municipal.

É a seguinte:

 Basear o desenvolvimento do turismo local em planejamento que preserve 
a qualidade de vida dos munícipes, desencadeie o crescimento econômico em 
rede, fomentando o reconhecimento da tecnologia do agronegócio local, com 
modernidade aplicada nos produtos e serviços, mas sem perder a tranquilidade 
interiorana.

8.3 VALORES

 Os valores expressam os princípios que determinam ações, comportamentos 
e prioridades elencados na elaboração e previstos na execução do Plano.

São eles:

8. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 
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Família Sustentar iniciativas de desenvolvimento do turismo local que 
respeite as famílias dos moradoras do município bem como dos 
visitantes.

Trabalho digno Ampliar oportunidades para o munícipo de alcançarem dignidade 
através de melhores condições de trabalho.

Colaboração e
coletividade

Institui uma economia local através do turismo que acione parcerias 
e ganhos cooperados.

Empreendedorismo Oportunizar o empreendedorismo no setor turístico em uma linha 
de trabalho coletiva e cooperada.

Qualidade Oferecer produtos e serviços turísticos que sejam referência em 
qualidade.

Segurança Não permitir que o fluxo de visitantes fragilize a segurança dos 
moradores, garantindo controle efetivo do comportamento dos 
turistas.

Saúde Permitir que o turismo aprimore o atendimento a saúde local 
e dos visitantes fomentando e ampliando as estruturas de 
atendimento.

Organização Manter protocolos de organização sempre fundamentados 
em planejamentos, para cada oferta turística local.

Honestidade Preservar os princípios de honestidade na relação morador 
X visitante.

Companheirismo Tornar o turismo local um elo entre os moradores que fortaleça 
o companheirismo nas relações empresariais.

Quadro 2 – Valores

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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8.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

 São todas as condições a serem trabalhadas 
para alcançar objetivos definidos fortalecendo a 
visão proposta para o turismo de Santa Carmem.
O quadro a seguir apresenta todos os fatores 
elencados:
 
 •Sensibilizar a comunidade local para os 
benefícios do desenvolvimento do turismo para a 
cidade de Santa Carmem;
 •Qualificar mão de obra local moldando o 
atendimento para atender as expectativas do 
turista;
 •Criar uma rede de comunicação interna que 
fortaleça o reconhecimento do potencial turístico 
local;
 •Captar recursos financeiros de ordem 
pública para melhorar a estrutura de oferta ao 
turista;
 •Promover uma divulgação local dos produtos 
e serviços turísticos disponíveis no município 
favorecendo que os moradores conheçam e por 
consequência divulguem tais ofertas;
 •Ampliar a visibilidade do manejo sustentável 
aplicado no agronegócio local para fortalecer a 
imagem positiva do município;
 •Melhorar as iniciativas de propaganda 
do município o tornando mais conhecido e por 
consequência, gerando visibilidade à sua oferta 
turística;

 •Divulgar de maneira profissional o município 
e sua oferta turística, em todos os canais favoráveis 
ao olhar do turista, principalmente nos veículos 
online de comunicação;
 •Reestruturar o processo de limpeza urbana e 
coleta de lixo prevendo o crescimento de acúmulo 
de resíduos advindos do fluxo turístico;
 •Manter o crescimento de Santa Carmem 
nos moldes de uma cidade planejada.

MAPA ESTRATÉGICO

 A definição dos eixos temáticos é resultado 
das reflexões anteriores considerando os 
resultados da Análise SWOT e as composições de 
visão, missão, valores, fatores críticos de sucesso, 
considerando de mesma forma os apontamentos 
da atual situação do cenário da oferta turística de 
Santa Carmem.

EIXOS TEMÁTICOS 

 Orientam e limitam os focos das ações, como 
um guia.

LINHAS DE ATUAÇÃO

 Prioridades dentro de cada eixo.
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8.5MAPA ESTRATÉGICO DO TURISMO

Fonte: elaborado pela Secullos Tour, 2021

Figura 2 – Eixos estratégicos
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46 Foto- Banco de Imagens da Prefeitura Municipal



47

8.6 EIXOS TEMÁTICOS, LINHAS DE ATUAÇÃO E AÇÕES

 O panorama de encaminhamentos está planilhado no Plano 
convergindo aos seguintes pressupostos de leitura:

Eixo temático Tema que determina a abrangência das ações.

Linha de atuação Determina as prioridades dentro do eixo temático.
Ação Atividade que será executada em cada linha de atuação.
Prazo Curto – janeiro de 2022 a dezembro 2022

Médio – janeiro de 2022 a dezembro 2024
Longo – janeiro de 2022 a dezembro 2026

Prioridade Alta
Média
Baixa

Potenciais parceiros 
de execução

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

 Relevante que na contextualização do Plano Municipal de 
Turismo de Santa Carmem, os itens planilhados foram elencados 
para sequenciar de maneira lógica a execução das ações buscando 
resultados cadenciados.
 Os parceiros são indicados no contexto como potenciais 
atores no processo de realização das ações, entretanto, sem 
atribuir responsabilidades sobre cada um. Citá-los é premissa para 
articulações necessárias que os tornem efetivos parceiros.

Quadro 3 – Eixos temáticos e linhas de atuação

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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EIXO TEMÁTICO
SENSIBILIZAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA E PÚBLICA
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Propriedades rurais
Promover palestras e seminários que informem os 
princípios aplicados no agroturismo e sensibilize para a 
percepção das vantagens em abrir os empreendimentos 
para visitas de turistas.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, Sebrae.

Promover a presença de empresários do agronegócio nos 
eventos da IGR gerando a percepção das ações contínua 
de fomento do agroturismo.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, IGR.

Linha de atuação – Meios de hospedagem
Promover contatos individuais com empresários de 
hospedagem para gerar engajamento nas ações de 
ampliação e melhoria dos serviços, apresentando o 
andamento da execução das ações determinadas no 
Plano.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Produzir material promocional para fixação nos 
estabelecimentos que promovam a oferta turística do 
município, favorecendo pertencimento à cadeia produtiva 
do turismo.

Médio Média Empresários locais.

Informar e atualizar constantemente linhas de crédito 
disponíveis para fomentar investimentos do setor.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Linha de atuação – Serviços de alimentação
Promover contatos com individuais com empresários 
de alimentação para gerar engajamento nas ações de 
ampliação e melhoria dos serviços, apresentando o 
andamento da execução das ações determinadas no 
Plano.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Produzir material promocional para fixação nos 
estabelecimentos que promovam a oferta turística do 
município, favorecendo pertencimento à cadeia produtiva 
do turismo.

Médio Média Empresários locais.

Informar e atualizar constantemente linhas de crédito 
disponíveis para fomentar investimentos do setor.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Quadro 4 – Ações – Sensibilização da iniciativa privada e pública
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Ambientes de lazer
Promover eventos institucionais nos empreendimentos 
de lazer da iniciativa privada, favorecendo receita e 
entrosamento com os demais elos da cadeia produtiva.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, empresários locais.

Informar e atualizar constantemente linhas de crédito 
disponíveis para fomentar investimentos do setor.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur

Linha de atuação – Comércio em geral
Convidar frequentemente empresários do comércio local 
para participarem de reuniões e eventos que tratam o 
tema turismo do município.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur

Promover campanhas cooperadas envolvendo o comércio 
local em iniciativas de descontos, combos cash back e 
outros, os relacionando ao consumo de outras ofertas do 
turismo local.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, empresários locais.

Informar e atualizar constantemente linhas de crédito 
disponíveis para fomentar investimentos do setor.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur

Linha de atuação – Potenciais investidores
Patrocinar campanhas online em redes sociais que 
promovam o desenvolvimento do turismo local, distribuindo 
informações nos principais polos de investidores.

Longo Baixa Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur

Participar de eventos e feiras do setor turístico promovendo 
o turismo do município, gerando visibilidade que atraia 
investidores.

Longo Baixa Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur

Linha de atuação – Secretarias municipais
Convidar frequentemente todo o secretariado municipal 
para participar de reuniões e eventos que promovam 
o turismo local, gerando entendimento do necessário 
engajamento em ações que associem a qualidade de 
vida do morador à satisfação do turista.

Longo Baixa Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Legislativo municipal
Promover falas na tribuna da Câmara dos Vereadores 
que promovam a percepção da importância de legislar o 
ordenamento da cadeia produtiva.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Convidar municípios do estado que estão submetidos 
às leis que ordenam a cadeia produtiva a exemplo de 
Nobres, para proferir falas à vereança local, favorecendo 
o comprometimento em agir no mesmo sentido.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Linha de atuação – Meios de comunicação
Encaminhar release constantemente aos canais de 
comunicação locais constando ações, resultados 
alcançados e toda informação que desperte o interesse 
em promover o desenvolvimento do turismo local.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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EIXO TEMÁTICO
ATRATIVOS, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS

Figura 32- Banco de Imagens Canva
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Atrativos
Determinar o local, a operação e comercialização das 
visitas para conhecer o “maior pé de soja do mundo” – “pé 
de soja gigante”.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas, 
empresários locais.

Revitalização do Lago na entrada da cidade compondo 
ambientes de lazer e convivência que atendam os 
moradores e os visitantes.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas

Incentivar investimentos na hotelaria conceito tais como: 
pousadas spa, hotéis de bem estar, programa cama e 
café e outros.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Incentivar a criação de espaços rurais de interação com a 
vida do campo proporcionando interação com criação de 
animais e agricultura familiar.

Médio Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Incentivar abertura de propriedades de agronegócio e 
formatar o modelo de visitas turísticas, disponibilizando 
atrativos de agroturismo com conceito de turismo 
tecnológico.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Linha de atuação – Gastronomia
Orientar empresários para diversificar a oferta 
gastronômica considerando o emprego de conceitos 
inovadores como gourmet, culinária afetiva, autoral e 
outras tendências que atraem a preferência do turista.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Fomentar o atendimento noturno dos empreendimentos 
de alimentação e entretenimento.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Quadro 5 – Ações – Atrativos, serviços e equipamentos
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Eventos
Incentivar a realização de evento que tenha como temática 
a apresentação e degustação das variadas técnicas de 
fazer o churrasco, costume difundido na comunidade 
local que pode ser tornar a “marca registrada” da culinária 
local. Pensar no formato interativo de cozinha show, 
concursos, vendas de equipamentos e insumos e outras 
estratégias que promovam a experiência do turista.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Reestruturar o evento natalino ampliando condições de 
ser divulgado antecipadamente na região e no estado, 
buscando captar maior número de visitantes.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, Sebrae.

Criar eventos semanais que ofereçam experiências de 
integração da família e remetam aos modelos antigos 
de entretenimento tais como: pedaladas em família, 
piquenique na praça, campeonato de pipas, desfile de 
pets, gincana de queimada, maratona de pinturas em 
aquarelas, disputa de taco e outros. Difundir os eventos 
nos municípios do entorno despertando a presença de 
famílias de turistas nos finais de semana e feriados.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Estruturar o calendário de eventos gerando visibilidade 
dos referidos como forma de atrair visitantes.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Linha de atuação – Artesanato
Desenvolver a linha de artesanato com a identidade 
do município criando peças utilitárias e de souvenir, 
disponibilizando a venda aos turistas.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae, Senar.

Linha de atuação – Agenciamento
Fomentar a abertura de agenciamento receptivo para 
atuar à frente da promoção, venda e operação dos 
atrativos locais.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, Sebrae

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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EIXO TEMÁTICO
INFRAESTRUTURA
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Espaços públicos de lazer
Gerar acessibilidade aos portadores de necessidades 
especiais potencializando a inclusão social.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas.

Aproveitar espaços públicos abandonados para instalação 
de ambientes de lazer e convivência.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas.

Linha de atuação – Saneamento
Ampliar a estrutura de saneamento urbano prevento 
maior pressão de unidades habitacionais a serem 
disponibilizadas pela hotelaria.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas.

Linha de atuação – Estradas
Monitorar a manutenção das estradas sejam municipais, 
estaduais, federais, vicinais ou particulares, oferecendo 
boas condições de trafegabilidade.

Longo Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo.

Linha de atuação – Telefonia
Captar instalação e ampliação de torres de telefonia móvel 
buscando a presença de sinal de todas as operadoras 
disponíveis no país.

Médio Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo.

Linha de atuação – Sinalização
Instalar faixas de pedestres para garantir a segurança dos 
moradores e visitantes.

Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas.

Instalar placas de sinalização da oferta turística, nas 
rodovias de acesso, na cidade e nas estradas vicinais; 
indicativas e informativas, que promovam facilidades aos 
visitantes.

Longo Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo.

Quadro 5

Quadro 6 – Ações – Infraestrutura
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Linha de atuação – Transporte 
Instalar ciclovia nas principais vias centrais e nas vias 
que circundam a cidade proporcionando segurança e 
potencializando a atração de ciclo turistas.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas

Estimular investimentos na oferta de transporte ao 
turista tais como veículos para transfer, aplicativos de 
transportes, taxi, outros.

Médio Baixa Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Comtur.

Estimular investimentos na oferta de bicicletas para 
serem alugadas aos turistas potencializando percorrerem 
ciclovias municipais.

Médio Média Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Comtur.

Instalação de terminal rodoviário e introdução do município 
na rota de empresas que atendem trajetos intermunicipais.

Longo Média Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo.

Linha de atuação – Acesso à informação
Identificar por georreferenciamento a oferta turística 
gerando dados para produção de mapas que contribuam 
com o deslocamento dos visitantes no município turístico.

Longo Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, empresários 
locais.

Instalar uma unidade de CAT – Centro de Atendimento ao 
Turista, em local centralizado e acessível na chegada do 
visitante à cidade, munido de tecnologia para informações 
turísticas por comandos touch e atendimento pessoal por 
equipe especializada em turismo.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas.

Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução
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Linha de atuação – Espaço para eventos
Melhorar a estrutura do Parque de Exposições dando 
condições de realizar eventos de variadas naturezas.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas, 
empresários locais.

Construção do Parque Municipal incluindo estruturas para 
vendas de bebidas e alimentos, espaços de convivência, 
ambientes para realização de eventos e um lago natural 
para atividades aquáticas de lazer.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas.

Construção ou adequação de espaço para abrigar a Feira 
de Artesanato ou Casa do Artesão, viabilizando a gestão 
do local pela associação municipal da classe.

Médio Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo 
e demais secretarias 
municipais correlatas, 
associação de artesãos.

Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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EIXO TEMÁTICO
QUALIDADE DA OFERTA TURÍSTICA



61

Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Operação da hotelaria
Aprimorar o operacional dos meios de hospedagem 
incluindo limpeza, governança, recepção, manutenção e 
serviço de café da manhã.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Capacitar para melhoria da presença digital dos 
empreendimentos considerando atingir total processo de 
interação online desde a oferta até a venda dos serviços 
turísticos.

Médio Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Preparar a linguagem dos empresários de hospedagem 
para traçar parcerias com o mercado turístico sabendo-se 
que a dinâmica de negócios é peculiarmente construída 
na parceria e negócios cooperados.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Capacitar para captação e produção de fotos e vídeos 
para serem postados em promoção online.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Linha de atuação – Melhoria da alimentação
Aprimorar o operacional dos serviços de alimentação 
incluindo limpeza, processos (com implantação da RDC 
216), layout de mesas e pratos, serviços de mesas e 
atendimento em geral.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Capacitar para melhoria da presença digital dos 
empreendimentos considerando atingir total processo de 
interação online desde a oferta até a venda dos serviços 
turísticos.

Médio Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae.

Preparar a linguagem dos empresários de alimentação 
para traçar parcerias com o mercado turístico sabendo-se 
que a dinâmica de negócios é peculiarmente construída 
na parceria e negócios cooperados.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae.

Capacitar para captação e produção de fotos e vídeos 
para serem postados em promoção online.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae.

Quadro 7 – Ações – Qualidade da oferta turística
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Linha de atuação – Preparação de guias e condutores
Capacitar mão de obra local para acompanhar turistas 
nas modalidades de passeios, desempenhando a 
liderança com emprego de normas técnicas, preservando 
a segurança, o conforto e o encantamento.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae.

Capacitar para melhoria da presença digital dos guias e 
condutores locais considerando alcançar visibilidade da 
oferta turística do município.

Médio Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae.

Preparar a linguagem dos guias e condutores para traçar 
parcerias com o mercado turístico sabendo-se que a 
dinâmica de negócios é peculiarmente construída na 
parceria e negócios cooperados.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae.

Capacitar para captação e produção de fotos e vídeos 
para serem postados em promoção online.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae.

Linha de atuação – Atendimento em geral
Introduzir  conceitos  de  atendimento  ao turista capacitando  
habilidades que transpareçam a hospitalidade e o 
encantamento necessários no setor turístico.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Preparar o comércio local para atender o turista com 
acolhimento, encantamento e subsidiando informações 
sobre a oferta turística.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Linha de atuação – Serviços públicos
Preparar as frentes de atendimento às pessoas ligadas 
aos serviços públicos para aplicarem linguagem adequada 
aos turistas compreendendo suas necessidades e 
expectativas.

Médio Média Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Sebrae, Senac.

Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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EIXO TEMÁTICO
MARKETING
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Plano de Marketing
Construir o Plano de Marketing a partir da afirmação 
dos segmentos prioritários de oferta, consoante com o 
processo de formatação dos produtos turísticos.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, Sebrae.

Dar visibilidade ao Plano de Marketing alinhando o 
comportamento de oferta dos investimentos privados 
com o avanço da infraestrutura púbica destinada ao 
turista.

Médio Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Linha de atuação – Marca Turística
Criar a marca turística do município aplicando a 
metodologia de branding, favorecendo a definição da sua 
aplicação e gestão, contribuindo com a visibilidade da 
oferta turística.

Curto Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Comtur, Sebrae, 
empresários locais.

Difundir o uso da marca turística pela gestão pública 
municipal e pelos empresários em geral, perpetuando sua 
aplicação no exercício de uma imagem setorial econômica 
e não de cunho político.

Longo Alta Secretaria Municipal 
de Esportes, Lazer e 
Turismo, Comtur, Sebrae, 
empresários locais.

Implantar diretrizes para a autorização do uso da marca 
turística gerindo sua aplicação em peças publicitárias 
da oferta turística, bem como em artigos a serem 
comercializados pelos empresários locai.

Longo Comtur.

Linha de atuação – Material Publicitário
Produzir um banco de imagens da oferta turística com 
conceitos atuais de imagem mercadológica, alimentando 
de tempo em tempo novas tomadas na medida que 
surgem novos produtos.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Produzir vídeos promocionais do turismo local aplicando 
layout e variação de tempo adequados aos diversos 
canais de veiculação atendendo as peculiaridades de 
cada material em acordo com o público alvo que deseja 
alcançar.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Quadro 8 – Ações – Marketing
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Criar um site institucional com foco na divulgação do 
turismo que contenha informações amplas da oferta, 
oportunizando também a divulgação das empresas 
envolvidas no atendimento ao turista e a interação do 
visitante em espaço que possa expressar opiniões e 
contar as experiências vividas no município.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Criar páginas em redes sociais para fortalecimento 
da presença digital da oferta turística, movimentando 
constantemente conteúdos estratégicos que promovam 
vendas.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Produzir panfletos impressos e no formato digital para 
franca distribuição da oferta turística.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Instalar outdoor nas rodovias de acesso ao município de 
Santa Carmem promovendo a oferta turística, buscando 
atrair atenção de potenciais visitantes.

Médio Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Instalar o portal turístico nas entradas da cidade com 
design que expresse a marca turística e seja capaz de 
compor cenário fotográfico.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Produzir um guia turístico com indicações de atrativos, 
equipamentos turísticos e serviços, bem como informando 
dados históricos e culturais da cidade.

Médio Média Empresários locais.

Linha de atuação – Canais de distribuição
Expandir a veiculação da marca turística em artigos 
artesanais, souvenirs e itens da economia criativa, 
impulsionando a visibilidade da oferta turística.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Movimentar redes sociais com programas de investimento 
monetário em publicações patrocinadas, alcançando 
mercados emissores importantes e atingindo o público 
alvo desejado.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Distribuir folhetos impressos e digitais em ambientes 
que alcançam mercados de entorno, regional, estadual, 
nacional e internacional.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Participação em feiras e eventos
Participar de eventos do setor turísticos tais como feiras 
e rodadas de negócios regionais, estaduais, nacionais e 
internacionais, promovendo a oferta turística através da 
distribuição de material promocional impresso e digital.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Participar de variados eventos nos municípios vizinhos e 
que compõem a Região Turística Portal do Agronegócio, 
distribuindo material de oferta turística, buscando captar 
mercado de entorno.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Nas feiras e festivais da cidade, promover o turismo local 
incluindo também a oferta do artesanato aproveitando 
nesses momentos, a presença de visitantes.

Médio Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Participar anualmente no mínimo de duas feiras 
nacionais com prioridade na feira promovidas pela ABAV 
– Associação Brasileira de Agentes de Viagens, e na 
Festuris – Festival de Turismo de Gramado.

Médio Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais.

Linha de atuação – Composição de rotas
Incluir o município nos roteiros do agroturismo com 
conceito de turismo tecnológico, potencializando os 
negócios turísticos através de campanhas de ofertas 
cooperadas com demais municípios.

Médio Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
empresários locais, IGR 
Portal do Agronegócio.

Colocar o município na rota do esporte promovendo 
e participando de eventos entre cidades vizinhas ou 
próximas.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
escolas, praticantes de 
atividades esportivas.
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Linha de atuação – Endomarketing
Propagar a oferta turística para os moradores através da 
estação de rádio local, jornais impressos e eletrônicos e 
outros meios de comunicação direta com os munícipes.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, empresários 
locais.

Difundir o assunto relacionado ao turismo local em todas 
as oportunidades de relacionamento interpessoal entre 
moradores, favorecendo engajamento no setor turístico.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, empresários 
locais.

Executar campanhas de divulgação interna do turismo 
considerando essencial tornar público as transformações 
positivas geradas pelo setor incluindo o alcance da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur, empresários 
locais.

Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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EIXO TEMÁTICO
GESTÃO E LEGISLAÇÃO
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Secretaria Municipal de Turismo
Gerar condições para que a Secretaria participe das 
articulações municipais, regionais, estaduais e nacionais 
tais como encontros, reuniões, fóruns, seminários e outros 
eventos que disseminam a economia do turismo.

Longo Alta Prefeitura Municipal.

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

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

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

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

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

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Manter constante atendimento de orientações ao MEI – 
Micro Empresário Individual, favorecendo a formalização 
do setor turístico.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Realizar planejamento anual das atividades culturais 
do município e eventos de toda natureza, definindo e 
priorizando os projetos para captação de recursos e 
organizando um calendário de eventos.

Médio Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Realizar o monitoramento da execução do Plano Municipal 
de Turismo, atualizando-o quando necessário.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

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

Longo Baixa Prefeitura Municipal.

Quadro 9 – Ações – Gestão e legislação
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Criar critérios que beneficiem os empreendimentos 
turísticos formais, tais como: participação nas ações 
promocionais, inclusão de folheteria no CAT – Centro 
de Atendimento ao Turista, participação nas missões 
técnicas e outros.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Estruturar um programa de inclusão de empresas no 
Cadastur.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Linha de atuação – Comtur – Conselho Municipal de Turismo
Fortalecer a atuação do Comtur construindo um Plano de 
Ações anual que organize os GTs – Grupos de Trabalho, 
organizando a atuação e possibilitando alcançar 
resultados.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

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

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Integrar o agronegócio, o comércio e o turismo, como 
forma de multiplicar o resultado em todos os setores.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Implementar e gerir o Fumtur – Fundo Municipal de 
Turismo, dando funcionalidade e atuação ao Comtur, 
realizando o planejamento financeiro e prestação de 
conta anual das ações a serem financiadas e apoiadas 
pelo Fundo.

Longo Média Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Disseminar a importância do COMTUR, entre os 
empresários e comunidade, como órgão fomentador do 
desenvolvimento do turismo no município.

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Promover o diálogo de incentivo aos bares, lanchonetes 
e restaurantes para que ampliem seus dias e horários de 
funcionamento, aumentando lucros através da satisfação 
do atendimento ao turista.

Longo Alta Comtur.

Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução
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Ação Prazo Prioridade Potenciais parceiros de 
execução

Linha de atuação – Conselho Estadual de Turismo
Interagir nas reuniões do Conselho Estadual de Turismo 
promovendo pautas que convirjam ações de fomento ao 
município e à Região Turística Portal do Agronegócio.

Médio Média Comtur.

Linha de atuação – Associações do setor
Estimular a formação de associações de classe como 
ABIH – Associação de Bares e Restaurantes, Abrasel – 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Associação 
de Artesãos, Associação de Agências de Viagens e 
Turismo e outras modalidades que traduzam expressão 
aos variados elos da cadeia produtiva do turismo.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Linha de atuação – IGR – Instância de Governança Regional
Contribuir para a elaboração do Plano de Turismo Integrado 
da Região Turística Portal do Agronegócio, buscando 
fomentar a rota a partir da associação da oferta turística 
dos municípios.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

Linha de atuação – Estudos e pesquisas
Manter o inventário da oferta turística atualizado. Longo Alta Secretaria Municipal de 

Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Realizar estudo do perfil do turista. Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Realizar pesquisas de satisfação do visitante e da visão 
do morador diante do fluxo de visitantes.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Sebrae.

Estimular os meios de hospedagem a preencherem o 
Boletim de Ocupação Hoteleira; acompanhar, recolher 
e tabular dados para construir dados estatísticos dos 
visitantes.

Longo Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Comtur.

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

Curto Alta Secretaria Municipal de 
Esportes, Lazer e Turismo.

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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 O planejamento participativo registrado em Plano Municipal de Turismo precisa ser 
encarado como um instrumento vivo de gestão do desenvolvimento da economia turística 
local.
 Nesse sentido requer manuseio constante, verificação e monitoramento do alcance dos 
resultados estimados e isso depende de estratégias que favoreçam o acompanhamento da 
execução do Plano.
 Esse conjunto de estratégias denomina-se sistema de monitoramento e confere 
verdadeiro sentido de desenvolver um Plano Municipal de Turismo, conferindo condições que 
seja efetivo instrumento de impacto na economia local.
 Nesse processo de monitoramento consta a fundamental atuação do Comtur – Conselho 
Municipal de Turismo, onde estão representados os setores da economia do turística, a gestão 
pública e a sociedade em geral. 
 Sob a gestão do Comtur e com a atuação efetiva de captação de dados por parte da 
gestão pública municipal de turismo, ocorre com periodicidade a produção de relatórios que 
devem ser emitidos e publicizados para a sociedade local.
 Dessa forma, durante os quatro anos de vigência do Plano se constrói em paralelo um 
gráfico de evolução do turismo de Santa Carmem garantindo que a revisão do Plano após o 
tempo de sua aplicação, será pragmático e efetivo seguindo em frente com a correspondência 
dos anseios da população e alcançando sempre mais a satisfação do turista.
 Para isso, segue a apresentação dos instrumentos indicadores, a operação do 
monitoramento e metas estabelecidas:

9. INDICADORES, METAS E AVALIZAÇÃO DE 
MONITORAMENTO

Fonte: elabora pela Secullos Tour, 2021.
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Foto- Banco de Imagens da Prefeitura Municipal
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INDICADOR NÚMERO DA OFERTA FORMAL DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS
AGÊNCIA DE TURISMO

Descrição Acompanhar o crescimento de estabelecimentos que comercializam e operam a oferta 
turística do município.

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

Marco inicial Segundo Inventário da Oferta Turística (2020), o município conta com 0 empresa de 
agenciamento na modalidade emissiva.

Meta Alcançar a marca de 03 empresas de agenciamento na modalidade receptiva até 
dezembro/2025.

MEIOS DE HOSPEDAGEM
Descrição Acompanhar o crescimento de estabelecimentos através da mensuração da oferta de 

leitos disponíveis aos turistas.
Fonte Relatório de empresas com CNAE ativo no cadastro da Prefeitura e relatório de empresas 

devidamente regularizadas no CADASTUR do Ministério do Turismo.
Marco inicial Segundo Inventário da Oferta Turística (2020), o município conta com 03 empreendimentos 

de hospedagem somando 115 leitos disponíveis, incluindo 01 empreendimento em fase 
final de construção.

Meta Alcançar a marca de 500 leitos disponíveis até dezembro/2025.
ATRATIVOS E ENTRETENIMENTO

Descrição Acompanhar o crescimento de estabelecimentos e espaços públicos preparados para 
atividades turísticas considerando variadas propostas como ecoturismo, agroturismo 
(turismo tecnológico), turismo de lazer, turismo de pesca, turismo balnear e outros 
segmentos, através da mensuração de pontos de oferta turística.

Fonte Relatório de empresas com CNAE ativo no cadastro da Prefeitura e constantes no material 
promocional do turismo local.

Marco inicial Segundo Inventário da Oferta Turística (2020), o município conta com 04 pontos de visitas 
turísticas. 

Meta Alcançar a marca de 10 pontos disponíveis até dezembro/2026.

Quadro 10 – Indicador – Número da oferta formal de equipamentos turísticos

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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INDICADOR FLUXO TURÍSTICO
TAXA DE OCUPAÇÃO HOTELEIRA

Descrição Acompanhar, monitorar e quantificar a proporção entre a oferta de Unidades habitacionais 
disponíveis e a oferta de ocupada no período, considerando a quantidade de visitantes, a 
fim de mensurar a utilização dos empreendimentos hoteleiros.

Fonte Boletim de ocupação hoteleira a ser preenchido pelos empreendimentos de hospedagem.
Marco inicial Atualmente sem registro estatísticos.
Meta Alcançar a marca entre 60% e 80% da ocupação hoteleira da oferta disponível de unidades 

habitacionais em empreendimentos de meios de hospedagem.
NÚMERO DE VISITANTES

Descrição Acompanhar, monitorar e quantificar a presença de visitantes nos pontos disponíveis para 
essa finalidade, considerando o número de pessoas e sua procedência.

Fonte Assinatura no livro de visitantes a ser implementado em todos os espaços de oferta de 
atrativo turístico contendo a referência do nome, procedência de data da visita

Marco inicial Atualmente sem registro estatísticos.
Meta Alcançar a média de 1.000 visitantes ao mês até dezembro/2026.

INDICADOR RECEITA TURÍSTICA
TRIBUTOS MUNICIPAIS

Descrição Acompanhar, monitorar e quantificar a arrecadação de ISSQN – Imposto Sobre Serviço de 
Qualquer Natureza, atribuído aos serviços turísticos dos meios de hospedagem, serviços 
de alimentação, agenciamento receptivo e ingressos para atrativos turísticos, traçando 
assim um paralelo de efetividade da formalização dos negócios da economia do turismo.

Fonte DAM – Documento de Arrecadação Municipal planilhados por setores de oferta turística.
Marco inicial Atualmente sem registro estatísticos.
Meta Tornar a análise de crescimento anual como referência para crescimento, atualmente sem 

subsídios para prospectar escala quantitativa de meta.

Quadro 11 – Indicador – Fluxo turístico

Quadro 12 – Indicador – Receita Turística

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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INDICADOR NÍVEL DA SATISFAÇÃO DO TURISTA
TURISTAS DE VARIADOS PERFIS

Descrição Acompanhar, monitorar e quantificar a coleta de notas atribuídas aos serviços de segurança 
pública, urbanização, espaços públicos de lazer, hospedagem, alimentação, atrativos 
e entretenimento, atendimento nas operações turísticas, atendimento do comércio em 
geral, atendimento dos serviços públicos municipais, limpeza da cidade e outros, atribuindo 
notas de 0 a 10 como indicador da satisfação do turista.

Fonte Formulários de pesquisa de satisfação impressos disponíveis em todos os estabelecimentos 
que mantém relação com turistas, disponíveis no formato digital no site da prefeitura, e 
através de tour coment disponível e divulgado em QR Code com leitura de dados pelo 
Comtur.

Marco inicial Atualmente sem registro estatísticos.
Meta Alcançar a marca de 80% dos respondentes atribuindo notas gerais entre 6 e 10, até 

dezembro/2026.

Quadro 13 – Indicador – Nível de satisfação do turista

Fonte: Elaborado pela Secullos Tour, 2021.
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 A iniciativa de planejar o turismo de Santa 
Carmem demonstra vontade de permanecer 
integrante da Região Turística Portal do Agronegócio 
e de tornar o turismo o protagonista no fomento da 
economia local potencializando negócios locais.
 Sem dúvida, um olhar de futuro diante de 
todas as mensurações otimistas de crescimento do 
turismo no Brasil e da visão de sucesso alcançado 
por destinos que praticam sustentabilidade e 
diferenciais competitivos capazes de agradar 
variados perfis de visitantes.
 Isso comprova que o município reúne condições 
favoráveis para alavancar o turismo local, seja sob o 
aspecto de uma gestão pública comprometida com o 
desenvolvimento, sob a vontade da iniciativa privada 
em expandir seus negócios e por seus recursos 
naturais, culturais e tecnológicos que potencializam 
transformarem-se em produtos turísticos. 
 Diante do exposto formou-se o processo 
participativo de construção do Plano Municipal de 
Turismo de Santa Carmem desencadeando debates, 
trocas de experiências e repasse de conhecimentos, 
o que favoreceu contextualizar a visão de futuro em 

transformar o município em um destino turístico a 
ser cobiçado por variados mercados consumidores.
 O resultado é um planejamento exequível 
correspondendo ao grau de maturidade do setor 
turístico local em seu inicial estágio de percepção 
de potencial, mas suficiente para iniciar ações de 
fomento dos variados nichos de oferta turística.
 Um salto na geração de emprego e renda vez que 
o setor turístico é o único do mundo minimamente 
mecanizado onde a entrega final consiste em gerar 
emoções e experiências memoráveis através das 
relações interpessoais e emprego de capital humano.
 É certo que o atual cenário é incipiente para 
atrair turistas que impactem na economia, mas as 
possibilidades são muitas e a vontade de transformar 
em produtos está organizada no Mapa Estratégico 
do Plano.
 Com esse sentimento de ordenamento de 
ideias lança-se o Plano Municipal de Turismo de 
Santa Carmem como marco zero da caminhada 
rumo à notoriedade do município dentre os roteiros 
turísticos do Brasil.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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ABAV – Associação Brasileira dos Agentes de Viagens, 
tem como objetivo atuar como potencializador de 
negócios relacionados a viagens e na viabilização 
dos interesses coletivos dos agentes de viagens no 
Brasil.

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

ABRASEL – Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes é uma entidade empresarial sem fins 
lucrativos que busca fortalecer as relações entre 
empresários e destes com entidades públicas, nas 
variadas esferas de gestão do setor, defendendo 
interesses e buscando soluções que rentabilizem de 
maneira eficiente os negócios.

ATRATIVOS – São elementos de variados perfis 
(natural, cultural, histórico, tecnológico criativo e 
outros), capazes de promover o deslocamento de 
visitantes, e que estejam imbuídos de pressupostos 
operacionais e comerciais tornando-se assim, 
gerador de negócios.

CADASTUR – Sistema de cadastro de pessoas 
físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo, 

executado pelo Ministério do Turismo, em parceria 
com os órgãos oficiais de turismo nos estados. 
O cadastro é obrigatório para os meios de 
hospedagem, agências de turismo, transportadoras, 
organizadores de eventos, parques temáticos, 
acampamentos e guias de turismo. Quanto maior o 
número de empresas cadastradas, maior o esforço 
do setor público na mobilização e legalização 
dos prestadores, favorecendo a arrecadação de 
impostos e garantindo, melhores condições durante 
as viagens.

DESTINO TURÍSTICO – Local, cidade, região ou país 
para onde se movimentam os fluxos turísticos.

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

EVENTOS TURÍSTICOS – Eventos de notório 
conhecimento popular e geradores de fluxo de 
turistas. 

FLUXO TURÍSTICO – Qualquer deslocamento de 
um conjunto de turistas que se movimenta de uma 
direção a outra, unidirecionalmente, num contexto 
espaço-temporal delimitado, com um ponto comum 
de emissão e um ou vários pontos de recepção.

GASTRONOMIA – Conjunto de alimentos e bebidas e 
seus rituais peculiares de elaboração, modo de servir 
e de consumir, confeccionados com ingredientes 
próprios de um conceito agregado e com base nas 

11. GLOSSÁRIO
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suas tradições gastronômicas.

GUIA DE TURISMO – Profissional que exerça as 
atividades de acompanhamento, orientação e 
transmissão de informações a pessoas ou grupos, 
em visitas, excursões urbanas, municipais, estaduais, 
interestaduais, internacionais ou especializadas. 

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

INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL – 
Organização representativa dos poderes público e 
privado, da sociedade e dos municípios componentes 
das regiões turísticas, com o papel de coordenar, 
acompanhar e gerir o processo de regionalização do 
turismo na região turística.

INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA – Processo de 
levantamento, identificação e registro dos atrativos 
turísticos, dos serviços e equipamentos turísticos 
e da infraestrutura de apoio ao turismo como 
instrumento base de informações para fins de 
planejamento e gestão da atividade turística.

MERCADO TURÍSTICO – Encontro e relação entre a 
oferta de produtos e serviços turísticos e a demanda, 
individual ou coletiva, interessada e motivada pelo 
consumo e o uso destes produtos e serviços.

MAPA DO TURISMO BRASILEIRO – Instrument
o de orientação para a atuação do Ministério do 
Turismo no desenvolvimento das políticas públicas 

setoriais e locais, nos territórios nele identificados, 
tendo como foco a gestão, estruturação e promoção 
do turismo, de forma regionalizada e descentralizada. 

MARKETING TURÍSTICO – Conjunto de técnicas 
estatísticas, econômicas, sociológicas e psicológicas, 
utilizadas para estudar e conquistar o mercado, 
mediante lançamento planejado de produtos, 
consistindo numa estratégia dos produtos para 
adequar seus recursos às novas oportunidades que 
o mercado oferece.

POTENCIAL TURÍSTICO – Elementos naturais e/
ou antrópicos (aqueles alterados pelo homem) 
passíveis de aproveitamento turístico.

PRODUTO TURÍSTICO – Conjunto de atrativos, 
equipamentos e serviços turísticos acrescidos de 
facilidades, localizados em um ou mais municípios, 
ofertado de forma organizada por um determinado 
preço.

PROGRAMA CAMA E CAFÉ – Hospedagem 
em residência com, no máximo, três unidades 
habitacionais e nove leitos para uso turístico, com 
serviços de café da manhã, na qual o proprietário 
resida. 

PROMOÇÃO TURÍSTICA – Um dos itens do composto 
de marketing que abrange todas as ferramentas 
mercadológicas utilizadas para estabelecer 
comunicação com o mercado, incluindo as técnicas 
a serem aplicadas para promover o produto turístico 
e a forma como a promoção será transmitida ao 
consumidor: imagem, linguagem de comunicação 
etc.
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REGIÃO TURÍSTICA – Espaço geográfico que 
apresenta características e potencialidades similares 
e complementares, capazes de serem articuladas 
e que definem um território delimitado para fins 
de planejamento e gestão. Assim, a integração de 
municípios de um ou mais estados, ou de um ou 
mais países, pode constituir uma região turística.

REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO – Modelo de gestão 
de política pública, descentralizada, coordenada e 
integrada, com base nos princípios da flexibilidade, 
articulação, mobilização, cooperação intersetorial e 
interinstitucional e na sinergia de decisões.

ROTEIRO TURÍSTICO – Itinerário caracterizado por 
um ou mais elementos que lhe conferem identidade, 
definido e estruturado para fins de planejamento, 
gestão, promoção e comercialização turística.

SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS – 
Conjunto de serviços, edificações e instalações 

indispensáveis ao desenvolvimento da atividade 
turística e que existem em função desta. 
Compreendem os serviços e os equipamentos 
de hospedagem, alimentação, agenciamento, 
transportes, para eventos, de lazer etc.

TURISMO SUSTENTÁVEL – Atividade que satisfaz 
as necessidades dos visitantes e as necessidades 
socioeconômicas das regiões receptoras, enquanto 
os aspectos culturais, a integridade dos ambientes 
naturais e a diversidade biológica são mantidas para 
o futuro.

UNIDADES HABITACIONAIS – Espaço atingível a 
partir das áreas principais de circulação comuns no 
estabelecimento, destinado à utilização privada pelo 
hóspede, para seu bem estar, higiene e repouso.

TOUR COMENT – Ferramenta de captação da 
satisfação do turista que é organizada em formulários 
de pesquisas disponíveis para que os visitantes 
expressem suas percepções de qualidade da oferta 
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