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INTRODUÇÃO
A distância entre o potencial turístico e o realizado no Brasil representa uma enorme 
oportunidade para o país dar um salto de desenvolvimento. O último estudo de 
Competitividade do Turismo do Fórum Econômico Mundial, realizado em 2015, indica 
o país na 28ª colocação num ranking de 141 países analisados.

A exemplo de nações como Espanha e Croácia, que apostaram no setor de viagens 
para gerar emprego e renda, o Brasil também vê o turismo como uma das saídas 
viáveis no momento desafiador da economia nacional. 

Neste contexto, o Plano Brasil Mais Turismo traz medidas de impulso ao turismo a 
partir de soluções técnicas para gargalos históricos do setor, sem custos adicionais ao 
governo. As ações são resultado da junção de pleitos apresentados pelo mercado e 
sugestões das principais autoridades do turismo no mundo, como o secretário-geral 
da Organização Mundial do Turismo, (braço da ONU para o setor), Taleb Rifai, e o 
presidente do Conselho Mundial de Turismo e Viagem (WTTC), David Scowsill. 

Entre os principais reflexos diretos na economia, o pacote pretende aumentar o 
número de turistas internacionais de 6,6 milhões em 2016 para 12 milhões em 2022. 
Como consequência, elevar a receita proveniente desses visitantes de US$ 6 bilhões 
para US$ 19 bilhões no mesmo período. A ideia é também contribuir decisivamente 
para inserir 39,7 milhões de brasileiros no mercado consumidor de viagens até 2022. 

O Plano tem potencial para gerar quase seis milhões de empregos. Em âmbito 
mundial, o turismo é responsável por um em cada 11 postos de trabalho (9%) de 
acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT). No Brasil, ocupa diretamente 
apenas 3,14% da população economicamente ativa. 

Marx Beltrão
Ministro do Turismo
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VISTOS ELETRÔNICOS 
Menos barreiras, mais turistas internacionais
Facilitar a vida de quem precisa de vistos é peça-chave para o Brasil se tornar ainda 
mais competitivo no mercado internacional do turismo. Segundo estudo da 
Organização Mundial de Turismo e do Conselho Mundial de Viagem e Turismo 
(WTTC), flexibilizar a obtenção do documento, com ênfase prioritária na Austrália, no 
Canadá, nos Estados Unidos e no Japão, teria potencial de ampliar em até 25% ao ano 
o número de viajantes dos países beneficiados e trazer cerca de R$ 1,4 bilhão para a 
economia nacional em dois anos.

Por isso, o Ministério do Turismo propôs ao Ministério de Relações Exteriores a 
implantação do visto eletrônico para países estratégicos. Até o fim de 2017, a ideia é 
que a medida passe a valer para turistas de EUA, Canadá, Austrália, Japão, que são 
grandes emissores de turistas internacionais com alto poder aquisitivo.

A concessão de vistos eletrônicos transforma todo o período de solicitação, 
pagamento de taxas, análise, concessão e emissão de visto num processo de apenas 
48 horas. Tudo pode ser feito via web ou por um aplicativo, sem burocracia.

Adotada durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a flexibilização de vistos 
beneficiou 74% dos 163 mil turistas de Austrália, Canadá, EUA e Japão. Eles deixaram 
mais de US$ 167 milhões na economia nacional. Mais de 85% deles disseram que a 
manutenção do benefício facilitaria o retorno deles.
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AMPLIAÇÃO DA CONECTIVIDADE AÉREA
Mais voos, mais destinos 

Para atender a demanda de um país com dimensões continentais e dinamizar o 
setor aéreo, o governo brasileiro adotará medidas que permitirão a abertura do 
capital de companhias aéreas nacionais e a entrada de empresas 100% estrangeiras 
no Brasil. A ação é fundamental para expandir as fronteiras do turismo, ampliar o 
número de companhias aéreas em operação e facilitar os deslocamentos.

A entrada de mais investimentos e empresas tem como meta a criação de novas 
rotas e mais vagas de trabalho, além de reduzir os custos ao consumidor. A ação 
também ampliará a aviação regional, o que permitirá, por exemplo, a dinamização 
da economia das pequenas e médias cidades, com efeitos diretos para o turismo e 
incremento da integração nacional.
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As alterações incluem, por exemplo, melhoria do ambiente de negócios, a inovação, a 
desburocratização do setor e o fomento à pesquisa como objetivos da Política 
Nacional de Turismo. 

O texto atualiza os objetivos do Plano Nacional do Turismo, incluindo a promoção do 
turismo social, o incentivo à produção associada ao turismo como forma de inclusão 
e de diversificação da oferta turística, e o fortalecimento da gestão descentralizada e 
da regionalização do turismo. 

O fortalecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento da atividade 
turística também está previsto. A ideia é ampliar os investimentos e o 
compartilhamento de custos com a iniciativa privada para a realização de projetos de 
infraestrutura, promoção e qualificação.

Também entre os avanços estão a inclusão de albergues e hostels no conceito de 
hospedagem e o reconhecimento dos cruzeiros como prestadores de serviços 
turísticos. A lei caracteriza ainda como profissionais do turismo as atividades 
regulamentadas e reconhecidas do setor, como guias de turismo e turismólogos.

O período de 24 horas das diárias passará a incluir as duas horas antes do check’out, 
destinado à operacionalização das unidades de hospedagem, ajuste que se alinha às 
práticas já realizadas na rede hoteleira.

A proposta inclui, ainda, a atribuição ao Poder Público Federal de promover a criação 
de Áreas Especiais de Interesse Turístico (AEIT), como territórios priorizados com 
vistas a facilitar a atração de investimentos e adequa o conceito de Parques 
Temáticos, possibilitando que eles possam exercer a prestação de serviços de apoio 
ao turista, e de organizadoras de eventos. A meta é ampliar as possibilidades de 
atuação destes estabelecimentos e fortalecer a livre concorrência entre eles.

MODERNIZAÇÃO DA LEI GERAL
DO TURISMO
Melhor ambiente de negócios
O Ministério do Turismo e as principais autoridades do setor propõem a atualização 
da Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771/2008). O objetivo é adequar a legislação à 
dinâmica atual da atividade turística, com desburocratização de processos e maior 
integração com a iniciativa privada. As propostas estão em Projeto de Lei que será 
encaminhado ao Congresso Nacional.
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MELHOR APROVEITAMENTO TURÍSTICO 
DAS ORLAS
Cessão de áreas da União ao Ministério do Turismo
O Ministério do Turismo e a Secretaria de Patrimônio (SPU), do Ministério de 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, assinaram portaria conjunta para 
otimizar o uso de áreas com alto potencial turístico e dinamizar o mercado de 
viagens. Pela parceria, o ministério identificará áreas da União, como orlas 
marítimas e margens de rios federais com potencial turístico.

Para que terrenos da União sejam considerados de interesse turístico, caberá ao 
MTur adotar ações como promover a regularização das áreas; autorizar a 
formalização dos contratos de concessão e proporcionar meios e condições para o 
desenvolvimento do potencial turístico das áreas entregues.

A medida vai permitir, nestas regiões, atividades típicas do setor, como construção 
de marinas, hotéis e resorts. O ministério definirá os tipos de empreendimentos 
turísticos que se deseja incentivar nas áreas selecionadas, levando em conta o 
potencial e a vocação econômica turística das áreas.
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Melhores serviços, mais satisfação do turista
O Plano Brasil Mais Turismo fortalecerá as iniciativas voltadas à capacitação 
profissional. No primeiro semestre de 2017, será lançado o Pronatec Turismo 
Cidadão Técnico, com a previsão de ofertar 10 mil vagas para estudantes brasileiros 
do ensino médio no eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer. A medida dá continuidade 
ao Pronatec Turismo, realizado em parceria com o Ministério da Educação, que já 
formou mais de 146 mil brasileiros.

Serão sete cursos realizados simultaneamente ao ensino escolar tradicional. A 
capacitação envolve recepção, viagens, eventos, gastronomia, serviços de 
alimentação, entretenimento e interação. Abrange ainda planejamento, organização, 
operação e avaliação de produtos e serviços inerentes ao setor.

A plataforma Braços Abertos, projeto piloto do MTur criado para qualificar 
profissionais que atenderam turistas durante os Jogos Rio 2016, será fortalecida. A 
ferramenta online e gratuita terá vagas ilimitadas. O curso de 80 horas ensinará a 
receber bem o turista e contemplará temas como hotelaria, manipulação segura de 
alimentos, combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e atendimento 
ao cliente, por exemplo.

Servidores municipais e estaduais que trabalham com turismo também poderão 
participar do curso de Qualificação para Gestores Públicos por meio da plataforma 
digital. Com 50 horas e vagas ilimitadas, a capacitação dará ênfase às áreas de 
planejamento, legislação e sustentabilidade, além de prevenção e combate à 
exploração sexual.

A operacionalização do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e 
Hospitalidade, lançado em janeiro de 2017, também é uma aposta do pacote. A 
iniciativa prevê o envio, em 2018, de 120 alunos de cursos de graduação de 
instituições públicas para até três meses de treinamento no Reino Unido. A iniciativa 
realizará a seleção dos contemplados já no primeiro semestre deste ano. O 
investimento do MTur é de R$ 5 milhões.
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ATUALIZAÇÃO DO MAPA 
DO TURISMO BRASILEIRO
Fortalecimento das regiões turísticas  
O Mapa do Turismo Brasileiro é uma ferramenta de gestão que aponta as regiões 
que têm estrutura mínima para o desenvolvimento da atividade e os municípios que 
adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento. É ele quem define o recorte 
territorial a ser trabalhado prioritariamente pelo ministério, estados e municípios, 
na destinação de investimentos.

Com foco nos territórios do Mapa é possível desenvolver e consolidar novos destinos 
turísticos e aumentar, dessa forma, a qualidade do produto turístico brasileiro.

Para atender de forma cada vez mais eficiente estas regiões, a atualização da 
ferramenta passou a ser bienal e atrelada ao calendário eleitoral: no primeiro 
semestre do primeiro ano de exercício do mandato dos gestores públicos 
municipais (prefeitos); e no primeiro semestre do primeiro ano de exercício do 
mandato dos gestores públicos estaduais (governadores).

A medida é estratégica, já que os critérios para indicação e adesão dos municípios 
ao Mapa estão relacionados diretamente ao pacto com gestores públicos 
municipais. Para participar, a região deve ter um órgão responsável pela pasta de 
turismo e orçamento para investir no setor. Também deve assinar um termo de 
compromisso com o Ministério do Turismo, além de se comprometer a participar da 
instância de governança regional da qual faz parte.

A próxima atualização está em curso e deve ser divulgada no segundo semestre de 
2017. A indicação das áreas é realizada pelos órgãos oficiais de Turismo dos Estados 
e do Distrito Federal.
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SECRETARIA

FORTALECIMENTO DOS ÓRGÃOS 
ESTADUAIS DE TURISMO
Mais recursos, mais desenvolvimento
Os órgãos estaduais de turismo receberão um reforço para executar o papel de 
estimulador, apoiador e orientador das regiões turísticas. O Ministério do Turismo 
lançou uma chamada pública que prevê R$ 5,4 milhões em projetos para garantir a 
melhoria da gestão das regiões turísticas e fortalecer o Sistema Nacional de Turismo.

Entre os objetivos está identificar e apoiar a elaboração de projetos executivos que 
antecedem as obras de infraestrutura turística, o que contribui para qualificar e dar 
agilidade na formalização e execução dos projetos de infraestrutura recebidos para 
apoio da pasta.

Desde a sua criação, o ministério já contratou 17 mil obras em todo país, o que 
representa R$ 8,8 bilhões. São ações como pavimentação, recuperação de 
patrimônio histórico, sinalização turística, implantação de centros de atendimento 
ao turista e centros de convenções. A melhoria na infraestrutura das cidades 
aumenta a competitividade dos destinos e a qualidade dos serviços oferecidos não 
só aos turistas, como aos próprios moradores.

A chamada também apoia a elaboração de estudos e projetos que fazem parte 
Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur Nacional), além de 
permitir o fortalecimento do modelo de gestão descentralizada do turismo para 
implantação da Política Nacional do Turismo.
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PARCERIA COM A ANTT 
Mais fiscalização no transporte turístico  
Com o intuito de intensificar a fiscalização do transporte turístico nas rodovias 
brasileiras, o Ministério do Turismo passará a contar com um acordo de cooperação 
técnica com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A ideia é que o 
órgão verifique, em suas rotinas de fiscalização, se os prestadores de transporte 
turístico estão devidamente cadastrados no ministério e ajude a garantir a 
formalização de todos os prestadores desta atividade.

De acordo com o Cadastur, ferramenta criada pelo Ministério do Turismo para 
cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo brasileiro, 
entre as atividades de cadastro obrigatório está a de transporte turístico.

A iniciativa possibilitará ainda uma ação integrada para o compartilhamento de 
dados estatísticos, auxiliando a criação de políticas públicas do setor a partir do 
mapeamento do fluxo turístico terrestre nos principais destinos do Brasil.
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PARQUES TEMÁTICOS 
Menos burocracia, mais eficiência
Dois dos dez parques temáticos com melhor avaliação no mundo estão no Brasil. O 
País tem 13 parques e cinco empreendimentos caracterizados como atrações 
turísticas em operação. Eles recebem mais de 17 milhões de turistas ao ano e geram 
mais de 11 mil empregos diretos, segundo dados de 2015. O potencial, contudo, é 
muito maior. Nos EUA, por exemplo, há mais de 600 parques temáticos. 

Para aprimorar o ambiente de negócios do setor, o Ministério do Turismo propõe 
adequar o conceito de parques temáticos dentro da Lei Geral do Turismo e nos 
decretos e portarias relacionados. 

O texto atual da legislação considera como atividade dos Parques Temáticos 
somente os serviços de entretenimento, lazer e diversão, e não deixa expresso que 
existem outras atividades de apoio e suporte ao turista que são essenciais a esse 
tipo de empreendimento. Com o ajuste, as receitas decorrentes da prestação de 
qualquer serviço do parque poderão ser abrangidas pelo regime de incidência 
cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.

 




