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Aula 4 | Quais os passos para se 
planejar o turismo?

Meta da aula

Apresentar as etapas necessárias para o planejamento da ativida-•	

de turística, por meio do estudo da estrutura de um Plano Muni-

cipal de Desenvolvimento Turístico.

Objetivos

Após o estudo da aula, você deverá ser capaz de:

1. definir e diferenciar plano, programa e projeto;

2. identificar a estrutura de um Plano Municipal de Desenvolvi-

mento Turístico; 

3. reconhecer a importância de cada uma das etapas do processo 

de planejamento.

Pré-requisitos

Para esta aula é necessário você relembrar a importância do plane-

jamento turístico e alguns conceitos de planejamento trabalhados 

nas Aulas 1 e 2 desta disciplina. Além disso, vale relembrar tam-

bém os tipos de planejamento estudados na Aula 3.

A estrutura de um Plano de Desenvolvimento 
Turístico e as difíceis escolhas a serem feitas

Agora que você já conhece um pouco sobre a importância do planejamento 

e os diversos tipos de planejamento existentes, é hora de conhecer a estru-

tura de um Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico. Nesta aula, você 

vai aprender cada uma das etapas necessárias para sua elaboração. 

Mas você deve estar se perguntando: por que eu tenho que saber isso? Em 

que momentos posso utilizar estes conhecimentos?
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Enquanto um profissional da área de turismo, você pode ser contratado para 

participar da elaboração de um Plano Municipal ou Empresarial de Desen-

volvimento turístico. Assim, é preciso que saiba as etapas necessárias para a 

sua elaboração.

Além disso, é necessário perceber que quando elaboramos um plano para o 

desenvolvimento do turismo partimos do pressuposto de que existem várias 

alternativas, vários caminhos, que podem ser seguidos. Você, como técnico 

em turismo, deverá ser capaz de escolher as melhores alternativas para o 

desenvolvimento do turismo, seja em um destino turístico, seja em uma em-

presa onde trabalha.

Você já se imaginou participando da elaboração de um plano de desenvolvi-

mento turístico? O que você faria? 

Construiria novos equipamentos turísticos? •	

Investiria no incremento da oferta de atrativos turísticos, como museus, •	
centros culturais etc.? 

Organizaria alguns roteiros turísticos na sua cidade?•	

Elaboraria um evento anual com shows e diversas atrações? •	

Investiria em capacitação da mão de obra que trabalha com o turismo?•	

É preciso pensar, também, nos possíveis parceiros para o desenvolvimento 

dessas ações. Com quem você contaria para ajudá-lo? Com a população, 

com o poder público municipal ou com os empresários locais?

Com essas perguntas dá para perceber que um plano municipal de desen-

volvimento turístico envolve difíceis escolhas. Esta aula vai ajudar você a 

conhecer as etapas de um plano turístico e entender como um técnico em 

turismo pode auxiliar na sua elaboração, apontando e escolhendo os melho-

res caminhos a serem seguidos.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/218899
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Figura 4.1: A elaboração de um plano municipal de desenvolvimento turístico en-
volve uma série de escolhas e desafios. Conhecer as etapas e a estrutura do pla-
nejamento é fundamental para o técnico em turismo encontrar a melhor forma de 
enfrentá-los.

Plano, programa e projeto. Qual a diferença?
Antes de começarmos a estudar a estrutura de um plano municipal de de-

senvolvimento turístico é preciso entender o que é um plano.

Plano é o resultado de um processo de planejamento, é um documento con-

tendo todas as ações necessárias para atingir um objetivo preestabelecido, 

em função do processo de planejamento. 

Um plano, geralmente, se refere ao sistema como um todo, ou seja, o sis-

tema turístico com todos os elementos que interferem no seu desenvolvi-

mento. Esses elementos envolvem aspectos econômicos, culturais, sociais 

e ambientais que interferem no desenvolvimento do turismo. Além disso, é 

preciso conhecer a qualidade e a quantidade dos elementos que formam a 

oferta turística, com seus atrativos, equipamentos e serviços turísticos e in-

fraestrutura. É preciso, ainda, analisar as empresas de turismo, os órgão do 

governo, as leis e as normas para o desenvolvimento do turismo. O plano, 

desta forma, abrange todas as variáveis que influenciam no desenvolvimen-

to do turismo em uma localidade ou em uma empresa.
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Assim, os planos estão diretamente relacionados ao planejamento estratégi-

co (assunto estudado na Aula 3). Por ser bastante amplo, o plano não con-

tém um detalhamento das ações a serem desenvolvidas. Esse detalhamento 

será feito nos programas e projetos que fazem parte de um plano.

E um programa, o que seria? Programa é o conjunto de ações setoriais ne-

cessárias para a implantação dos planos. Dedica-se a uma área do sistema. 

Considerando a atividade turística, devemos entender que:

um plano de desenvolvimento turístico de uma localidade deve conter •	
vários programas (programa de marketing, programa de capacitação, 

programa de estruturação dos atrativos etc.);

cada programa é composto por um conjunto de projetos. •	

Dessa forma, os programas estão relacionados com o planejamento tático, 

pois referem-se sempre a um setor específico dentro de um plano mais geral.

Por fim, vamos compreender o que significa projeto e sua importância den-

tro dos planos turísticos. 

De acordo com Molina, “um programa é composto por uma série de projetos 

que guardam estreita relação entre si, e que em conjunto vão converter em 

realidade os objetivos e metas do plano”. (1997 apud DIAS, 2003, p.98) 

Assim, um projeto é um conjunto de atividades inter-relacionadas e coorde-

nadas, para alcançar objetivos específicos. Ou seja, os projetos são o meio 

mais direto pelo qual os objetivos específicos de cada programa se concreti-

zam ou se materializam (DIAS, 2003).  

Deve-se destacar que um projeto é, portanto, a menor unidade de planeja-

mento e envolve um detalhamento das intervenções propostas pelo plano 

(BARRETO, 2002).

Portanto, um projeto se detém mais no detalhamento das ações selecio-

nadas para serem implementadas dentro do plano. Ele é parte integrante 

de um programa, orientado para temáticas específicas, onde cada uma das 

ações será detalhada de forma minuciosa. 

Dentro de um programa de marketing, por exemplo, podemos ter um pro-

jeto para criação de um site turístico, onde serão descritas todas as ações 
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necessárias para que esse site seja feito. Dentro de um programa de capa-

citação, podemos citar um projeto de um curso de capacitação do setor 

hoteleiro em uma determinada cidade. Neste projeto deverão estar descritos 

todos os passos para a realização deste curso. 

Percebe-se, portanto, que o projeto está diretamente relacionado com o pla-

nejamento operacional, pois diz respeito à execução de ações específicas 

dentro de um programa setorial.

Um projeto deve conter, então, alguns itens de grande importância para a 

sua elaboração:

Título: o que queremos fazer; a ação a ser executada.•	

Objetivo: onde queremos chegar.•	

Justificativa: por que é importante realizar esta ação.•	

Metodologia: como vamos alcançar o objetivo.•	

Ações: passo a passo para alcançar o objetivo.•	

Levantamento de custos: recursos necessários para executar as ações.•	

Cronograma: previsão do tempo a ser gasto em cada uma das etapas •	
necessárias para o alcance dos objetivos previstos.

Figura 4.2: Um plano contém vários programas. Cada programa, por sua vez, é compos-
to de vários projetos. É no âmbito dos projetos que as ações do plano são detalhadas.

Metodologia 
Conjunto de técnicas e 
processos utilizados com 
a finalidade de atingir um 
objetivo definido. É a forma, 
a descrição das etapas que 
utilizaremos para alcançar 
um objetivo.

Glossário
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Atividade 1 

Atende ao Objetivo 1

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.

1 – Plano ( ) Refere-se a um setor específico.

2 – Programa 

3 – Projeto

( ) Diz respeito ao desenvolvimento do turismo em um 

município.

( ) Está relacionado ao detalhamento de ações especí-

ficas.

( ) Relaciona-se com o planejamento estratégico.

( ) Relaciona-se com a descrição das ações necessárias 

para a criação de uma agência de turismo receptivo 

em um município.

( ) Relaciona-se com o planejamento tático.

( ) Diz respeito ao sistema como um todo.

( ) Relaciona-se com o planejamento operacional.

( ) Refere-se à melhoria dos equipamentos e serviços 

turísticos do município.

Estrutura de um Plano Municipal de Desen-
volvimento Turístico

O Plano de Desenvolvimento Turístico é um documento que é resultado do 

processo de planejamento turístico de uma determinada localidade. Já o pla-

nejamento pode ser entendido como uma forma de avaliar a realidade atual, 

reconhecer um problema a ser solucionado e prever ações para modificar 

essa realidade de acordo com objetivos preestabelecidos.

Assim, podemos começar a pensar nas fases e etapas que compreendem o 

processo de planejamento e que irão, posteriormente, definir a estrutura de 

um Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico.

Vale destacar, mais uma vez, a importância de uma equipe multidisciplinar 

na elaboração do plano, sendo que quanto mais multidisciplinar for a equi-

pe, maior a probabilidade de se elaborar um bom plano. É importante contar 

com a participação de profissionais das áreas de turismo, economia, sociolo-

gia, antropologia, biologia, geografia, história etc. 



e-Tec BrasilAula 4 | Quais os passos para se planejar o turismo? 67

Assim, cada profissional pode fazer o levantamento da situação atual na sua 

área específica, bem como propor ações para solucionar possíveis problemas 

encontrados. Vale destacar a importância de esta equipe ser coordenada por 

um profissional da área de turismo, que possui a visão mais ampla do desen-

volvimento turístico do local. 

Fonte: www.sxc.hu/photo/1186821

Sa
nj

a 
G

je
ne

ro

Figura 4.3: Uma equipe multidisciplinar é fundamental na elaboração de um Plano de 
Desenvolvimento Turístico.

É preciso, ainda, ressaltar a necessidade de participação dos atores envol-

vidos com o desenvolvimento da atividade turística em todas as etapas do 

planejamento. Estes atores, conforme apresentado na Aula 2, incluem repre-

sentantes do poder público, da iniciativa privada e da comunidade. Assim, 

é necessário que sejam formulados mecanismos de consulta permanentes a 

todos os envolvidos. Dessa forma, o plano é produto da sociedade como um 

todo, e não apenas dos planejadores.

É preciso destacar que um Plano de Desenvolvimento Turístico pode ser reali-

zado de diferentes maneiras, apresentando etapas e estruturas diferenciadas, 

dependendo da equipe técnica que o elabora. Dessa forma, a estrutura do 

Plano de Desenvolvimento Turístico aqui apresentada é apenas uma proposta, 

dentre muitas, para se elaborar um plano. Essa proposta foi baseada em au-

tores como Ruschmann (1997), Dias (2003), Rose (2002) e Petrocchi (1998).

De modo geral, os elementos fundamentais de um Plano de Desenvolvimen-

to Turístico são: 

o diagnóstico; •	

o prognóstico; •	
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os objetivos e as metas; •	

as estratégias; •	

as propostas; •	

a implantação das ações; e •	

a avaliação continuada.•	

O diagnóstico

Todo processo de planejamento deve partir do conhecimento da situação 

atual da realidade sobre a qual se pretende intervir. É nesta etapa que se 

analisa a situação do objeto que se pretende modificar. Dessa forma, esta 

é uma etapa fundamental, pois é a partir do conhecimento de como se en-

contra o turismo atualmente na localidade que poderemos pensar em uma 

situação futura. A partir daí, propormos ações para modificar essa realidade 

e alcançar os objetivos preestabelecidos. 

Assim, é necessário diagnosticar o potencial do município em termos de:

atratividade turística; •	

equipamentos e serviços turísticos;•	

infraestrutura;•	

demanda real e potencial; •	

e, por fim, verificar os pontos fracos e fortes, oportunidades e riscos do •	
desenvolvimento do turismo na localidade.

Esta etapa inclui a coleta de dados e a análise das informações obtidas, com-

parando a situação atual com a situação futura pretendida.

O diagnóstico inclui, então, a análise de diversos aspectos da realidade, des-

tacando-se:
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a caracterização geral do município; •	

a descrição e classificação da oferta; •	

a descrição e classificação da demanda; e •	

uma avaliação geral da situação atual do município no que se refere ao •	
desenvolvimento do turismo. 

Estes aspectos serão detalhados na Aula 7, específica sobre este assunto.

O prognóstico

Uma vez feito o diagnóstico, pode-se estabelecer qual rumo será dado ao 

desenvolvimento turístico. Este seria o prognóstico, isto é, pensar nos possí-

veis cenários futuros do turismo em uma localidade.

O primeiro cenário futuro (prognóstico) a ser pensado é aquele no qual são 

mantidas as condições atuais, ou seja, se nada for feito para modificar a rea-

lidade atual, se o turismo continuar a ser desenvolvido de forma espontânea 

na localidade. Outro prognóstico possível é pensar o futuro do turismo em 

uma localidade caso haja um planejamento da atividade no local. 

Assim, percebe-se que o prognóstico relaciona-se diretamente ao futuro do 

turismo no município. Geralmente, em um planejamento, trabalha-se com o 

estabelecimento de alguns cenários futuros: 

cenário futuro caso o turismo seja desenvolvido de forma aleatória, ou •	
seja, sem interferências advindas do planejamento da atividade (cenário 

pessimista); 

cenário futuro caso as propostas do plano sejam implementadas parcial-•	
mente (cenário realista); e 

cenário futuro caso todas as propostas sejam implementadas e haja uma •	
tendência positiva para o desenvolvimento da atividade turística no mu-

nicípio (cenário otimista). 
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Nesta etapa do planejamento deve-se:

identificar as alternativas possíveis; •	

formular hipóteses e propostas de diferentes caminhos a serem seguidos •	
para o desenvolvimento do turismo; e 

escolher o modelo ou cenário mais adequado, de acordo com os objeti-•	
vos que se pretende alcançar.

Veremos maiores detalhes sobre a elaboração do prognóstico na Aula 8.  

 

Medicina e Turismo: entendendo melhor o diagnóstico e o 
prognóstico

Para facilitar o entendimento sobre diagnóstico e prognóstico, va-

mos fazer uma comparação:

Uma pessoa está muito doente e vai ao médico fazer uma consul-

ta. Ela relata ao médico a situação atual de sua saúde, os sintomas 

da doença, o que ela está sentindo etc. Com base nas informações 

coletadas e em dados dos exames solicitados pelo médico, ele dá 

o diagnóstico que consiste em uma avaliação final do estado do 

paciente, relatando a doença do paciente, a gravidade da sua situ-

ação e o grau de avanço da doença no paciente. 

Com base neste diagnóstico, ele faz uma avaliação de cenários 

futuros. Desta forma, o médico pode prever:

1. como a doença pode evoluir caso o paciente não faça nenhum 

tratamento; 

2. qual a situação do paciente caso ele opte por um tratamento 

mais leve; 

3. como ele pode ficar se optar por um tratamento mais eficiente. 

Estes cenários futuros seriam os prognósticos.
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I

Como na medicina, o planejamento do turismo também depende 

de um diagnóstico preciso. Nos dois casos é importante coletar o 

máximo de informações e dados sobre a situação atual (diagnósti-

co) para que possamos pensar em cenários futuros (prognóstico).

 
Estabelecimento de objetivos e metas

Esta etapa deve precisar com clareza os objetivos que nos aproximarão da 

situação futura desejada. Quando se trata de planejamento da atividade 

turística alguns objetivos podem ser citados, como por exemplo:

Melhorar a qualidade de vida da comunidade;•	

Gerar emprego e aumentar a renda da comunidade;•	

Organizar e incrementar a oferta turística;•	

Atrair determinados fluxos turísticos;•	

Melhorar o atendimento e a prestação dos serviços turísticos; •	

Melhorar o receptivo turístico. •	
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Quando os objetivos são quantificados ou se estabelece um determinado 

período de tempo para que sejam alcançados, eles se transformam em me-

tas (ROSE, 2002, p.66). Como exemplo de metas, podemos citar:

Gerar 10.000 postos de trabalho em um prazo de 1 ano;•	

Criar quatro roteiros turísticos interligando atrativos do município em um •	
prazo de seis meses;

Gerar um fluxo turístico de •	
1.000 turistas por mês em um 

período de três anos;

Criar uma agência de receptivo •	
turístico em um prazo de 1 ano 

e 6 meses;

Capacitar 500 profissionais da •	
área de turismo com cursos de 

atendimento ao cliente, em um 

prazo de 2 anos.

Figura 4.4: Os objetivos de um plano são quantificados por meio das metas, que es-
tabelecem prazos para que os objetivos sejam alcançados.

Estabelecimento de estratégias

Estabelecidos os objetivos e metas é preciso pensar nas estratégias, que con-

sistem em determinar as formas pelas quais estes objetivos e metas serão 

atingidos. Para se atingir um determinado objetivo eu posso seguir diversos 

caminhos. A escolha do caminho mais adequado consiste na determinação 

das estratégias. 

Por exemplo, para captar novos fluxos turísticos para uma localidade (obje-

tivo) eu posso seguir caminhos diferentes. Posso pensar em uma estratégia 

que vise desenvolver um programa de marketing junto aos principais núcle-

os emissores de turistas. Posso, também, investir em captação de eventos  

técnico-científicos para serem realizados no município, ou ainda trabalhar em 

parceria com cidades vizinhas que já possuem um fluxo turístico expressivo. 
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Fonte: www.sxc.hu/photo/544232

Eventos técnico-
científicos 
Eventos voltados para a 
discussão de assuntos 
de uma área técnica 
ou científica específica, 
reunindo pesquisadores, 
cientistas e profissionais 
de determinada área. Estes 
eventos são capazes de 
gerar um fluxo expressivo de 
turistas para a cidade onde 
são desenvolvidos. Podemos 
citar alguns exemplos: 
Congresso Nacional 
de Turismo, Simpósio 
Internacional de Educação, 
Encontro Nacional de 
Estudandes de Geografia, 
Seminário Regional de 
Medicinas Alternativas etc.

Glossário
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Estas variadas formas existentes para se atingir um mesmo objetivo são cha-

madas estratégias e devem ser escolhidas avaliando-se os benefícios e prejuí-

zos da escolha de cada uma das alternativas possíveis.

Estabelcimento das propostas – plano de ações

Após a análise das estratégias, chega-se ao momento de descartar as pro-

postas inviáveis e escolher aquelas que melhor atendem aos objetivos que se 

pretende alcançar. Essas propostas é que constarão no plano de ações a ser 

elaborado e que, posteriormente, deverão ser implementadas. 

Geralmente, os planos de ações de turismo contêm propostas de ações a 

serem implementadas nas mais diversas áreas que interferem no Sistema Tu-

rístico. Assim, os planos são divididos em alguns programas contendo ações 

que se referem a assuntos semelhantes. 

Cada um dos programas deverá conter uma série de ações a serem desen-

volvidas e que serão detalhadas por meio dos projetos. Este assunto será 

melhor detalhado na Aula 9, sobre plano de ações.

Implantação do Plano Municipal de Desenvolvi-
mento Turístico

É a operacionalização dos programas e projetos previstos. Significa colocar 

as ações previstas no plano em prática. Esta é a parte mais importante do 

planejamento, pois de nada adiantará todo o processo de planejamento se 

o plano for engavetado e se as ações nele previstas não forem colocadas 

em prática, com o objetivo de modificar a realidade local. Muitas vezes, o 

planejamento não recebe o devido valor justamente porque, após a sua ela-

boração, muitos destes planos não são colocados em prática. 

Para colocar todas as ações previstas em prática são necessárias parcerias en-

tre os diversos atores envolvidos no desenvolvimento da atividade turística, 

ou seja, a participação da comunidade, do poder público e da inciativa priva-

da. Essa parceria se faz necessária não apenas porque as ações irão influen-

ciar diretamente a vida e o cotidiano desses atores, mas também porque é 

fundamental em função dos diversos investimentos necessários (públicos ou 

privados) para a implementação das ações. Se não houver recursos disponí-

veis, as ações dificilmente sairão do papel para modificar a realidade. 
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Avaliação continuada

Muitas ações e estratégias previstas no plano podem ser alteradas em fun-

ção de algum fator externo que não estava previsto quando da elaboração 

do plano. Além disso, é preciso ressaltar o fato de que a atividade turística 

é extremamente dinâmica, mutável, sofrendo influência dos mais diversos 

fatores. Assim, é possível que algumas projeções efetuadas não se concre-

tizem conforme o que foi programado. Por isso, é necessário que o plano 

e o desenvolvimento do turismo sejam constantemente avaliados e, se for 

necessário, algumas modificações e correções poderão ser feitas no plano 

original proposto.

Fonte: www.sxc.hu/photo/731544
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Figura 4.5: A avaliação continuada é necessária para o sucesso do plano. Por meio 
dela é possível identificar mudanças e realizar as alterações nas estratégias para o 
alcance dos objetivos.  

Mutável 
Que se pode mudar ou 
que tem a capacidade de 
transformar-se. Quando 
utilizamos o adjetivo 
mutável para caracterizar a 
atividade turística queremos 
dizer que tal atividade 
sofre influência dos mais 
diversos elementos e que, 
por isso, pode ser facilmente 
modificada.

Glossário
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Atividade 2 

Atende aos Objetivos 2 e 3 

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira:

( ) Avaliar e modificar o rumo das ações, 

quando necessário.

( ) Permite prever onde eu quero chegar, 

em termos qualitativos, quantitativos e 

em termos de prazos.

( ) Análise da situação atual do turismo.

( ) Composto pelo plano, programas e pro-

jetos.

( ) Esta etapa permite precisar o futuro de-

sejado por meio da quantificação dos 

benefícios ou do estabelecimento de um 

determinado período de tempo para que 

sejam alcançados.

( ) Parte mais importante do processo de 

planejamento, permitindo colocar em 

prática tudo o que foi planejado.

( ) Escolher os caminhos a serem seguidos 

para se chegar a um futuro desejado.

( ) Projeção de cenários futuros.

( ) Descrição das ações selecionadas para 

serem implementadas.

( ) Quanto mais precisa for esta etapa, maiores 

informações você terá para modificar a situ-

ação atual e atingir um futuro desejado.

(1) Diagnóstico

(2) Prognóstico

(3) Objetivos e metas

(4) Estratégias

(5) Propostas

(6) Implantação das ações

(7) Avaliação continuada
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( ) Esta etapa é importante porque o turis-

mo é um setor muito dinâmico.

( ) A importância desta etapa consiste no 

reconhecimento de que para se alcan-

çar algo desejado existem diferentes 

maneiras, e no planejamento deve ser 

escolhida a forma que gere menos pre-

juízos e traga o máximo de beneficio.

( ) Esta etapa possibilita refletir sobre di-

versas alternativas (realista, pessimista 

ou otimista) para o desenvolvimento 

futuro do turismo.

( ) Muitas ações previstas no plano não são 

desenvolvidas porque os planejadores 

não se preocuparam com esta etapa.

(1) Diagnóstico

(2) Prognóstico

(3) Objetivos e metas

(4) Estratégias

(5) Propostas

(6) Implantação das ações

(7) Avaliação continuada

Conclusão

O planejamento consiste em um processo de avaliação da realidade atual, 

buscando alcançar objetivos futuros e, assim, pensar em uma realidade futu-

ra diferente da atual. Para que esta realidade futura seja atingida, é preciso 

criar propostas, implementá-las e avaliá-las periodicamente. Estas consistem 

nas etapas mais importantes de qualquer processo de planejamento.

Vale destacar que você, enquanto técnico em turismo, pode ser contratado 

ou convidado a participar da elaboração de um Plano de Desenvolvimento 

Turístico. Além disso, também poderá opinar ou sugerir que a empresa em 

que você trabalha elabore um plano para melhorar o desenvolvimento de 

suas atividades. Por isso, é importante você saber a importância do plane-

jamento, bem como conhecer as etapas para a elaboração do Plano de De-

senvolvimento Turístico. 

Agora que você já sabe como funciona o planejamento do turismo e conhe-

ce as etapas para a elaboração de um plano, tem mais condições de opinar 

sobre o desenvolvimento do turismo em uma empresa ou município. Além 

disso, também é capaz de escolher caminhos e selecionar estratégias para 

que alguns objetivos do desenvolvimento do turismo sejam atendidos.
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Resumo

Nesta aula, você pôde conhecer as etapas necessárias para o planejamento 

da atividade turística e a estrutura de um Plano de Desenvolvimento Turísti-

co. Vamos recordar os pontos mais importantes da aula:

Plano, programa e projeto se diferenciam em termos de abrangência, •	
sendo o plano referente ao sistema como um todo, o programa a um 

setor ou área específico e o projeto ao detalhamento de uma ação.

As principais etapas de um Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico •	
são: o diagnóstico; o prognóstico; os objetivos e metas; as estratégias; as 

propostas; a implantação das ações; e a avaliação continuada.

O diagnóstico é a análise da situação atual.•	

O prognóstico é a previsão de cenários futuros.•	

Os objetivos e metas referem-se ao que você busca atingir com o desen-•	
volvimento do turismo, sendo que as metas quantificam e determinam 

prazos para que os objetivos sejam alcançados.

As estratégias referem-se à escolha dos caminhos possíveis de serem se-•	
guidos para se alcançar os objetivos.

As propostas são as descrições das ações a serem implementadas, por •	
meio do plano de ações.

A implementação é a etapa em que as ações previstas no plano são co-•	
locadas em prática.

A avaliação continuada é o processo por meio do qual o plano é constan-•	
temente revisto e, se houver necessidade, modificado.

Informações sobre a próxima aula

Nas próximas aulas, você irá conhecer um pouco melhor algumas dessas etapas, 

com um detalhamento sobre algumas ferramentas utilizadas para o diagnós-

tico, como o Inventário da Oferta Turística (Aula 5) e a Pesquisa de Demanda 

Turística (Aula 6).
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Respostas das atividades

Atividade 1 

(2) Refere-se a um setor específico.

(1) Diz respeito ao desenvolvimento do turismo em um município.

(3) Está relacionado ao detalhamento de ações específicas.

(1) Relaciona-se com o planejamento estratégico.

(3) Relaciona-se com a descrição das ações necessárias para a criação de uma 

agência de turismo receptivo em um município.

(2) Relaciona-se com o planejamento tático.

(1) Diz respeito ao sistema como um todo.

(3) Relaciona-se com o planejamento operacional.

(2) Refere-se à melhoria dos equipamentos e serviços turísticos do município.

Atividade 2

(7) Avaliar e modificar o rumo das ações, quando necessário.

(3) Permite prever onde eu quero chegar, em termos qualitativos, quantitati-

vos e em termos de prazos.

(1) Análise da situação atual do turismo.

(5) Composto pelo plano, programas e projetos.

(3) Esta etapa permite precisar o futuro desejado por meio da quantificação 

dos benefícios ou do estabelecimento de um determinado período de tempo 

para que sejam alcançados.

(6) Parte mais importante do processo de planejamento, permitindo colocar 

em prática tudo o que foi planejado.
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(4) Escolher os caminhos a serem seguidos para se chegar a um futuro de-

sejado.

(2) Projeção de cenários futuros.

(5) Descrição das ações selecionadas para serem implementadas.

(1) Quanto mais precisa for esta etapa, maiores informações você terá para 

modificar a situação atual e atingir um futuro desejado.

(7) Esta etapa é importante porque o turismo é um setor muito dinâmico.

(4) A importância desta etapa consiste no reconhecimento de que para se al-

cançar algo desejado existem diferentes maneiras, e no planejamento deve ser 

escolhida a forma que gere menos prejuízos e traga o máximo de beneficio.

(2) Esta etapa possibilita refletir sobre diversas alternativas (realista, pessimis-

ta ou otimista) para o desenvolvimento futuro do turismo.

(6) Muitas ações previstas no plano não são desenvolvidas porque os plane-

jadores não se preocuparam com esta etapa.
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