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Aula 2 | Mas afinal, o que é 
planejamento? Por que 
ele é importante?

Meta da aula

Apresentar a importância do planejamento turístico para a sus-•	

tentabilidade das destinações turísticas, introduzindo conceitos 

e definições fundamentais para o entendimento do processo de 

planejamento.

Objetivos da aula

Ao final do estudo desta aula, você deverá ser capaz de:

1. identificar os conceitos de planejamento e planejamento turístico;

2. identificar os objetivos de planejar o desenvolvimento turístico de 

localidades;

3. reconhecer a importância do planejamento para o melhor desen-

volvimento do turismo;

4. reconhecer a importância da participação e envolvimento dos 

diversos atores no planejamento turístico.

Pré-requisitos

Para um melhor entendimento desta aula, é importante você re-

lembrar que:

O turismo é uma atividade que pode trazer tanto impactos po-•	

sitivos quanto negativos, dependendo da forma como ele é de-

senvolvido.

O turismo é um sistema que necessita da interação entre diver-•	

sas variáveis para que ele aconteça de forma adequada. Essas 

variáveis envolvem desde a qualidade na prestação de serviços 

de hotelaria, gastronomia, agências de viagem e guias de turis-

mo, até aspectos relacionados à infraestrutura local (água, ener-

gia, comunicação etc.), incluindo os aspectos sociais, culturais, 

ambientais e econômicos do local a ser visitado.
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Essas questões foram bastante discutidas na disciplina de Teoria 

Geral do Turismo.

É preciso, também, que você relembre os conceitos sobre turismo 

sustentável e ciclo de vida das destinações turísticas, trabalhados 

na Aula 1.

O que é planejamento?
Trecho de Amor de Cinema

Se você quiser eu vou te dar amor

Desses de cinema

Não vai te faltar carinho,

Plano ou assunto ao longo do dia.

Se você quiser eu largo tudo

E vou pro mundo com você, meu bem

Nessa nossa estrada

Só terá belas praias e cachoeiras.

(Sapato Novo)

Quando falamos em plano, em planejamento, em planejar alguma coisa, 

estamos sempre projetando algo para o futuro. Assim, planejar é prever o 

rumo dos acontecimentos. O planejamento parte sempre do conhecimen-

to da situação atual, para que possamos traçar objetivos para o futuro e 

prever ações visando alcançá-los.

O planejamento do turismo, tema a ser trabalhado nesta aula, é desenvol-

vido visando diminuir os impactos negativos que o turismo pode causar e 

potencializar (aumentar) os impactos positivos dessa atividade. Nesse senti-

do, o planejamento busca evitar a restrição do ciclo de vida da destinação, 

visando uma aproximação cada vez maior do desenvolvimento sustentável 

do turismo. Nesta aula, você aprenderá aspectos fundamentais do planeja-

mento turístico que visam à sustentabilidade das destinações turísticas.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/533165

Figura: 2.1: Planejamento relaciona-se a prever o futuro. Assim, quando agendamos 
compromissos a serem realizados nos próximos dias estamos planejando nossas ati-
vidades futuras.

Conceitos de planejamento
Vários autores, de diversas áreas, já se dedicaram a criar conceitos e defini-

ções acerca do que seja planejamento, e todas as conceituações remetem à 

previsão e organização do futuro. Partimos sempre do pressuposto de que 

existem várias alternativas a serem seguidas. Assim, quando fazemos um 

planejamento, estamos optando por desenvolver ações para atingir um futu-

ro predeterminado. Ou seja, estamos escolhendo o cenário futuro que mais 

nos interessa. De acordo com Bromley (1982, citado por DIAS, 2003, p.87):

O planejamento busca definir e alcançar objetivos para o 

futuro, de tal maneira que as transformações que ocor-

ram nas sociedades humanas não sejam determinadas por 

circunstâncias fortuitas ou externas, mas sejam resultado 

de decisões e propósitos gerados por um conjunto de pes-

soas determinadas.

Dessa forma, planejar significa prever o rumo dos acon-

tecimentos, evitando o seu desenvolvimento de forma 

espontânea. O planejamento é, então, “o resultado de 

um processo lógico de pensamento, mediante o qual o 

ser humano analisa a realidade abrangente e estabelece 

os meios que lhe permitirão transformá-la de acordo com 

seus interesses e aspirações”. (MOLINA, 2001, p.79)
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O planejamento abrange:

Realização de um diagnóstico: qual a situação atual?•	

Estabelecimento de objetivos: onde eu quero chegar?•	

Escolha de estratégias: qual o melhor caminho para alcançar meus •	
objetivos?

Previsão de ações a serem executadas em um determinado período de •	
tempo: passo a passo de como alcançar os objetivos.

Muitas vezes pensamos que o planejamento é uma atividade específica dos 

gestores públicos, grandes empresários ou pessoas com grande conhecimen-

to intelectual. Porém, durante toda a nossa vida planejamos nosso futuro, 

baseando-nos em informações de que dispomos no momento presente.

Quando decidimos emagrecer ou quando programamos uma viagem, es-

tamos fazendo planejamento. Em ambos os casos, nos baseamos na situ-

ação atual (excesso de peso e vontade de emagrecer ou vontade de viajar 

e disponibilidade de recursos e tempo) para estabelecer objetivos futuros 

(perder 5 kg; viajar para o litoral por uma semana).

Posteriormente, avaliamos as possibilidades, as estratégias, os caminhos 

a serem seguidos: fazer dieta ou ginástica? Viajar para o Sul do Brasil ou 

para o Nordeste?

Então, pensamos em todas as ações que devem ser desenvolvidas para 

atingir os objetivos desejados: comprar frutas e verduras, fazer matrícula 

na academia, pensar nas refeições, reservar passagem, hotel, pensar nos 

passeios etc.
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Figura 2.2: O planejamento utiliza informações de que dispomos no presente para 
atingir os objetivos desejados no futuro.

Assim sendo, o planejamento contribui para que os objetivos propostos se-

jam mais facilmente alcançados, pois permite a seleção de estratégias mais 

adequadas e o ordenamento de ações para se atingir um futuro desejado.

Características do planejamento
Podemos citar algumas características próprias do planejamento (RIBEIRO, 

1988; MIGLIOLI, 1982, citado em DIAS, 2003):

a ação do planejamento se volta sempre para o futuro;•	

o planejamento tem como objetivo orientar a transformação da realida-•	
de presente em rumos predeterminados;

as necessidades e os problemas são os fatos geradores do planejamento, •	
e quanto maior o número ou a seriedade dos problemas, mais necessário 

se torna o planejamento;

as informações ou dados são fundamentais para sua elaboração;•	

o planejamento implica na escolha de caminhos ou ações diversas;•	

as ações a serem empreendidas para atingir o objetivo proposto têm uma •	
sequência lógica e são realizadas de modo organizado.

Planejamento é a solução 
de todos os problemas
Assista ao vídeo disponível 
no link http://www.youtube.
com/watch?v=ANKSSWN8O
18&feature=related
Reflita a respeito do objetivo, 
da estratégia e das ações 
utilizadas pelo garoto para 
alcançar um futuro desejado.

Mídias 
integradas
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Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Preencha o quadro a seguir indicando na coluna 1 informações atu-

ais sobre o seu perfil. Na coluna 2, preencha as mudanças ou objetivos  

que você gostaria de alcançar. A seguir, liste, na coluna 3, as estratégias que 

você utilizaria para atingir essas mudanças ou objetivos.

Coluna 1 
Perfil Atual

Coluna 2
Mudanças/Objetivos

Coluna 3
Estratégias

Grau de escolaridade
____________________

Grau de escolaridade
____________________

____________________
____________________

Condição financeira
____________________

Condição financeira
____________________

____________________
____________________

Ocupação
____________________

Ocupação
____________________

____________________
____________________

Número de viagens realizadas
_____________________

Número de viagens realizadas
_____________________

____________________
____________________

Conceitos de planejamento turístico 

Trazendo a discussão para o turismo, o planejamento turístico pode ser 

entendido como o processo de:

Avaliar a situação atual do turismo em determinada localidade, isto é, •	
refletir sobre como a cidade se encontra estruturada para o desenvol-

vimento do turismo (considerando todas as variáveis que interferem no 

Sistema Turístico).

Estabelecer objetivos e metas para um cenário futuro que se deseja alcançar.•	

Propor ações para que esse futuro possa se tornar realidade.•	

Estas ações estarão previstas em um plano de desenvolvimento turístico.

Plano de desenvolvimento 
turístico
Documento resultante do 
processo de planejamento 
turístico. De forma geral, um 
plano deve conter:

a situação atual da •	
localidade em relação ao 
turismo;
a estratégia de •	
desenvolvimento do 
turismo no local;
as ações a serem •	
executadas; e
as etapas de •	
implantação do plano.

Glossário
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O planejamento turístico, de acordo com Petrocchi (2001), visa, então:

definir as diretrizes que orientarão as decisões para o desenvolvimento •	
do turismo;

o tipo de turismo que se quer promover;•	

os mercados que serão atingidos;•	

a posição que se deseja ter nesses mercados;•	

as metas a alcançar;•	

as ações que serão implementadas para se alcançar estes objetivos.•	

É preciso compreender que o planejamento turístico deve abranger todos 

os aspectos e fatores que influenciam ou são influenciados pela atividade 

turística. Assim, todos os elementos do Sistema Turístico devem ser consi-

derados, analisados e avaliados no processo de planejamento. Essa análise 

e avaliação buscam modificar os elementos que não estão adequadamente 

estruturados para o desenvolvimento do turismo.

Para Molina (2001), o planejamento integral do turismo deve considerar a 

análise de uma série de variáveis, tais como aspectos:

culturais;•	

sociais;•	

psicológicos;•	

político-legais;•	

ecológicos;•	

econômicos.•	
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Fonte: www.sxc.hu/photo/1189785

Figura 2.3: O planejamento integral do turismo deve considerar diversos aspectos, 
entre eles, o impacto ambiental.

A responsabilidade pelo planejamento e pela gestão do turismo em uma 

determinada localidade é do poder público, que deve contratar uma equi-

pe multidisciplinar para viabilizar a elaboração e posterior implantação do 

plano turístico.

Para a elaboração de um plano turístico é necessário:

diagnosticar o potencial local em termos de atrativos turísticos, equipa-•	
mentos e serviços turísticos e infraestrutura;

avaliar e caracterizar a demanda real e potencial.•	

Dessa forma, é possível:

verificar quais os pontos fracos e fortes da localidade;•	

avaliar as oportunidades e riscos para o desenvolvimento do turismo na-•	
quela localidade;

traçar um plano de ação para alcançar os objetivos e metas preestabe-•	
lecidos.
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Poder público
Conjunto dos poderes e 
órgãos municipais, estaduais 
e federais que realizam 
as funções do Estado, 
abrangendo os Poderes 
Legislativo, Executivo e 
Judiciário.

Multidisciplinar
Implica o envolvimento de 
profissionais de diversas 
disciplinas. No caso da 
elaboração de planos de 
desenvolvimento turístico, 
é importante a participação 
de profissionais das áreas 
de turismo, economia, 
sociologia, antropologia, 
biologia, geografia, historia, 
dentre outras, de acordo 
com as características 
específicas de cada 
destinação a ser planejada.

Demanda real
Compreende as pessoas que 
realmente viajam para um 
determinado destino.

Demanda potencial
Pessoas que podem vir a 
viajar para um determinado 
destino, mas que não o 
fazem por algum motivo, 
como, por exemplo, a falta 
de conhecimento, de tempo, 
dificuldades de acesso 
etc. Assim, a demanda 
potencial seria aquela que 
tem interesse e condições 
financeiras para se tornar 
demanda real caso algo seja 
modificado.

Glossário
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Atividade 2

Atende ao Objetivo 1

Leia as afirmativas a seguir e marque as corretas.

( ) No planejamento turístico não é necessário realizar uma análise da 

situação presente na localidade.

( ) As estratégias utilizadas devem levar em consideração a situação atual do 

destino turístico e as metas e os objetivos que se pretende alcançar.

( ) O planejamento integral do turismo não deve levar em consideração 

aspectos culturais nem sociais.

( ) Para a realização de um planejamento turístico é fundamental avaliar 

as oportunidades e os riscos para o desenvolvimento do turismo de 

uma localidade.

Objetivos a serem alcançados com o plane-
jamento turístico

De acordo com Doris Ruschmann (1997), o planejamento do turismo pode 

ser feito visando atingir os seguintes objetivos:

definir políticas e processos de implantação de equipamentos e atividades;•	

coordenar e controlar o desenvolvimento espontâneo do turismo;•	

promover incentivos para estimular a implantação de equipamentos e •	
serviços turísticos;

maximizar os benefícios socioeconômicos e minimizar os custos do de-•	
senvolvimento da atividade;

minimizar a degradação dos locais e recursos sobre os quais o turismo se •	
estrutura;
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melhorar a prestação de serviços públicos e privados para a atividade •	
turística, garantindo a conservação dos atrativos naturais, culturais e his-

tóricos que são geradores de fluxos turísticos;

criar normas que regulamentem as atividades ligadas ao turismo;•	

garantir que a imagem da destinação se relacione com a proteção am-•	
biental, com a conservação dos valores culturais e com a qualidade dos 

serviços prestados;

garantir que a comunidade se beneficie do desenvolvimento da atividade •	
turística;

criar novos fluxos turísticos para o local, visando dinamizar a economia;•	

atrair investimentos e financiamentos para o desenvolvimento do turismo.•	

Atividade 3

Atende ao Objetivo 2

Imagine que você foi contratado como técnico de turismo da sua cidade. 

Foi, então, solicitado que você identificasse alguns objetivos a serem alcan-

çados pelo desenvolvimento do turismo no local.

Refletindo sobre a realidade atual da sua cidade, liste pelo menos quatro 

objetivos que podem ser alcançados com o planejamento turístico de sua 

cidade.
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Por que planejar o desenvolvimento do tu-
rismo?

O planejamento é um instrumento utilizado na tentativa de amenizar os 

efeitos negativos que o turismo pode trazer para uma determinada loca-

lidade. Além disso, por meio do planejamento é possível articular forças 

para que o turismo seja desenvolvido com o intuito de preservar o meio 

ambiente, de ser uma ferramenta capaz de promover maior justiça social 

e, ao mesmo tempo, movimentar a economia local.

De acordo com Reinaldo Dias (2003, p.37):

O planejamento é necessário porque o território é um ele-

mento básico do desenvolvimento do turismo, pois abri-

ga os recursos ambientais e culturais do destino turístico, 

além de ser o espaço físico destinado às instalações da 

infraestrutura e dos equipamentos que irão atender ao 

fluxo de visitantes.

Ainda de acordo com o mesmo autor, o turismo é uma atividade que trans-

forma o território e tem como principal motivador de fluxos turísticos os 

atrativos locais. Esses atrativos, de forma geral, são bastante frágeis. Isso 

justifica a necessidade de planejamento, no sentido de garantir a atrativi-

dade do destino turístico e, consequentemente, sua sustentabilidade.

A falta de planejamento adequado na utilização dos atrativos de uma des-

tinação turística e também na transformação do território pelo turismo 

poderá acarretar, a médio e longo prazos:

o esgotamento desses atrativos;•	

um processo de degradação ambiental;•	

a perda da autenticidade da cultura local;•	

problemas sociais, dentre outros.•	

Essas transformações podem inviabilizar ou diminuir a capacidade de co-

mercialização dos produtos turísticos, e, consequentemente, diminuir a de-

manda turística para a destinação.

Território
Refere-se a uma área 
delimitada, incluindo seus 
aspectos físicos, sociais, 
ambientais, políticos e 
econômicos.

Glossário
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De acordo com Hall (2001, p.29):

O planejamento pode minimizar impactos potencialmente 

negativos, maximizar retornos econômicos nos destinos 

e, desta forma, estimular uma resposta mais positiva por 

parte da comunidade hospedeira em relação ao turismo 

de longo prazo.

É preciso ressaltar que o planejamento é condição fundamental para o 

desenvolvimento adequado do turismo. Porém, o planejamento por si só 

não garante que o turismo seja implementado levando-se em conside-

ração todos os aspectos da sustentabilidade (sociocultural, ambiental e 

econômica). Mais do que planejar, é preciso garantir que as ações serão 

executadas e reavaliadas periodicamente. É preciso, ainda, que haja uma 

integração entre os diversos elementos do sistema turístico e um envolvi-

mento tanto do setor público como da iniciativa privada e da comunidade, 

como veremos a seguir.

Atividade 4

Atende ao Objetivo 3

Qual a importância do planejamento da atividade turística? Você acha que 

o planejamento pode modificar a realidade atual de turismo em uma de-

terminada localidade? Como? Por quê?

Impactos do Turismo
Assista aos dois vídeos sobre 
“Impactos do turismo em 
Itacaré”, disponíveis no links 
a seguir:
http://www.youtube.com/
watch?v=mIz5u8su9Ho
http://www.youtube.com/wa
tch?v=koKMzfl7pMw&featur
e=related
Reflita a respeito de como o 
planejamento turístico pode 
alterar a realidade vivida 
pelos moradores e turistas 
dessa cidade, diminuindo 
os impactos negativos e 
maximizando os impactos 
positivos do turismo.

Mídias 
integradas
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Tripé do desenvolvimento do turismo

Fonte: www.sxc.hu/photo/582100

Figura 2.4: Como um tripé, o desenvolvimento do turismo necessita de uma base 
com três apoios. Ele deve ser desenvolvido com a participação e apoio de três tipos 
de agentes: a comunidade, o poder público e a iniciativa privada.

Quando falamos em tripé, logo vem à cabeça a ideia de algo que se es-

trutura sobre uma base de três apoios, ou ainda, o conjunto de três coisas 

interligadas. No caso do turismo, seu desenvolvimento planejado e orga-

nizado deve se estruturar por meio do envolvimento e participação de três 

diferentes atores:

o poder público;•	

a iniciativa privada;•	

a comunidade.•	

Poder
Público

Comuni-
dade

Iniciativa
Privada

Figura 2.5: A interação entre a comunidade, o poder público e a iniciativa privada é 
fundamental para dar sustentabilidade ao desenvolvimento do turismo.
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Cada um desses agentes tem o seu papel no planejamento e desenvolvi-

mento do turismo. Cabe ao poder público:

estabelecer diretrizes políticas para o desenvolvimento do setor;•	

estabelecer normas e regulamentos de preservação dos patrimônios •	
cultural e natural;

criar mecanismos de regulação e controle da atividade turística;•	

promover o desenvolvimento da infraestrutura básica;•	

promover o desenvolvimento turístico em âmbito nacional, estadual e •	
municipal;

captar recursos e facilitar a obtenção de créditos e financiamentos;•	

realizar pesquisas e estatísticas sobre o turismo;•	

incentivar a capacitação profissional.•	

À iniciativa privada cabe o papel de:

atuar no desenvolvimento dos serviços turísticos;•	

planejar o funcionamento de suas atividades e equipamentos para atender •	
o turista com qualidade;

desenvolver associações e/ou filiar-se a elas (Exemplo: associações comer-•	
ciais, associação de guias de turismo, associações de empresas do ramo 

de hotelaria etc.);

manter-se atualizado quanto às tendências do turismo, por meio de cur-•	
so de capacitação, buscando informações em revistas e jornais sobre o 

assunto, pesquisando a satisfação do turista etc.;

elaborar pesquisa com turistas;•	

capacitar seus funcionários.•	

Diretriz política
A orientação do 
poder público para o 
desenvolvimento de um 
determinado setor. É a 
conduta que deve ser 
seguida e que é estabelecida 
pelos órgãos oficiais da 
área. Por exemplo: a 
diretriz política de turismo 
estabelecida pelo Governo 
Federal é a de Regionalização 
do Turismo. Seguindo 
esta diretriz, a Secretaria 
de Estado do Turismo de 
Minas Gerais criou diversos 
Circuitos Turísticos dentro  
do Estado.

Iniciativa privada
O conjunto de empresas 
particulares, sem 
participação do governo. 
São responsáveis por prestar 
grande parte dos serviços 
aos turistas. Como exemplo 
podemos citar os hotéis, 
as pousadas, as agências 
de viagens, as empresas 
de transporte, os bares, os 
restaurantes, dentre outros.

Glossário
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Já a comunidade deve:

cobrar a atuação efetiva do Estado no desenvolvimento do turismo;•	

ter consciência da importância e contribuir para a preservação dos patri-•	
mônios cultural, histórico e natural do local;

sensibilizar o turista sobre a importância de conservação dos atrativos •	
turísticos;

servir de mão de obra para a prestação dos serviços turísticos;•	

procurar se envolver com o que acontece na cidade (cursos, feiras, festas, •	
eventos e outras atividades relacionadas ao turismo).

Com o envolvimento e co-responsabilidade de todos esses atores, o desen-

volvimento ordenado do turismo, por meio do planejamento, se torna mais 

viável. Dessa forma, o planejamento garante uma maior sustentabilidade 

da atividade e um maior ciclo de vida da destinação.

Atividade 5

Atende ao Objetivo 4

Marque V se a frase for verdadeira e F se for falsa:

( ) O desenvolvimento do turismo deve ser planejado pelo poder público.

( ) Cabe à iniciativa privada investir em infraestrutura para recebimento 

do turista.

( ) A comunidade tem importante papel no planejamento e desenvolvi-

mento do turismo, já que é ela quem mais conhece a realidade local.

( ) O planejamento do turismo deve contar com o envolvimento e partici-

pação da comunidade, do poder público e da iniciativa privada.
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( ) A comunidade, por não ter conhecimento técnico sobre o assunto, 

não deve ter participação no planejamento do turismo.

( ) O poder público deve investir em infraestrutura e em leis que regula-

mentem o desenvolvimento do turismo.

Conclusão

A atividade turística, por ser potencialmente causadora de impactos, deve 

ser cuidadosamente planejada. Para tanto, é preciso fazer uma análise da 

situação atual, estabelecer objetivos e propor ações visando alcançar um 

futuro desejado.

Para que o turismo seja planejado e desenvolvido com base nos princípios 

da sustentabilidade, é necessário o envolvimento e a responsabilidade con-

junta dos diversos atores, que interagem para que a atividade aconteça. 

Esses atores são: o poder público, a iniciativa privada e a comunidade.

Além disso, é preciso estar atento para o fato de que o planejamento deve 

abranger todos os elementos fundamentais para que o turismo seja desen-

volvido em uma localidade. Esses elementos, de forma conjunta, formam 

o chamado Sistema Turístico.

Vale destacar, por fim, que o entendimento do planejamento turístico, 

bem como a sua importância para o desenvolvimento turístico de uma 

localidade, é fundamental para você, enquanto técnico em turismo. Além 

de ser uma excelente área de atuação, o planejamento é importante, tam-

bém, como forma de compreender de que maneira os diversos elementos 

interagem para que a atividade aconteça, bem como a necessidade de se 

pensar no futuro para articular forças no presente, no sentido de alcançar 

o turismo desejado por todos os agentes envolvidos nesse processo.
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Resumo

Nesta aula, você começou a compreender o conceito e a importância do 

planejamento turístico. Vamos recordar os pontos mais importantes:

Planejar é sempre uma atividade que pretende modificar a situação atual, •	
estabelecendo um cenário futuro desejado.

No turismo, o planejamento é uma importante ferramenta para minimizar •	
os impactos negativos da atividade e potencializar os efeitos positivos.

O planejamento é importante porque permite que o futuro da atividade •	
turística seja definido, impedindo que o seu desenvolvimento se dê de 

forma espontânea.

O plano de desenvolvimento turístico é um documento contendo as •	
orientações e propostas do planejamento do turismo e deve ser elabora-

do por uma equipe multidisciplinar.

O poder público é o responsável por elaborar e implementar os planos •	
de desenvolvimento turístico. Porém, a iniciativa privada e a comunida-

de também possuem papéis importantes no planejamento e desenvolvi-

mento do turismo.

É preciso um envolvimento e co-responsabilidade do setor público, da •	
iniciativa privada e da comunidade para o desenvolvimento sustentável 

do turismo.

Informações sobre a próxima aula

Na próxima aula, estudaremos os tipos de planejamento existentes, a 

abrangência, o período de duração e a extensão dos planos de desenvolvi-

mento turístico. Até lá.
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Respostas das atividades

Atividade 1

Nessa atividade, há várias possibilidades de resposta. Nossa intenção é que 

você exercite a sua capacidade de análise e planejamento. Como você viu ao 

longo da aula, a elaboração de um planejamento envolve a realização de um 

diagnóstico (qual a situação atual?), o estabelecimento de objetivos (onde 

eu quero chegar?) e a escolha de estratégias (qual o melhor caminho para 

alcançar meus objetivos?). Ao fazer este exercício, você estará, nada mais, 

nada menos, do que planejando o rumo dos acontecimentos que guiarão a 

sua vida e permitirão que você alcance seus objetivos. Isso é planejamento.

Atividade 2

( ) No planejamento turístico não é necessário realizar uma análise da situ-

ação presente na localidade.

( X ) As estratégias utilizadas devem levar em consideração a situação atual do 

destino turístico e as metas e os objetivos que se pretende alcançar.

( ) O planejamento integral do turismo não deve levar em consideração 

aspectos culturais nem sociais.

( X ) Para a realização de um planejamento turístico é fundamental avaliar as 

oportunidades e os riscos para o desenvolvimento do turismo de uma 

localidade.

Atividade 3

Esta atividade não tem uma resposta única. Ela irá variar de acordo com a 

cidade, mas a sua resposta deve abranger um ou mais objetivos relaciona-

dos na aula, como, por exemplo, definir políticas e processos de implan-

tação de equipamentos e atividades, criar normas que regulamentem as 

atividades ligadas ao turismo, atrair investimentos e financiamentos para o 

desenvolvimento do turismo, entre outros.
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Atividade 4

A importância do planejamento do turismo se deve ao fato de que ele é 

uma atividade que transforma o espaço onde é desenvolvido. Em função 

de as atividades turísticas poderem causar tanto impactos positivos como 

negativos na localidade onde são desenvolvidas, o planejamento se torna 

uma ferramenta fundamental para evitar a diminuição do ciclo de vida das 

destinações turísticas.

O planejamento pode modificar a realidade do turismo no local, pois por 

meio dele pode-se prever e implementar diversas ações visando atingir 

objetivos preestabelecidos.

Atividade 5

(F) O desenvolvimento do turismo deve ser planejado pelo poder público.

(F) Cabe à iniciativa privada investir em infraestrutura para recebimento do 

turista.

(V) A comunidade tem importante papel no planejamento e desenvolvi-

mento do turismo, já que é ela quem mais conhece a realidade local.

(V) O planejamento do turismo deve contar com o envolvimento e partici-

pação da comunidade, do poder público e da iniciativa privada.

(F) A comunidade, por não ter conhecimento técnico sobre o assunto, não 

deve ter participação no planejamento do turismo.

(V) O poder público deve investir em infraestrutura e em leis que regula-

mentem o desenvolvimento do turismo.
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