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RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta uma análise sobre o Plano de 

Turismo de Alta Floresta, realizado pela Hidrelétrica Teles Pires (UHE) como parte 

dos programas compensatórias devido à construção da usina hidrelétrica no Rio 

Teles Pires, o projeto foi coordenado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas (SEBRAE). Todo o processo de elaboração foi de acordo 

com o Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo (MTUR), 

o diagnóstico, estudo de mercado, priorização das ações, formação do Grupo 

Gestor com representantes da administração pública, instituições de turismo 

públicas e privadas, governança local, e terceiro setor o qual foi o universo da 

pesquisa. Foi aplicado questionário semiestruturado, com perguntas abertas e 

fechadas. Os dados levantados foram através dos documentos publicados pela 

UHE Teles Pires, disponibilizados no site do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), documentos do Ministério do 

Turismo (MTUR). A pesquisa trouxe experiências positivas para a compreensão 

do Planejamento Estratégico da cidade que está localizada na região da Amazônia 

Mato - grossense.  

 

Palavras-chave: Administração; Turismo; Planejamento Estratégico; Alta Floresta; 

Amazônia mato – grossense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 
This Course Conclusion Paper presents an analysis of the Alta Floresta Tourism 
Plan, carried out by the Teles Pires Hydroelectric Power Plant (HPP) as part of the 
compensatory programs due to the construction of the hydroelectric power plant on 
the Teles Pires River. The project was coordinated by the Brazilian Support 
Service. Micro and Small Business (SEBRAE). The whole elaboration process was 
in accordance with the Tourism Regionalization Program of the Ministry of Tourism 
(MTUR), the diagnosis, market study, prioritization of actions, formation of the 
Management Group with representatives of the public administration, public and 
private tourism institutions, local governance, and third sector which was the 
universe of research. A semi-structured questionnaire was applied, with open and 
closed questions. The data were collected through the documents published by 
HPP Teles Pires, available on the website of the Brazilian Institute of Environment 
and Renewable Natural Resources (IBAMA), documents from the Ministry of 
Tourism (MTUR). The research brought positive experiences for the understanding 
of the Strategic Planning of the city that is located in the Mato Grosso Amazon 
region. 
 
Keywords: Administration; Tourism; Strategic plannig; Alta Floresta; Amazônia 
Mato – grossense. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce no mundo. 

Segundo dados da OMT (Organização Mundial do Turismo, 2009), na categoria de 

exportação o Turismo ocupa a 4ª posição, logo atrás dos combustíveis, produtos 

químicos e automóveis (BRASIL, 2011, p. 24). 

O conceito de Turismo ainda apresenta discordância entre autores de 

diferentes correntes, devido à complexidade da atividade. No entendimento de Dias 

(2003) turismo é tudo que envolve a realização de uma viagem para destino 

diferente do que se residem, inferior a um ano em busca de lazer, negócios ou 

outras motivações, sem remuneração (DIAS, 2003, p. 45).  

A atividade turística possui efeito econômico multiplicador na sociedade, por 

envolver uma rede muito diversificada de empreendimentos que estão ligados direta 

e indiretamente ao serviço e produto de turismo. Portanto, trata-se de uma atividade 

altamente dinâmica e economicista, que pode impactar negativa e positivamente a 

comunidade receptiva e o meio ambiente, nos hábitos culturais e do cotidiano das 

pessoas. 

Sendo assim, pensar o espaço turístico e seu planejamento, implica elaborar 

políticas públicas que contribuam para melhor estruturação dos recursos cultural, 

natural e social de uma localidade. A construção do planejamento de um destino 

turístico é provocar a percepção das pessoas dessa localidade como mostra 

Palermo et al. (2007, p. 117) a respeito das políticas públicas, onde a prioridade é a 

capacitação da mão de obra do setor, desenvolver as habilidades técnicas na 

gestão publica e privada, promover a comunicação e articulação de todos os 

envolvidos na atividade do turismo local. 

Em decorrência do anseio do setor de turismo em ter uma atividade turística 

nacional em um formato mais globalizado e em harmonia com a Organização 

Mundial do Turismo (OMT), no ano de 2003 foi criado o Ministério do Turismo 

(MTUR) com o objetivo de desenvolver o turismo de maneira sustentável pelo 

processo de interiorização e sustentado pela estrutura da Gestão Descentralizada 

(BRASIL, 2019). 

O Plano Nacional de Turismo (PNT) é um programa de governo federal 

pensado e planejado em longo prazo. A gestão desse programa é conduzida com 

base em informações do Ministério do Turismo (MTUR), Fórum Nacional de 
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Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo e pelo Conselho Nacional do 

Turismo. Suas metas são executadas através dos planos de ação que estão 

subordinados à estratégia da política nacional do turismo (BRASIL, 2019). 

Segundo Pereira et al. (2018, p. 108) a estrutura organizacional da gestão do 

ministério é considerada assertiva permitindo a participação da sociedade civil 

organizada, instituições e outras organizações, com pontuações a serem superadas 

como melhoria dos produtos e serviços turísticos baseado na qualificação de equipe 

para elaboração e execução de bons projetos. 

 O Plano Cores do Brasil é uma ferramenta de gestão estratégica do 

Ministério do Turismo (MTUR) com a finalidade de consolidar e impulsionar a 

atividade turística de forma sustentável e promover o marketing turístico nacional, 

usando como ancora as informações processadas pelo Planejamento do 

Desenvolvimento Turístico e o Planejamento do Marketing Turístico (BRASIL, 2003, 

p. 4). 

A implementação do planejamento turístico vai além da sua elaboração 

sofrendo grande influência de fatores externos ao planejamento limitando assim, a 

sua execução e implementação (DIAS, 2003, p. 94). Para Tonon e Cardozo (2013, 

p. 10) o impedimento se dá principalmente, pela ausência das habilidades técnicas 

da gestão pública local que desconsidera o envolvimento da comunidade no 

planejamento participativo do turismo. Sendo assim, a gestão do turismo foi 

regulamentada em 2008, definindo competências e responsabilidades do poder 

publico e de toda a cadeia do setor de turismo. 

Alta Floresta é uma cidade localizada no extremo norte do estado de Mato 

Grosso, a 830 km da capital Cuiabá.  Integra os municípios da região da Amazônia 

Mato - grossense, juntamente com os municípios de Novo Mundo, Carlinda, 

Paranaíta, Nova Bandeirante, Nova Monte Verde e Apiacás. É cidade polo e a 

décima mais populosa do estado, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2018). O acesso a Alta Floresta pode ser por via 

terrestre pela BR-163, Rodovia. MT - 208 ou Rodovia MT 320, também por via 

aérea através do Aeroporto Regional (IBGE, 2010). 

No período de 2013 a 2015, foi elaborado o Plano de Turismo para o 

município de Alta Floresta seguindo os processos metodológicos do Ministério do 

Turismo (MTUR), pela Hidrelétrica Teles Pires (UHE TELES PIRES), Serviços de 
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Apoio à Micro e Pequenas Empresa (SEBRAE/MT) e Instituto Marca Brasil (IMB) 

(UHE Teles Pires, 2014, p. 7). 

A metodologia de avaliação adotada no planejamento do turismo local é a de 

valoração de produtos turísticos que, de acordo com Brasil (2003, p. 4) foi 

desenvolvida pela Chias Marketing e utilizada no Programa de Regionalização, para 

estruturar e diversificar a oferta do turismo brasileiro. Dessa maneira, a partir de 

informações inventariadas formatou-se o diagnóstico da oferta turística da cidade 

de Alta Florestal, que serviu como base para a priorização de variáveis estratégicas, 

servindo como elemento norteador do Plano de Marketing e do Plano Operacional 

de turismo do município. 

A exemplo de munícipios que planejaram a atividade turística local é Barra 

do Garças, localizada no sudeste de Mato Grosso, a 500 quilômetros de Cuiabá, 

cidade conhecida pelos seus atrativos turísticos como a Serra Azul, os rios 

Araguaia e Garças e comunidades esotéricas, que recebeu investimento em 

infraestrutura e equipamentos turísticos, qualificação da mão de obra do setor, 

promoção e apoio para a comercialização e integra o Mapa do Turismo Brasileiro 

como um destino polo indutor do turismo na região do Araguaia (BRITO, p. 98). 

Embora o planejamento do turismo de Barra do Garças tenha se 

desenvolvido através de políticas públicas com base na gestão descentralizada e 

participativa, envolvendo os atores locais, segundo Brito (2017, p. 106),  na prática 

não houve fluidez tanto nas ações quanto aos programas de turismo,  bem como na 

ausência constante das habilidades profissionais.  

 Portanto, o problema da pesquisa se baseia na seguinte questão: 

considerando a realidade existente em Alta Floresta e os seus recursos culturais, 

sociais, ambientais e econômicos, as políticas públicas para o desenvolvimento do 

turismo local estão em consonância com as variáveis priorizadas no Plano 

Municipal de Turismo? 

Por outro lado, o Ministério do Turismo (MTUR) dialoga com os municípios 

através da plataforma de categorização do Programa de Regionalização do 

Turismo, instrumento norteador de diretrizes estabelecidas para sistematização de 

informações fornecidas pelos destinos indutores de turismo nas instâncias 

estaduais e municipais. De modo que, a realização dessa pesquisa tem relevância 

para o trade turístico (Conjunto de agentes, operadores, hoteleiros e prestadores de 

serviços turísticos) de Alta Floresta, que segundo Dias (2003):  
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Toda e qualquer política de turismo em nível municipal deve ser entendida 
como parte integrante da Política Nacional de Turismo, ou seja, deve 
articular no nível local a política traçada no nível federal. Caso contrário, 
haverá uma multiplicidade de ações que poderão apresentar discordância 
e que não agregarão valor ao produto [...] o município só tem a ganhar 
quando capitaliza as políticas traçadas em nível nacional, [...] tanto em 
promoção, como em financiamentos para infraestrutura, em particular 
(DIAS, 2003, p. 144). 
 

A busca por dados relacionados ao projeto seguirá procedimentos científicos 

que de acordo com Kotler e Keller (2006, p. 40) “as fontes de dados podem ser 

primários, secundários ou ambos”, desse modo será realizado pesquisa 

bibliográfica de caráter documental indireta, com análise de dados secundários, 

neste caso, documentos e processos metodológicos utilizados na elaboração do 

Plano de Inteligência do Mercado Turístico Municipal (2014). 

A estratégia metodológica adotada foi abordagem qualitativa como processo 

de reflexão e análise da realidade, através da utilização de métodos e técnicas para 

entendimento do objeto de estudo, mediante aplicação de questionários 

semiestruturados, perguntas abertas e fechadas.  

Os questionários foram aplicados no mês de setembro de 2019 junto à 

instância de governança local Grupo Gestor, terceiro setor, Direção de Turismo 

(poder público), Conselho Municipal de Turismo, Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Grupo de Gastronomia Alta Floresta e 

Usina Hidrelétrica UHE Teles Pires. 

O levantamento de dados possibilitou através do método exploratório e 

descritivo, realizar a apreciação documental e observação de fatos que se 

sobrepõem ao objeto de estudo através das respostas conseguidas em campo para 

construir a estrutura desse o Projeto. 

Pretende-se com este estudo contribuir substancialmente para o 

planejamento do turismo do município em estudo, bem como outras regiões com 

ações semelhantes, somando a estudos já realizados sobre desenvolvimento de 

destinos turísticos.  

O presente trabalho de pesquisa está estruturado em seis capítulos. O 

capítulo inicial aborda a problemática da pesquisa que envolve a dimensão do 

planejamento do turismo, apresenta a base teórica dos conceitos das políticas 

pública de desenvolvimento estrutural territorial sendo o alicerce do modelo teórico-

analítico para esse estudo. Ainda nesse capítulo são apresentados os objetivos 

gerais, os objetivos específicos e em seguida, a causa originária da pesquisa, os 
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motivos que levaram a realizar esse trabalho, que é a justificativa, que norteou o 

desenvolvimento desse estudo. 

O segundo capítulo discorre sobre a Teoria Geral da Administração e 

planejamento, Plano Nacional do Turismo e a trajetória das políticas públicas do 

turismo nacional, do modelo de gestão descentralizada e programas de governo. 

No que tange ao município de Alta Floresta, apresenta-se um breve histórico a 

respeito da atividade turística do município, nos arquivos disponibilizados no site do 

MTUR assim como, o acesso aos documentos elaborados pela Usina Hidrelétrica 

Teles Pires como atividades compensatórias, que resultaram no Plano de Turismo 

de Alta Floresta. 

No capítulo três segue a abordagem metodológica apontada como a mais 

apropriada para a preparação, elaboração, desenvolvimento e conclusão do 

problema dessa pesquisa. Na sequência, o quarto capítulo expõe a fundamentação 

conceitual permitiu apresentação dos resultados obtidos. O quinto capítulo aponta 

discussão dos resultados da pesquisa e a sua interação com diferentes autores. 

E por fim são apresentadas as considerações finais e sugestões para futuros 

estudos de pesquisa com temas afins, seguidas das referências que deram 

sustentação a pesquisa. 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a execução da Etapa Operacional do Plano de Turismo de Alta 

Floresta-MT, através da percepção dos atores locais representantes de instituições 

privadas, poder público, terceiro setor, governança local e regional, quanto ao 

processo turístico municipal. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Investigar os procedimentos de participação da comunidade local nos 

processos decisórios ou na construção de políticas públicas municipais de 

turismo; 

 Identificar as diferentes percepções dos grupos envolvidos no 
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processo de planejamento do turismo local;  

 Analisar as etapas de elaboração do Plano de Turismo. 

 Recomendar sugestões de efetivação das políticas públicas do Plano 

de Turismo de Alta Floresta-MT. 

 

1.2 Justificativa 

 

Os motivos que levam a estudar o desenvolvimento do turismo em Alta 

Floresta se dão pela importância do planejamento e monitoramento da atividade 

como fator econômico sustentável e participativo, onde o munícipio possa se 

consolidar como destino turístico estruturado e competitivo, já que possui 

infraestrutura básica, equipamentos turísticos e produtos consolidados no mercado 

nacional e internacional. 

 Acrescentando-se a isso, o potencial dos recursos hídricos da bacia 

hidrográfica Tele Pires atraiu para a região investimentos na construção de 

barragens hidrelétricas que, como medida compensatória, em 2013 foi elaborado o 

Plano de Turismo de Alta Floresta, coordenado pelo SEBRAE/MT, consultores do 

Instituto Marca Brasil e atores locais.  

Portanto, com a institucionalização do Programa Nacional de 

Municipalização do Turismo (PNMT) e a implementação do Programa de 

Regionalização do Turismo, foi estabelecido o processo de fortalecimento do 

turismo no País vinculado a relevantes momentos históricos da atividade turística 

sobre os pilares da Gestão Descentralizada e do Planejamento de maneira 

ordenada, participativa com a promoção e apoio à comercialização. 

Assim sendo, os programas recebem o aperfeiçoamento com etapas 

complementares mantendo atualizado o mapa de destinos turísticos brasileiros 

através do índice de competitividade nacional, gestão de destinos e sistema de 

gestão de destinos que são ferramentas de avaliação de qualidade e canal de 

diálogo entre o Ministério do Turismo (MTUR) e os destinos indutores.  

Dessa maneira, o Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da 

Atividade de Turismo (P. 38) faz parte do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHE 

Teles Pires, como medida dos Programas Compensatórios que, com a realização 

do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), identificou que na região a ser alagada pelo 

reservatório da UHE Teles Pires eram praticadas atividades turísticas tais como a 
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pesca esportiva, existência de pousadas e festival de praia, que poderiam ser 

atingidas parcial ou totalmente (IBAMA , 2013, p.16). 

A estratégia de ação do P.38 se deu a partir dos eixos da capacitação, 

informação, implementação de políticas públicas, articulação institucional, 

comunicação e promoção do município. Foram realizadas oficinas e qualificação 

para os representantes do setor de turismo de Alta Floresta no ano de 2012. No 

período de 20 a 24.11. 2012, os consultores especialistas em desenvolvimento do 

turismo em nível nacional, Maude Raquél Celuppi Piva e Álvaro Ornelas, fizeram a 

visita de reconhecimento ao município com objetivo de conhecer os atrativos, 

potencialidades da região e dos projetos em andamento para fundamentar o 

método de abordagem adotado (IBAMA, 2013, p.17). 

Assim sendo, essa pesquisa é importante para o setor de turismo local, 

contribuindo não somente como publicidade de ações realizadas como medidas 

compensatórias, mas também material de pesquisa documental para futuros 

pesquisadores de temas similares. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O desenvolvimento do turismo no Brasil tem sido monitorado pelo governo 

federal através de instrumentos de gestão e planejamento, de maneira que os 

investimentos em infraestrutura ocorrem a nível territorial a partir de políticas 

públicas direcionadas aos destinos turísticos com base nos critérios dos Programas 

de Regionalização e Categorização do Turismo brasileiro. 

 

2.1. Planejamento  

 

O turismo é uma atividade ligada diretamente à emoção e satisfação, 

independente se é turismo de massa ou individualizado, com ou sem tecnologia. O 

setor de turismo brasileiro articula para que a atividade minimize os impactos 

negativos e para isso, segundo Fritzen et al (2015, p. 3) organizar e planejar os 

recursos naturais e culturais em longo prazo se fez necessário, sendo assim, o tripé 

da sustentabilidade (social, ambiental e econômico) se contrapõe ao fator 

economicista da atividade.  

O planejamento é uma ferramenta administrativa para entender o presente, 

traçar metas de onde se quer estar no futuro. Para os gregos tratava-se de 

habilidade pessoal, porém, quando agrupada, pudesse servir às questões políticas 

e sócias democraticamente. Na contemporaneidade, período marcado pela 

expansão do sistema capitalista e pelo surgimento da administração como ciência, 

a Abordagem Clássica da Administração se desdobra em Administração Científica e 

Teoria Clássica da Administração. 

O norte americano Henry Ford (1863-1947) considerado o criador da 

Administração Científica deixou várias contribuições tais como a consolidação da 

linha de montagem móvel, a mecanização do processo de produção e o dia de oito8 

horas de trabalho. Estudou a divisão de trabalho e as tarefas, dando ênfase à 

tarefa. Henry Fayol(1884-1925) na França com a Teoria Clássica da Administração, 

focada no planejamento administrativo e estrutural, fundamentou os princípios 

gerais da administração (planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar) 

(OLIVEIRA, 2012, p. 72). 

 De acordo com Motta e Vasconcelos (2015, p.5), Max Weber (1864-1920) 

desenvolveu a teoria da burocracia, pautado na relação entre a economia e a 
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sociedade, princípio fundamental do planejamento organizacional. Todavia, a visão 

mais humanizada da administração surge nos Estados Unidos com o australiano 

Elton Mayo (1880-1949) com o olhar voltado para o estudo do ser humano, base do 

modelo de gestão participativa e que, com o apoio da psicologia, deu ênfase aos 

aspectos individuais e sociais do trabalho. De forma que, a eficiência das 

organizações viria das pessoas no processo de planejamento das tarefas focado na 

obtenção dos resultados (MONTANA; CHARNOV, 2010, p. 107). 

Posteriormente, a Teoria Neoclássica da Administração resgata alguns 

postulados da Clássica, e acrescenta o processo de organizar, planeja e controlar, 

conceitos de que administrar é um esforço coletivo e humano e participativo, 

independentemente da natureza da atividade. Com isso, o australiano Peter 

Drucker (1906-2008) adiciona novos componentes e desenvolve a Administração 

por Objetivos (OLIVEIRA, 2012, p. 278). 

A Administração por Objetivos caracteriza-se pelo estabelecimento de metas, 

propósitos, interatividade pessoal, conhecimento e resultados. Dessa forma, o 

desenvolvimento e desempenho individual estão interligados com as metas 

organizacionais, com os planos de ação e planos estratégicos. Sendo assim, as 

prioridades de uma organização nascem do planejamento participativo e 

descentralizado, que podem ser de curto, médio ou longo prazo (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2007, p. 30).  

 

2.2. Plano Nacional de Turismo 

 

A criação do Ministério do Turismo (MTUR) no ano de 2003 fortaleceu as 

políticas públicas de interiorização do turismo nacional “a política de turismo e a 

direção ampla que orientará o desenvolvimento do setor, enquanto a estratégia 

constitui o meio para empregar os recursos disponíveis até a conquista dos 

objetivos” (BENI, 2003 apud PEREIRA et al., 2018, p.94). 

O Plano Nacional do Turismo Brasil (2003) é o instrumento de planejamento 

do Ministério do Turismo (MTUR) em longo prazo, elaborado de forma vertical e 

participativa com o seguimento turístico a nível nacional. Dessa maneira se 

constituiu as políticas públicas do turismo para o desenvolvimento socioeconômico 

do país por meio das diretrizes, metas e os programas, que possuem mecanismos 

para atualização de informação e discussão constante. Portanto, foi desenvolvido 
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estratégias para fomentar produtos e destinos turísticos brasileiros de qualidade a 

partir das diversidades regionais, culturais e naturais, e assim, facilitar e estimular o 

mercado consumidor nacional e internacional (BRASIL, 2003, p. 5). 

 O histórico da política de turismo no Brasil data da década de 1930, com a 

criação da Divisão do Turismo, órgão oficial do governo federal com a finalidade de 

superintender, organizar e fiscalizar os serviços de turismo interno e externo (DIAS, 

2003, p. 128). 

No entanto, a atividade turística possui caráter economicista e tende a 

sobrepor as questões sociais e ambientais, de modo que  necessita de políticas 

públicas específicas fundamentadas na sustentabilidade, que de acordo com 

Pereira et al (2018), “políticas públicas são um conjunto de ações que tem como 

objetivo construir o controle social sobre bens, serviços, e obras públicas”, com 

constantes intervenções pontuais do poder público, instituições civis, entidades 

privadas ou grupos comunitários (PEREIRA et al, 2018, p.93). 

 Desta forma o núcleo estratégico do Ministério do Turismo estabelece canais 

de interlocução com os Estados da Federação, que por sua vez estarão conectados 

às necessidades advindas dos Municípios e regiões turísticas, mantendo uma 

discussão permanente e atualizada com os municípios e atores do meio turístico, 

permitindo identificar as dificuldades pontuais do desenvolvimento do setor e 

facilitar a elaboração dos macros programas (BRASIL, 2003, p. 12). 
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Figura 01 - Diagrama do Sistema de Gestão do Ministério do Turismo:

 
FONTE: BRASIL (2003, p. 14). 

 
O Estado moderno é composto pelo governo e a administração pública que 

sistematicamente, fomentam as oportunidades individuais, institucionais e regionais, 

calcada nos princípios da transparência, da responsabilidade, da ética e da justiça, 

Matias-Pereira (2012, p. 7). As estratégias de implantação das políticas públicas 

devem minimizar a exclusão social local, adotando medidas introdutórias da 

comunidade por meios de mobilização, no que tange à particularidade do turismo.  

Para Brito (2017, p. 33), as políticas públicas geralmente ocorrem de maneira 

parcial e excludente. Segundo ele, tal procedimento contraria o princípio da 

transparência e contribuindo para a construção de medidas destoantes das 

necessidades efetivas dos atores ligados ao turismo local. Todavia, a 

descontinuidade de projetos e planejamento são fatores que impedem o bom 

emprego das políticas públicas geralmente afetadas por mudanças de governos, 

grupos com diferentes seguimentos e pensamentos que resulta em movimentos 

excludentes, dispendiosos o que compromete nos resultados esperados. 
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O processo de articulação do ministério e representantes do seguimento de 

turismo gerou informações que foram sistematizadas e agrupadas em eixos 

temáticos de interesse do setor referendando a proposta inicial do Plano Nacional 

de Turismo, que se tratava de temas com potencial de contribuição para alcançar 

os objetivos e metas do turismo (BRASIL, 2003, p. 32).  

Para Dias (2003) ter estabelecido uma política pública específica do turismo 

“formalmente instituída por um documento norteador, é extremamente fortalecedor” 

e, colabora para tomadas de decisões assertivas nas escolhas de objetivos por 

meios apropriados científicos (DIAS, 2003, p. 120). 

Portanto, o modelo de Gestão Descentralizada do Ministério do Turismo (MTUR) 

trabalha para obtenção de informações do potencial turístico, fortalece o projeto de 

desenvolvimento sustentável do turismo nacional com planejamento em longo 

prazo. O planejamento estratégico do MTUR está desmembrado sob duas 

perspectivas metodológicas que são o Planejamento do Desenvolvimento Turístico 

e o Planejamento do Marketing Turístico (BRASIL, 2003).  

O Plano de Desenvolvimento Turístico implica inventariar os recursos 

turísticos, os equipamentos de infraestrutura básica, equipamentos turísticos e as 

características e capacidades das pessoas que prestam serviços direta e 

indiretamente para o turismo, nessa etapa do planejamento serão definidos quais 

produtos poderão ser ofertados (BRASIL, 2003). 

Além disso, Dias (2003) enfatiza sobre a responsabilidade das instâncias de 

governo federal, estadual e municipal a cerca da estruturação dos destinos 

turísticos: 

O planejamento do turismo deve estar relacionado com os planos 
estaduais e nacionais de desenvolvimento turísticos numa estratégia 
integrada e complementar, em que se estabeleçam com clareza as 
responsabilidades de cada órgão do aparelho estatal (DIAS, 2003, p. 152). 
 

Também no que se refere ao êxito do planejamento turístico, Pereira et al 

(2018) apud Chias (2007) acrescenta em que o desenvolvimento turístico possui 

três fases, o plano “que consistem na análise, nas estratégias com definição de 

objetivos, ordenação dos recursos materiais e humanos”, os métodos “tempo, 

indicação de localização espacial e no plano operacional” (PEREIRA et al, 2018, p. 

96).  

Em relação ao Plano de Marketing Turístico o Ministério do Turismo (MTUR) 

almeja atrair mais turistas além dos existentes na atualidade, atua como acelerados 
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do processo de mudança necessário. Sua elaboração se dá quando os recursos 

turísticos de uma localidade já são produtos prontos para serem comercializados no 

mercado consumidor (BRASIL, 2003). 

Paralelamente, sobre marketing e promoção para o turismo, Pereira et al 

(2018) acrescentam que “se faz necessário ações incluindo pesquisas, 

desenvolvimento de produto e atividades de promoção que precisam ser realizadas 

durante o processo de comercialização a oferta turística” (PEREIRA et al, 2018, 94). 

Kotler e Keller (2006) define marketing sob a perspectiva social, que está 

relacionado à satisfação, classe social, modo de vida “marketing é um processo 

social pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio 

da criação, da oferta e da livre troca de produtos e serviços de valor com outros” e 

quanto à definição gerencial mais comum “marketing é a arte de vender produtos”, 

Kotler contrapõe que “vendas são apenas a ponta do iceberg do marketing” 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 4).  

No que se refere ainda à definição de marketing os autores abaixo definem: 

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o 
objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço da venda. O objetivo do 
marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou 
serviço seja adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing 
deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A única coisa 
necessária então seria tornar o produto ou serviço disponível (KOTLER 
apud KELLER, 2006, p. 4). 
 

Portanto, para desenvolver o turismo nacional o Ministério do Turismo (MTUR) 

divulgou no ano de 2005, a primeira fase do marketing do turismo brasileiro, o Plano 

Cores do Brasil. Trata-se de instrumento técnico e metodológico, para organizar a 

qualidade competitiva do turismo brasileiro a partir do Inventário da Oferta Turística  

(INVTUR) fundamentado na participação e integração interinstitucional, intersetorial e 

comunidades, assim, gera informações sobre a realidade da oferta turística a partir 

da identificação dos equipamentos e serviços e dos produtos turísticos formatados 

existentes (PEREIRA et al, 2018, p. 96). 

De modo que o Plano Aquarela - Marketing Turístico Internacional do Brasil é 

uma versão do Plano Cores voltada para o mercado externo. O Plano Aquarela é 

reeditado periodicamente para reformular os resultados da fase anterior, apresenta 

novos dados estatísticos do setor de turismo no Brasil e no mundo (BRASIL, 2019) 

Quando um país se propõe priorizar a atividade turística, está pensando em 

longo prazo. Portanto, um planejamento precisa ser holístico e inclusivo, fortalecer 
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as relações de confiança dos parceiros e da sociedade, que seja referência para 

todas as suas atuações em um âmbito temporal e que estabeleça as bases e 

estratégias para todas as suas atuações futuras. Assim, a implantação do Plano 

Cores do Brasil iniciada em 2005, possui sistema de informação atualizado, 

acompanha o direcionamento de mercado pelo mapa de roteirização do turismo 

pelo processo metodológico dividido em fases distintas (BRASIL, 2007, p. 2). 

O Diagnóstico é a primeira fase: é a radiografia da região inventariada, o 

levantamento, identificação e registro dos atrativos turísticos, dos serviços e 

equipamentos turísticos e da infraestrutura de apoio ao turismo. É o instrumento 

base de informações para fins de planejamento, gestão e promoção da atividade 

turística (BRASIL, 2019). 

A segunda fase é a Formulação da Estratégia de Marketing: a partir das 

informações sistematizadas do diagnóstico realizado, desenvolver as diretrizes de 

estratégias de mercado, metas e objetivos para chegar ao consumidor, definir a 

visão de futuro desejada para o turismo (BRASIL, 2007, p. 2). 

Na terceira fase é o Plano Operacional: é o elemento central para a 

implantação das fases anteriores, vai possibilitar a realização do projeto Plano 

Aquarela (BRASIL, 2007, p. 2). 

 
2.3. Atividade Turística no Município de Alta Floresta-MT 
 

A gestão descentralizada do Ministério do Turismo (MTUR), lançou Programa 

de Regionalização do Turismo, que são diretrizes políticas a partir da avaliação 

participativa a nível nacional, que resultou na convergência e a interação de todas 

as ações do ministério e municípios, de acordo com Portaria MTUR nº 119 de 8 de 

abril de 2016: 

Art. 1º Fica instituído o Programa de Regionalização do Turismo com o 
objetivo de promover a convergência e a articulação das ações do 
Ministério do Turismo (MTUR) e do conjunto das políticas públicas setoriais 
e locais, tendo como foco a gestão, estruturação e promoção do turismo no 
Brasil, de forma regionalizada e descentralizada, alinhado aos princípios da 
Política Nacional de Turismo, estabelecidos pela Lei 11.771, de 17 de 
setembro de 2008 (BRASIL, 2016).  
 

O Programa de Regionalização do Turismo trabalha sob uma ótica 

metodológica de desenvolvimento. Para isso, foi elaborado cadernos dos Módulos 

Operacionais para auxiliar na implementação do planejamento da atividade turística 

pelos atores envolvidos no processo. Toda essa metodologia está disponibilizada 
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no site oficial do Ministério do Turismo com o proposito promover e aperfeiçoar o 

turismo em todo o território brasileiro. 

A Política Nacional de Turismo prevê que mesmo um município não tendo 

vocação natural para o turismo, mas que forneça mão-de-obra ou produtos que 

atenda o turista pode ser beneficiado com a regionalização de modo que, o filtro  

para integrar o mapa do turismo brasileiro é incumbência dos governos estaduais 

que são responsáveis por manter as informações atualizadas. Porem, o Ministério 

do Turismo desenvolveu um Sistema de Informações do Programa de 

Regionalização (SISPRT) para que cada município insira seus dados e Unidade 

Federativa irá validar tais informações (BRASIL, 2017, p. 7). 

Sendo assim, toda e qualquer política de turismo em nível municipal deve 

estar alinhada com a federal, para evitar multiplicidade de ações e discordância, 

facilitando usufruir dos benefícios tanto em promoção quanto em financiamentos 

para infraestrutura (DIAS, 2003, p. 44). 

O Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT) segue a 

diretriz metodológica da Organização Mundial do Turismo (OMT) que é a gestão do 

turismo de maneira simples e uniformizada, integrada entre os Estados e 

Municípios, tornando a administração da atividade turística mais efetiva (DIAS, 

2003, p. 144). 

De acordo com a Portaria nº 192/2018 do Ministério do Turismo (MTUR) para 

compor o Mapa do Turismo Brasileiro o município deve ter na sua estrutura de 

governo um órgão ou entidade responsável pela pasta de turismo através de lei; 

destinar verba para o turismo por meio da apresentação da Lei Orçamentária Anual 

(LOA) e do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) vigentes; ter os  

prestadores de serviços turísticos registrado na base de dados do Sistema de 

Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos(CADASTUR), apresentar Termo de 

Compromisso assinado pelo Prefeito Municipal e pelo dirigente responsável pela 

pasta de turismo, conforme modelo disponibilizado pelo Ministério do Turismo 

(MTUR), aderindo de forma espontânea e formal ao Programa de Regionalização do 

Turismo e à região turística e principalmente ter constituído: 

a) O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), órgão da Administração 

Municipal de caráter consultivo e deliberativo que se conjuga esforços entre o poder 

público e a sociedade civil;  

b) A instituição do Fundo Municipal de Turismo (FUMTUR), criado por lei 
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municipal para subsidiar as ações do Conselho;  

c) A elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável do 

Turismo: documento que reúne as diretrizes, estratégias e ações para o município 

desenvolver o turismo de maneira organizada e planejada (BRASIL, 2019, p. 2).  

Portanto, a cidade de Alta Floresta pertence à Região Turística Amazônia 

Mato - grossense e Macro região Centro Oeste. Segundo a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico (SEDEC), a base econômica de Alta Floresta é 

composta pelo agronegócio, pecuária e comércio e com vocação natural para o 

ecoturismo, turismo de observação de pássaros e pesca esportiva. Entre os 

principais atrativos se destacam o Parque Estadual Cristalino, o Rio Teles Pires, o 

Rio Azul que contém grande variedade de animais aquáticos como o peixe Pirara, 

Jaús, Matrinchã, Tucunarés entre outros; além de répteis (MATO GROSSO, 2019).  

O Conselho Municipal de Turismo de Alta Floresta foi criado no ano de 

1999, pela Lei municipal nº 889/99 composto por quinze cadeiras das quais três 

representavam o setor de turismo. No ano de 2016 a Lei municipal nº 2.346/2016 

altera a composição para quatorze membros e aumenta a representação das 

empresas de turismo para seis cadeiras que equivalem a 42,85% do total. 

Sendo assim, a composição do COMTUR de Alta Floresta possui a seguinte 

distribuição: a gestão pública municipal é representada pela Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo, Setor de Cultura e Juventude, Setor de Meio 

Ambiente, Setor de Engenharia, Setor de Esporte e Lazer. A Universidade Estadual 

de Mato Grosso (UNEMAT) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFMT) também possuem cadeiras no conselho. A Sociedade Civil Organizada está 

representada pelas Agencias de Viagens e Operadoras, Empresas do Segmento de 

Hospedagem, empresas do Segmento de Restaurantes, bares e similares, 

representante do Segmento de Turismo de Natureza (Ecoturismo ou Observação 

de Aves), representante do Profissional de Turismo (Turismólogo, Guia e Condutor 

de Turismo), representante do Segmento de Pesca Esportiva, representante da 

Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) (Lei Municipal nº 2.328/2016 em anexo). 

A criação do Fundo Municipal do Turismo de Alta Floresta (FUMTUR) foi no 

ano de 2004 pela Lei Municipal 1.350/2004, para apoiar desenvolvimento do 

turismo municipal, com recursos financeiros através de Programas e Projetos 

aprovados pelo Conselho Municipal de Turismo. Possui conta bancária, 

administrado pelo COMTUR, que indica dois membros do Conselho de Turismo 
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para os cargos de Tesoureiro e Secretário que não são remunerados, devido se 

tratar de serviço de utilidade pública (Lei Municipal nº 1.350/2004 em anexo). 

De acordo com o IBGE (2010), o agronegócio lidera a economia local, mas 

a atividade turística também é fonte de renda comprovado pela existência de 

empreendimentos voltados para o ecoturismo e turismo de pesca esportiva, além 

do turismo de observação de pássaros (IBGE, 2010). 

A floresta amazônica é a vegetação predominante, embora haja manchas 

com características de cerrado tanto na vegetação como na constituição do solo, 

possibilitando maior diversidade da fauna e da flora. Possui infraestrutura de 

equipamentos turísticos (hotéis, pousadas, restaurantes, bares etc.), infraestrutura 

urbana básica, aeroporto (voos diários para a capital do Estado, Cuiabá), 

rodoviária, sistema de telefonia móvel etc., na área cultural o Festival da Canção 

(FESCAF) é um atrativo assim como o Museu de História Natural (MATO 

GROSSO, 2019). 

No ano de 1996, Alta Floresta recebeu o selo de município com potencial 

turístico, de acordo com o Brasil (2019, p. 2), o selo é um mecanismo que valida o 

município a compor o Mapa de Roteirização dos Destinos Turísticos Brasileiros 

com políticas de desenvolvimento sustentáveis.  

Segundo UHE TELES PIRES (2014) o processo de capacitação dos atores 

do turismo local despertou o entendimento da integração da atividade turística e 

sua dimensão regional e que, os resultados positivos visando o mercado estadual, 

nacional e internacional, serão alcançados se “as diretrizes estratégicas, 

programas e projetos sugeridos” no documento apresentado sobre o Plano de 

Desenvolvimento do Turismo Municipal for operacionalizados pelos atores do 

turismo local (UHE TELES PIRES, 2014, p. 67).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será descrito os caminhos percorridos para alcançar os 

objetivos dessa pesquisa. Os procedimentos metodológicos obedeceram a uma 

sequência lógica que permitiu atingir os objetivos do projeto. Na sequência será 

abordada a classificação da pesquisa, a escolha da população pesquisada, as 

fontes de dados utilizadas e análise metodológica. 

 

3.1 Classificação da pesquisa 

 

O Planejamento do Turismo brasileiro envolve todo um processo de etapas 

e procedimentos ordenamentos e sequencial de ações mobilizadoras, políticas 

públicas, inclusão da comunidade local, meio ambiente e fatores econômicos. A 

relação do objeto da pesquisa com os entes entrevistados é o caminho percorrido 

na elaboração do Plano de Turismo de Alta Floresta, por se tratar de uma 

metodologia específica de formato integrador na promoção e comercialização dos 

destinos turísticos.  

Trata-se de uma pesquisa de campo descritiva exploratória, com abordagem 

qualitativa e quantitativa. Uma das características da pesquisa qualitativa é a 

possibilidade de se obter informações restritas através de perguntas abertas 

mantendo o anonimato do pesquisado. Permite ao pesquisador maior proximidade 

com o problema, o que facilita a descrição das características da população ou 

fenômeno em estudo. (GIL, 2017, p. 26)  

 

3.2 Seleção da População em Estudo 

 

O roteiro das entrevistas foi previamente estabelecido através da aplicação 

de questionário ao grupo dos atores envolvidos no processo do planejamento do 

turismo local, denominado Grupo Gestor, Conselho de Turismo, terceiro setor, 

Direção de Turismo Municipal e governança local. O Grupo Gestor de Turismo é um 

comitê constituído pelo número representativo de setores ligados a atividade 

turística e possui natureza colaborativa com igualdade de participação. É conduzido 

por regimento interno, constituído pelo número representativo de setores ligados a 

atividade turística de Alta Floresta e escolhidos entre os seus pares do mesmo 
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grupo. O coordenador do grupo é eleito pelos membros do GGT e o mandato tem 

período de um ano. Quanto ao mandato dos membros do grupo será exercido de 

forma gratuita e suas funções consideradas como prestação de serviço relevante ao 

Município (GGT-AF em Anexo). 

Trata-se de amostragem não probabilística de dados primários obtidos junto 

aos representantes de empresas do segmento de turismo que participaram do 

desenvolvimento do plano de turismo, representantes da governança local 

(conselhos), Direção Municipal de Turismo, Grupo Gestor de turismo de Alta 

Floresta, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Serviços de Apoio às Micros e 

Pequenas Empresas do Mato Grosso (SEBRAE-MT), Hidrelétrica Teles Pires (UHE 

TELES PIRES) e terceiro setor (UHE Teles Pires, 2014, p. 6).  

Após a realização da pesquisa os dados foram revistos, selecionados e 

categorizados em dados quantitativos e qualitativos. A tabulação se deu de forma 

manual. O universo da pesquisa limitou-se a aplicação de questionário à 

representantes que compõe o COMTUR (com base no Art. 3º, parágrafo I e II da lei 

Municipal nº 2.346/2016 em anexo), empresas do setor de turismo, governança local 

e terceiro setor que participaram da pesquisa sobre a oferta e demanda turística de 

Alta Floresta, segundo documento SEBRAE/UHTP, roteiro de perguntas ao 

Presidente da Federação de Pesca Esportiva Mato-grossense, Marcelo José Moreira 

Bazílio e Célia Maria de Castro, representante da Prefeitura Municipal de Alta 

Floresta. 

 

3.3 Fontes de dados 

 

As fontes de pesquisa documental para análise e interpretação do Plano de 

Turismo de Alta Floresta foi com base em referências bibliográficas na definição dos 

conceitos importantes, pesquisa em documentos e materiais sobre o Inventário da 

Oferta Turística (UHE TELES PIRES, 2013) Diagnóstico do Setor de Turismo de Alta 

Floresta (UHE TELES PIRES, 2013), Análise da Minuta do Plano Diretor de Alta 

Floresta (UHE TELES PIRES, 2013), Demanda Efetiva do Turismo na Cidade de Alta 

Floresta (UHE TELES PIRES, 2014) e Plano de Desenvolvimento do Turismo 

Municipal (UHE TELES PIRES, 2014), Plano de Inteligência do Mercado Turístico 

Municipal (UHE TELES PIRES, 2014) 

O levantamento de dados também se deu em sites do Ministério do Turismo 
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(MTUR), Organização Mundial do Turismo, Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 

site do Diário Oficial da União, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), da imprensa local Diário News, Paranaíta On Line e no site institucional da 

Usina Hidrelétrica Teles Pires (UHE). 

Portanto, foi elaborado questionário complementar direcionado às pessoas 

que no período de 2013 a 2016, ocupavam a coordenação do Grupo Gestor, 

Conselho Municipal de Turismo e Gestão Municipal de Turismo, com o objetivo de 

confrontar com as respostas do setor de turismo: 

O Sr. Marcelo Bazílio, Coordenador de Marketing do Grupo Mantega de 

Pesca Esportiva foi o primeiro Coordenador do Grupo Gestor de Turismo, gestão 

2013-2015. Atualmente compõe o COMTUR e é presidente da Federação de 

Pesca Esportiva Mato Grossense.  

A Sra. Célia Maria de Castro, ex-Coordenadora da pasta de turismo, que 

também presidia o fundo Municipal de Turismo (FUMTUR) e representava o 

município no Fórum Estadual de Turismo. Atualmente está desvinculada do 

processo de discussão da atividade turística.  

Portanto, os entrevistados Marcelo José Moreira Bazílio e Célia Maria de 

Castro autorizaram o uso da fala, enquanto outros responsáveis não responderam 

a pesquisa. 

Foram aplicados questionários semiestruturados com perguntas abertas e 

fechadas, possibilitando maior literalidade do objeto pesquisado, elaborado de 

maneira objetiva garantindo igualdade na avaliação. Para Leite (2015, p. 109), o 

anonimato proporcionado pelos questionários permite aos respondentes maior 

liberdade de opinião, podendo ser mais sinceros nas respostas o que se torna 

uma grande vantagem desse método de obtenção de informações. 

Os questionários foram aplicados junto aos atores da governança local, 

COMTUR e Poder Público Municipal (Direção de Turismo) para analisar a 

percepção quanto ao desenvolvimento turístico e as formas de participação nos 

processos decisórios ou na construção de políticas públicas para o turismo em 

Alta Floresta.  

Todavia, um segundo questionário foi elaborado direcionado aos 

coordenadores do Grupo Gestor, COMTUR e Câmara Regional do Turismo no 

período do ano de 2013 a 2015. Vale ressaltar que, os demais entrevistados, 

fizeram parte da composição do Grupo Gestor no mesmo período ou atualmente 
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são membros do COMTUR. 

Para Marconi e Lakatos (2017, p 94) as vantagens do questionário é a 

redução do tempo com maior número de dados, abrange ampla área geográfica, 

economia pessoal, rapidez e precisão nas respostas, sem influência do 

pesquisador e acesso a respostas materialmente inacessíveis. Enquanto as 

desvantagens se dão pela pequena percentagem de questionários devolvidos, 

perguntas não respondidas, excludente (analfabetos), a pessoa a quem se 

direciona nem sempre responde ao questionário e geralmente ocorre atraso na 

devolução do questionário. 
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4. RESULTADOS 

 

Foram distribuídos para essa pesquisa quarenta questionários no mês de 

setembro de 2019, junto aos atores representantes do setor turístico, Sociedade 

Civil Organizada, setor público e governanças. Dos questionários distribuídos 

somente trinta e três foram respondidos, os dados foram compilados e 

apresentados a seguir.  

O presente trabalho identificou dentre os entrevistados que a maioria 

nasceu ou reside a mais de 20 anos em Alta Floresta, representando 

respectivamente 21,21% e 54,55% dos entrevistados. Os nascidos em Mato 

Grosso somam 42,42% e os demais são de outras regiões do Brasil. O sexo 

feminino é maioria com 57,58% para 42,42% do sexo masculino. 

Os entrevistados apresentam diagnóstico apto a participarem do Plano de 

Turismo. Alguns atuam na atividade turística ou estão em função participativa com 

alto nível de escolaridade, 18,18% possui graduação e com pós-graduação 

30,30%. 

Destinos turísticos são caracterizados por possuírem, por exemplo, 

infraestrutura básica, infraestrutura e equipamentos turísticos, recursos turísticos 

(natural, cultural, histórico) formatados, ou seja, instalações e serviços voltados 

para o atendimento do visitante e/ou turista. Para Valls (2006, p. 26),um destino 

turístico é combinado de produtos turísticos formatados a partir da existência dos 

recursos ou atrativos do local.  

O gráfico 1 apresenta a resposta dos entrevistados sobre Alta Floresta ser 

considerada uma cidade turística.  De acordo com a opinião dos entrevistados a 

cidade de Alta Floresta é uma cidade turística. Segundo a opinião de mais de 90% 

do grupo entrevistado a cidade de Alta Floresta é uma cidade turística. A questão 

foi estruturada com as variáveis concordo totalmente, concordo, não concordo e 

nem discordo, discordo e discordo totalmente. 
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Gráfico 1 – Alta Floresta é uma cidade turística 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A resposta Discordo Totalmente não foi citada. 
 

 
. Destinos turísticos são localidades em que seus recursos turísticos são 

estruturados para a realização da atividade turística de maneira que possam ser 

visitados.  A seguir, o gráfico 2 revela os atrativos turísticos apontados pelos 

respondentes da pesquisa.  Um grande destaque é para a fauna e a flora que 

foram mencionadas por 27.27% das pessoas entrevistadas. 

 
Gráfico 2 - Atrativos turísticos em Alta Floresta. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: Esta questão admite mais respostas. 
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Conforme a percepção dos entrevistados alguns locais e paisagens da 

cidade possuem características de atrativos turísticos. De acordo com o MTUR 

(2018, p. 9) “os atrativos turísticos podem ser naturais; culturais; atividades 

econômicas; eventos programados e realizações técnicas, científicas e artísticas”. 

O processo do planejamento do turismo de um destino ou localidade 

depende da efetividade das ações planejadas, de preferencia contempladas nos 

eixos estruturantes dos programas dos governos municipal, estadual e federal, de 

maneira transparente e inclusiva.  

A tabela 1 mostra os programas ou ações voltadas para o turismo no 

município. Para mais de 60% dos entrevistados o município realiza ações e 

programas para o desenvolvimento do turismo local. O resultado revela que a 

maioria destacou o Festival Gastronômico de Alta Floresta como uma iniciativa que 

valoriza o turismo. 

 
Tabela 1 - Programas e ações voltadas para o turismo em Alta Floresta 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A pergunta dava margem para mais de uma resposta. 

 
 
 
 
 

A gestão do turismo, de acordo com a Política Nacional do Turismo, deve 

ocorrer de forma participativa e descentralizada, com envolvimento de todos  atores 

que compõe o trade. Deve ocorrer de modo ordenado e hierárquico, através dos 

Conselhos municipais, Instância de Governança, Câmaras Regionais e Fóruns 

Estaduais e Conselho Nacional.  

O gráficos 3 revela a  participação  nas políticas públicas  no município. Para 

63,64% existe uma atuação nas atividades referentes ao turismo local.  

 
 

Programas ou Ações %

Festival Gastronômico - AEGAF 18,18%

Gestão de turismo UHE Teles Pires/SEBRAE 15,15%

Feira Municipal de Turismo -FEITAM 6,06%

Conselho Municipal de Turismo - COMTUR 9,09%

Grupo Gestor 9,09%

Balcão de turismo 9,09%

Plano Municipal de Turismo - PMT 6,06%

Regionalização do Turismo 3,12%
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Gráfico 3 - Índice de participação nas políticas públicas municipal 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 O gráfico 4 expõe como estão representados a organização dos agentes da 

pesquisa . 

 
Gráfico 4 – Representatividade organizacional no turismo local 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A opção CADASTUR não teve nenhuma indicação. 

 
A importância do planejamento para qualquer atividade econômica é o objetivo 

que se quer alcançar. No turismo o planejamento é determinante para o 

desenvolvimento sustentável de uma localidade, devido ao fator economicista do 

turismo que tende a sobrepor as esferas social, ambiental e cultural. Trata-se de uma 
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economia com forte impacto social, que pode ser negativo ou positivo, dependendo 

da maneira que ocorre.  

De acordo com a abordagem junto aos entes pesquisados, a ausência de 

planejamento, a descontinuidade e mudanças no governo, são fatores que impactam 

diretamente as empresas do setor de turismo , conforme revelado no gráfico 5. 

 
Gráfico 5 – Opinião dos entrevistados sobre planejamento turístico local 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
As políticas públicas são, em geral, formuladas e deliberadas pelos governos 

mesmo quando há a participação dos cidadãos, de entidades não governamentais. 

Segundo Palermo; Netto e Cruz (2007, p.117), o setor de turismo é altamente 

econômico, e que exige estratégias para o desenvolvimento da atividade com 

políticas públicas pontuais para os municípios.  

De acordo com os entrevistados, os benefícios que se pode conseguir para o 

município através do planejamento do turismo local estão expostos na tabela 1. 

 
Tabela 2 – A importância do planejamento do turismo em Alta Floresta 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

51,51%

30,30%

21,21%

24,24%

Captar recursos em infraestrutura turística

Destino conhecido

Biodiversidade/floresta/pesca

Justificativas para  planejar o turismo de Alta Floresta

Outros
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 A Política Nacional do Turismo instituiu o sistema de governança nas 

regiões turísticas, obedecendo aos critérios do modelo da Gestão Descentralizada 

do Ministério do Turismo. A instância de governança é uma organização com 

participação do poder público e dos atores privados dos municípios que integram 

as regiões turísticas, que tem por objetivo melhorar a comunicação entre os 

envolvidos das organizações locais, regionais e nacional.  

O resultado obtido, como ilustra o gráfico 6 ,denota baixa participação dos 

atores do turismo local, o que implica pouca demanda do setor para as questões 

pertinentes ao turismo. 

 
 

Gráfico 6 – Participação na elaboração das políticas públicas 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
De acordo com o questionário respondido pelo setor de turismo de Alta 

Floresta, identificou um grave ruído da comunicação do setor público para o setor 

de turismo, onde apenas 21,21% dos entrevistados responderam que há uma boa 

comunicação (gráfico 7). 
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Gráfico 7 – A comunicação da Gestão Pública e Governança do turismo em Alta 
Floresta 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
Nota: A opção ótimo não teve resposta. 
 

 

Segundo Marcelo José Moreira Bazílio ao responder o que justifica pensar 

em turismo numa região de fronteira agrícola, respondeu que é “uma possibilidade 

para o setor de turismo, um potencial de negócio para a agricultura familiar”. Em 

relação ao Plano de Turismo respondeu que foi elaborado, acerca do Grupo 

Gestor disse que teve algumas ações, mas os avanços foram mínimos. Ao 

responder sobre o andamento do projeto de desenvolvimento do turismo no futuro, 

respondeu que, “sem o envolvimento dos atores que formam o segmento não 

haverá avanço, principalmente o reconhecimento do setor público”. 

Em nota recente, o Marcelo lamenta o fato do turismo não ser contemplado 

na revisão do Plano Diretor Municipal, em andamento em 2019 “Em acordo com o 

que o Grupo Gestor de Turismo havia desenvolvido durante esses dois anos de 

formação até o ano de execução das ações em 2015, era esperado que o turismo 

fosse contemplado neste Plano Diretor Municipal tendo como estratégia relevante 

das políticas públicas a inclusão social por meio da geração de emprego e renda 

que o segmento promoveria”. 

De acordo com a opinião da Célia Maria de Castro, sobre o que justifica 

pensar em turismo numa região de fronteira agrícola, respondeu que “estamos 

localizados na Amazônia Mato grossense, nosso potencial é único no mundo”. Em 
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relação ao Plano de Turismo respondeu que é “muito bom. Precisamos que vire 

Lei”. Quanto a ter conhecimento da composição do COMTUR disse “sim, é 

formado por instituições públicas e privadas, indicadas pelo trade turístico”. 

Perguntado se conhece alguma ação do Grupo Gestor também disse “sim. O 

grupo criou a Associação de Empresas da Gastronomia, surgiu a Festival 

Gastronômico”. Sobre se o Grupo Gestor alcançou resultados esperados, 

respondeu “sim, atingiu todas as metas”. A resposta sobre o andamento do projeto 

de desenvolvimento do turismo no futuro, disse que “sim, porque já temos 

produtos e muito potencial para ser explorado”. 

A pesquisa de dados documental realizada no site institucional UHE Teles 

Pires, possui publicação da entrega do Inventário Turístico e Diagnósticos da 

Realidade Turística e Socioeconômica de Alta Floresta  no dia 28 de novembro de 

2013 no auditório do SEBRAE local para o governo local. Segundo nota do então 

gerente de Socioeconomia da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, Alysson 

Miranda sobre o material entregue “esse trabalho vai subsidiar o município na 

elaboração de políticas públicas e projetos para captação de recursos” (UHE Teles 

Pires, 2019). 
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5. DISCUSSÃO 
 

O processo de elaboração do Plano de Turismo de Alta Floresta foi resultado 

da ação compensatória da Hidrelétrica Teles Pires (CHTP) durante a 

operacionalização do Método de Abordagem e Estruturação do Plano de Trabalho 

do Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo – 

P.38, juntamente com o SEBRAE/MT, contrataram o Instituto Marca Brasil (IMB) 

para desenvolver o projeto com o objetivo de fortalecer o turismo local no ano de 

2012. 

O Programa de Apoio à Revitalização e Incremento da Atividade de Turismo 

faz parte do Projeto Básico Ambiental (PBA) da UHE Teles Pires, dentro do bloco 

de Programas Compensatórios. Trata-se de uma proposta do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) da Usina Hidrelétrica Teles Pires, como prevenção e mitigação dos 

seguintes impactos: Modificação das condições para atividades turísticas, 

Dinamização da economia e Redução da demanda por bens e serviços.  

Portanto, o estudo apontou possíveis transformações que impactariam as 

atividades turísticas, recreação e lazer da população regional após a implantação 

do empreendimento. De maneira que, o programa P. 38 serve para implementar de 

ações para promover a criação de novas oportunidades de investimentos e de 

valorização do turismo local. 

A política de gestão estratégica do Ministerio do Turismo se dá em 

decorrência do processo de planejamento descentralizado e compartilhado com os 

municípios, que teve como resultado o Programa de Regionalização, que fomenta a 

competitividade dos destinos turisticos. A base da competitividade turística é a 

estratégia, visão global, comunicação e índices (UHE TELES PIRES, 2014, p. 9).  

De acordo com UHE Teles Pires (2014, p.21), foram aplicados todos os 

procedimentos oficiais para a elaboração do Plano de Turismo de Alta Floresta. 
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Quadro 1 – Metodologia de estudo da competitividade turística do IMB. 
 

 
Fonte: Adaptado UHE Teles Pires (2014, p. 21). 

 
Processo semelhante ocorreu no município de Pelotas-RS que segundo 

Fritzen, Rudzewicz e Ceretta (2015, p. 436) a experiência contribuiu para o 

envolvimento dos atores e entidades representativas na tomada de decisão para o 

desenvolvimento do turismo em Pelotas, além de aprendizado para os participantes.  

Segundo Pereira et al. (2018, p. 98) para que os projetos de planejamento 

para o desenvolvimento do turismo alcancem seus objetivos é necessário 

institucionalizar as articulações entre os órgãos governamentais e das 

representações da sociedade civil,  fortalecer os colegiados com a interação dos 

atores envolvidos, com transparência e participação. 

O Planejamento da estruturação da atividade turística de um município 

enfrentam obstáculos de ordem variada como citado por Fritzen; Rudzewicz e 

Ceretta (2015, p. 437) as ameaças e fraquezas tem origem na incompreensão do 

Programa de Regionalização dos municípios que tem como pilares de sustentação a 

continuidade das políticas e programas do turismo, o fortalecimento nas governanças 

do turismo regional e municipal, o planejamento e a gestão compartilhada e 

participativa.  

A gestão descentralizada do turismo busca através da comunicação, 

mobilização dos agentes públicos, sociedade civil organizada e setor privado 

desenvolver a cultura da participação e cooperação em conjunto com os 

interlocutores nacionais do turismo e minimizar a visão individual e economicista do 

setor (BRASIL, 2013, p.14). 

A ausência de habilidades técnicas para gestão de grupos é evidenciado na 

insatisfação do setor com a comunicação dos agentes públicos e lideranças de 

governança ligada ao turismo. De modo que a demanda de necessidades para 

Etapa I Etapa II

Etapa IV

 (2 Meses) Consultoria de apoio ao Plano Diretor. 

Acompanhamento sistemático de consultores máster. 

Capacitação, Levantamento de Dados e PlanejamentoSensibilização e Levantamento de Dados

Capacitação

 (3 Meses) Seminário de Turismo: Turismo um Bom Negócio 

Visita Técnica – Olhar para a Inovação Turística Pesquisa de 

Demanda Acompanhamento sistemático de consultores 

máster. 

Planejamento e Estruturação
(11 meses) Início do Plano de Desenvolvimento Turístico do 

Lago Artificial da UHE Teles Pires. Início de Consultorias de 

estruturação dos produtos turísticos conforme demandas 

(5 Meses) Capacitação específica para lideranças do 

turismo local e outras de acordo com a demanda 

local. Acompanhamento sistemático de 

Etapa III
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melhorar o desenvolvimento da atividade turística pode não estar sendo atendida, 

considerando o sistema de Gestão Descentralizada do MTUR que, desde de 2003, 

ocorre de forma integrada, cooperada e com co-responsabilidade. 

Portanto, os ruídos na interlocução no setor de turismo de Alta Floresta 

impossibilita a continuidade de planejamento de estruturação da atividade iniciada 

em 2013, mesmo estruturado com órgão municipal de turismo, conselho municipal e 

participa do colegiado regional de turismo, participando das discussões, na base não 

surtirá efeito algum, se não houver diálogo com os atores envolvidos com turismo 

para as tomadas de decisões.  

 Assim, a discussão do desenvolvimento do turismo brasileiro passa pelo 

planejamento de priorização das ações e programas, da descentralização dos fóruns 

de debates, que tem por finalidade fortificar os laços entre as três instancias de 

governo, setor privado e terceiro setor. Qualificar, fortalecer e ampliar os canais de 

comunicação fundamenta a gestão descentralizada e compartilhada do MTUR 

(FRITZEN, RUDZEWICZ E CERETTA, 2015, p.428). 

O planejamento das ações de forma participativa evidencia o fortalecimento 

dos colegiados, governança e associações voltadas para o turismo. A importância do 

planejamento para o desenvolvimento do turismo em Alta Floresta é imprescindível 

devido o fato dos recursos financeiros provenientes do MTUR são resultados de um 

longo processo de obtenção de dados contínuos.  

Dessa maneira, o Plano Nacional de Turismo criou o conceito de destino 

indutor, o que induz a região para o desenvolvimento turístico com estratégias de 

potencialização dos recursos disponíveis. A seleção dos destinos indutores 

considera as avaliações e valorações do Plano de Marketing Turístico Internacional - 

Plano Aquarela e do Plano de Marketing Turístico Nacional - Plano Cores do Brasil, 

além de outros estudos e investigações sobre investimentos do governo federal e 

sobre as potencialidades desses destinos, para assim, receberem investimentos 

técnicos e financeiros do MTUR (PEREIRA et al, 2018, p.101). 

Portanto, os atores do turismo de Alta Floresta percebem a importância do 

planejamento da atividade turística local para viabilizar futuros  investimentos na 

cidade. O posicionamento simplificado nas respostas dos agentes públicos denota 

parcialidade nas tomadas de decisões sobre as ações voltadas para o turismo. 

Apesar da formação do sistema de gestão do turismo local  as atividades iniciadas 

que estavam no plano de ação não tiveram continuidade e permanecem até a 
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atualidade sem um colegiado ativo, mesmo com constituído o Conselho de Turismo e 

instância de Governança do Turismo, situação que se repete em outras localidades. 

Segundo Fritzen, Rudzewicz e Ceretta ( 2015, p.436), no município de 

Pelotas/RS, a utilização do sistema de gestão do turismo na prática não funcionou, o 

Grupo Gestor de Pelotas interrompeu suas atividades sem finalizar a elaboração do 

Plano de Ação.  

De acordo com Brasil (2007, p. 41), todas as ações de execução do Plano 

necessitam de habilidades de gestão de grupos para minimizar os conflitos e 

desperdício de recursos e tempo, o processo de articulação tem que ser contínuo, 

fortalecer todos os setores envolvidos com o turismo local de maneira integrada com 

interação interinstitucional.   

Para Brito (2017, p. 98), a exemplo de Barra do Garça/MT, a incompreensão 

da gestão descentralizada e compartilhada entre os atores envolvidos no processo 

de estruturação do turismo é que promove a falta de diálogo, para a exclusão de 

outros setores locais, a não participação da comunidade local, apontam que o 

caminho para fortalecer o turismo é um processo longo, demorado e sem perspectiva 

de acontecer. 

Alta Floresta possui planejamento para o desenvolvimento do turismo, com 

categorização de atrativos, gestão pública municipal de turismo, Governança de 

Turismo e Conselho de Turismo. Foram elaborados projetos específicos sobre 

Inventário Turístico, Diagnóstico Turístico, Pesquisa de Percepção Turística, 

Pesquisa de Oferta, Pesquisa de Demanda Turística, Relatório de Consultoria de 

Reconhecimento dos Atrativos, Relatório de Consultoria Técnica Específica de 

Planejamento. 

Segundo Ministério do Turismo (2007, p. 18), as regiões que tencionam 

participar do Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, 

obrigatoriamente, que passar pela fase de elaboração e implementação de um Plano 

Estratégico, que é a fase operacional com atribuições, interações e ações 

planejadas. 

O Planejamento Estratégico propicia o desenvolvimento sustentável de uma 

localidade, valoriza as características regionais (costumes, natureza, a história, a 

cultura da população, saberes popular e as tradições). Portanto, para  que haja o 

desenvolvimento da atividade turística participação e integração de todos os atores 

envolvidos na gestão do turismo, isso inclui, o poder publico, sociedade civil 
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organizada, terceiro setor, prestadores de serviços turísticos, enfim, toda a cadeia do 

setor turístico.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a criação do Ministério do Turismo (MTUR) foi implantado o modelo de 

Gestão Descentralizada articulada, organizada e integrada aos munícipios para 

alinhamento de metas e objetivos, no que se refere a estruturação e planejamento 

dos destinos turísticos.  

O Programa de Regionalização do Turismo, atua no desenvolvimento regional 

com plataforma gestão participativa entre governo Federal, Estadual e Municipal, 

setor privado e a sociedade civil organizada na atualização  de dados específicos 

que permitem investimentos pontuais de acordo as demandas dos interlocutores do 

turismo regional, fazendo com que os programas de desenvolvimento do turismo se 

aperfeiçoem a cada edição. 

Portanto, a construção da política pública de turismo do País se fortalece com 

a participação da sociedade e, estreitam-se as articulações entre as entidades que 

compõem o Sistema Nacional de Turismo, como forma de interagir para consolidar 

as estratégias do Programa de Regionalização, especialmente com a Câmara 

Temática de Regionalização, Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Turismo e Conselho Nacional de Turismo (Gestão Descentralizada). 

Concomitantemente, em Alta Floresta ocorreu a mobilização da construção da 

política pública de turismo com a elaboração do Plano de Turismo pelas vias do 

trabalho de Gestão em Turismo do programa proposto pela UHE - Hidrelétrica Teles 

Pires, com a participação de representantes de setores ligados ao turismo, o 

Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), setor público.  

A estruturação de um destino turístico se sustenta no tripé da sustentabilidade, 

proporcionar acessos aos atrativos, bens e serviços, a atividade precisa conversar 

com a comunidade no sentido de inclusão, acessível para todos dentro do contexto 

da acessibilidade. 

A elaboração do Plano de Turismo ocorreu de forma participativa com o setor, 

qualificou os atores locais para os atrativos, bens e serviços, permitiu o 

conhecimento a parir do acesso as informações de métodos, procedimentos e 

cidadania com a criação de um plano de ação visando resultados de médio, curto e 

longo prazo. 

Entretanto, a pesquisa aponta ruídos na comunicação entre setor público e o 

segmento de turismo local. É preciso articular os setores entre si e com a 
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comunidade, visando o fortalecimento do COMTUR, Grupo Gestor, Sociedade Civil 

Organizada. Há ausência de conhecimento pelos entrevistos sobre as políticas 

publicas pensadas para o setor, precisam se apropriar dos documentos elaborados 

pela UHE Teles Pires, pois trata se de investimento do dinheiro público. 

Vale ressaltar que apesar desses fatos ocorridos, Alta Floresta se manteve 

inclusa no Programa de Regionalização do Turismo, o que sugeriria manter algumas 

responsabilidades em andamento como a atualização do município no Mapa do 

Turismo Brasileiro, a presença em reuniões das regionais e do Estado, e 

principalmente a participação na ressignificação da região, conhecida agora como 

região da Amazônia Mato-grossense. 

A atividade turística pode vir a ser uma das opções econômicas para a cidade 

de Alta Floresta. Os dados levantados nos documentos da UHE Teles Pires, que 

estão disponibilizados no site do IBAMA, fornecem indicadores de que a região já é 

conhecida no mercado regional, nacional e internacional.  

Portanto, para que a implementação de um planejamento seja efetiva é 

necessário que os envolvidos na gestão tenham capacidade e habilidades técnicas e 

principalmente para gestão de grupos. O Plano de Turismo de Alta Floresta 

apresentou dificuldades na fase de sua implementação, a etapa operacional do 

planejamento. Com a dissolução do comitê de governança Grupo Gestor a 

articulação entre os parceiros do projeto enfraqueceram, o que gerou distanciamento 

entre os atores do turismo local.  

Os resultados dessa pesquisa conduzem a conclusão da falta de 

entendimento do governo municipal dos avanços que representa o Plano de Turismo 

do Município. Dos benefícios de estar alinhado à Política Nacional do Turismo, de 

estar no Mapa de Roteirização do Turismo Brasileiro, do acesso aos recursos 

econômicos do MTUR e do mais importante, da possibilidade de promover o 

desenvolvimento sustentável da turismo local, na geração de empregos e renda. 

Portanto, essa pesquisa apresenta limitações de estudo na sua abrangência 

por se tratar da opinião de um grupo restrito, representados pela composição do 

Conselho Municipal de Turismo, governança Grupo Gestor e gestão pública do 

turismo. Sugere-se que tais questionamentos venham a servir de incentivo para 

debates, compartilhamento de experiências entre município que possuem 

semelhante perfil turístico com pretensão de se tornar destinos indutores do turismo. 

Em conclusão, espera-se que a gestão pública do turismo perceba seu papel efetivo 
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nas articulações interinstitucionais, buscando o dialogo, o compartilhamento das 

informações e a inclusão da comunidade nas tomadas de decisão.   
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) participante: 

 

Sou estudante do curso de graduação Bacharelado em Administração do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Alta 

Floresta, Mato Grosso. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão da 

Orientadora: Profª. Me. Elisângela de Souza, cujo objetivo é a Análise do Plano de 

Turismo de Alta Floresta-MT. 

Sua participação envolve pesquisa de campo com aplicação de 

questionários semiestruturados com abordagem quantitativa e qualitativa.  

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou 

quiser desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo (a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você 

contribuirá para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pela 

pesquisadora fone (66) 99221 1732, ou pela entidade responsável – Instituto Federal 

de Mato Grosso, Campus Alta Floresta, ROD. MT-208, Alta Floresta - MT, 78580-000 

– Telefone: (66) 3512-7000 

 

Atenciosamente 
 

___________________________ 
Vanusia Santos de Oliveira  Matrícula: 

20172BACADM-ALF0015 

____________________________ 
Alta Floresta,19 de setembro de 

2019 
 
 
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste 
termo de consentimento. 
 
 

_____________________________ 
Nome e assinatura do participante 

______________________________ 
Local e data 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO I – APLICADO JUNTO AO GRUPO GESTOR DE 

TURISMO 

 

1) Nome: 

......................................................................................................................... 

2) Idade: 

......................................................................................................................... 

3) Sexo: 

(    ) F  (    ) M 

4) Grau de escolaridade: 

(   ) Fundamental Incompleto (   ) Fundamental Completo (   ) Médio Incompleto  (   ) 

Médio Completo  (   ) Graduação Incompleto (   ) Graduação Completo  (  ) Pós 

Graduação Incompleto (   ) Pós Graduação Completo 

5) Naturalidade: 

Cidade:.....................................................UF:.......................................... 

6) Há quanto tempo está em Alta Floresta? 

(   ) Nasceu em Alta Floresta  

(   ) Não reside mais 

(   ) Nunca residiu 

(   ) até 5 anos 

(...) de 5 a 10 anos 

(   ) de 10 a 20 anos 

(   ) acima de 20 anos 

7) Instituição que representa? 

(   ) Hotel 

(   ) Restaurante 

(   ) Hotel/Restaurante 

(   ) Pousada 

(   ) Departamento de Turismo 

(   ) SEBRAE 

(   ) UHE TELES PIRES 

(   ) Artesão 

(   ) Artes Cênicas 

(   ) Outros ______________________ 
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8) Alta Floresta é considerada uma cidade turística. Você: 

Concordo Totalmente Concordo 
Não Concordo 

Nem discordo 
Discordo Discordo Totalmente 

5 4 3 2 1 

     

 

9) Tem conhecimento de algum programa ou ação para o desenvolvimento  

turístico de Alta Floresta? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Qual?________________________________ 

10) Participa ou participou de alguma mobilização, programa ou ação para o 

desenvolvimento do turismo? 

 

(   ) Sim   (   ) Não 

Caso respondeu sim para a pergunta anterior, indique qual deles: 

(  ) Departamento de Turismo   (  ) COMTUR   (  ) Grupo Gestor    (   ) CADASTUR    

(    ) Outros   _________________ 

 

11) No que tange à implantação das políticas públicas territoriais..., “o planejamento 

turístico precisa ter premissas bem claras quanto à necessidade de 

sustentabilidade por parte dos atores ligados ao turismo” (BRITO 2017, p.33)”. 

Você participa na elaboração das políticas públicas do turismo local? 

Muito Alta Alta Neutra Baixa Muito Baixa 

5 4 3 2 1 

     

 

12) A ausência de planejamento e mudanças de governo ou grupos impacta 

negativamente o desempenho da Instituição/Empresa que você representa. 

Concordo Totalmente Concordo 
Não Concordo 

Nem discordo 
Discordo Discordo Totalmente 

5 4 3 2 1 

     

13) “Considera-se que colegiados fortalecidos, onde interagem estes 

diversos atores, constituem os ambientes propícios que devem permitir uma 

maior visibilidade, transparência e participação no planejamento das ações” 
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(PEREIRA ET AL, 2018, p.98). 

Como você avalia a comunicação entre a Gestão Pública e Governanças 

(Conselhos e Associações) ligadas ao segmento de turismo em Alta Floresta? 

 

Ótimo Boa Neutro Ruim Péssima 

5 4 3 2 1 

     

 

14) Em sua opinião, a atividade turística em Alta Floresta deve ser planejada?  

(   ) Sim   (   ) Não 

Por quê? _____________________________ 

15) Você poderia indicar um atrativo turístico em Alta Floresta? 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO II - APLICADO A COORDENAÇÃO DO GRUPO 

GESTOR E ORGÃO MUNICIPAL DE TURISMO 
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1) Nome: 

......................................................................................................................... 

2) Idade: 

......................................................................................................................... 

3) Sexo: 

(    ) F  (    ) M 

4) Grau de escolaridade: 

(   ) Fundamental Incompleto (   ) Fundamental Completo (   ) Médio Incompleto  (   ) 

Médio Completo  (   ) Graduação Incompleto (   ) Graduação Completo  (  ) Pós 

Graduação Incompleto (   ) Pós Graduação Completo 

5) Naturalidade: 

Cidade:.....................................................UF:.......................................... 

6) Há quanto tempo está em Alta Floresta? 

(   ) Nasceu em Alta Floresta  

(   ) Não reside mais 

(   ) Nunca residiu 

(   ) até 5 anos 

(...) de 5 a 10 anos 

(   ) de 10 a 20 anos 

(   ) acima de 20 anos 

7) Instituição que representa? 

(   ) Hotel 

(   ) Restaurante 

(   ) Hotel/Restaurante 

(   ) Pousada 

(   ) Departamento de Turismo 

(   ) SEBRAE 

(   ) UHE TELES PIRES 

(   ) Artesão 

(   ) Artes Cênicas 

(   ) Outros ______________________ 

8) Alta Floresta é considerada uma cidade turística. Você: 
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Concordo Totalmente Concordo 
Não Concordo 

Nem discordo 
Discordo Discordo Totalmente 

5 4 3 2 1 

     

 

9) Tem conhecimento de algum programa ou ação para o desenvolvimento  

turístico de Alta Floresta? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Qual?________________________________ 

10) Participa ou participou de alguma mobilização, programa ou ação para o 

desenvolvimento do turismo? 

 

(   ) Sim   (   ) Não 

Caso respondeu sim para a pergunta anterior, indique qual deles: 

(  ) Departamento de Turismo   (  ) COMTUR   (  ) Grupo Gestor     (   ) CADASTUR    

(    ) Outros   _________________ 

11) No que tange à implantação das políticas públicas territoriais,... “o planejamento 

turístico precisa ter premissas bem claras quanto à necessidade de 

sustentabilidade por parte dos atores ligados ao turismo” (BRITO 2017, p. 33)”. 

 

Você participa na elaboração das políticas públicas do turismo local? 

Muito Alta Alta Neutra Baixa Muito Baixa 

5 4 3 2 1 

     

 

12) A ausência de planejamento e mudanças de governo ou grupos impacta 

negativamente o desempenho da Instituição/Empresa que você representa. 

 

Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Não Concordo 

Nem discordo 
Discordo 

Discordo 

Totalmente 

5 4 3 2 1 

     

 

13) “Considera-se que colegiados fortalecidos, onde interagem estes diversos 

atores, constituem os ambientes propícios que devem permitir uma maior 
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visibilidade, transparência e participação no planejamento das ações” 

(PEREIRA et al., 2018, p. 98). 

 

Como você avalia a comunicação entre a Gestão Pública e Governanças 

(Conselhos e Associações) ligadas ao segmento de turismo em Alta Floresta? 

Ótimo Boa Neutro Ruim Péssima 

5 4 3 2 1 

     

 

14) Em sua opinião, a atividade turística em Alta Floresta deve ser planejada?  

(   ) Sim   (   ) Não 

Por quê? _____________________________ 

 

15) Você poderia indicar um atrativo turístico em Alta Floresta? 

_____________________________________________ 

16) Para você, o que justifica pensar em turismo numa região de fronteira agrícola? 

 

17) Como você avalia o Plano de Turismo de Alta Floresta? 

 

 

18) Tem conhecimento sobre a composição do COMTUR? 

 

 

19) O Grupo Gestor de Alta Floresta foi formado para monitorar as ações do turismo 

local. É do seu conhecimento alguma ação promovida pelo Grupo Gestor? 

20) Em sua opinião o Grupo Gestor alcançou resultados esperados? 

 

 

21) Você vê andamento do projeto no futuro? Por quê? 

_________________________________________________________ 
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ANEXO A – LEI DE CRIAÇÃO DO COMSELHO MUNICIPAL DE TURISMO DE 
ALTA FLORESTA-MT 
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ANEXO B – REGIMENTO DO GRUPO GESTOR CAPÍTULOS I E II 
 

GRUPO GESTOR DE TURISMO DE ALTA FLORESTA - 
GGT-AF 

 
 
Capítulo I 

 

Da Finalidade do GGT-AF 

Art. 1° - O regimento propõe o ordenamento das reuniões e funções do grupo; 

 

Art. 2° - O GGT-AF tem por objetivo orientar, promover e emitir sugestões para o 

desenvolvimento do turismo no Município. 

 

Capítulo II 

 

Da Constituição 

Art. 3° - O GGT-AF será constituído pelo número representativo de setores ligados a 

atividade turística e escolhidos entre os seus pares do mesmo grupo. 

 

Parágrafo 1° - O Coordenador do Grupo será eleito pelos membros do GGT-AF; 

Parágrafo 2° - O mandato do Coordenador do Grupo será de 01(um) ano; 

Parágrafo 3° - Quando ocorrer vaga, nova eleição será feita; 

Parágrafo 4° - O mandato dos membros do Grupo será exercido gratuitamente e 

suas funções consideradas como prestação de serviço relevantes ao Município. 

  

 


