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Aula 8 | Ferramentas para o 
planejamento – 
Prognóstico – Traçando 
caminhos e cenários

Meta da aula

Apresentar o que é o Prognóstico Turístico, as suas contribui-•	

ções e os seus usos para o Planejamento Turístico e para o de-

senvolvimento sustentável da atividade turística.

Objetivos da aula

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

1. reconhecer a importância do prognóstico no planejamento 

estratégico do turismo;

2. identificar as principais características do Prognóstico Turístico;

3. identificar as etapas e implicações do Prognóstico na atividade 

turística;

4. aplicar a metodologia de construção de Prognósticos turísticos.

Pré-requisitos

Para compreender o conteúdo desta aula, é importante você relembrar 

e revisitar as Aulas 5, 6 e 7 desta disciplina. Nessas aulas são apresen-

tados os processos de conhecimento da situação atual do município 

a ser planejado. Essas etapas são requisitos para a formulação de um 

Prognóstico Turístico, assunto que aprofundaremos nesta aula.

Prevendo o futuro
Quando eu vejo meu futuro,

não esqueço meu passado.

Marisa Monte
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Vimos, nas aulas anteriores, o quanto é importante conhecer o que temos 

a oferecer aos visitantes (Inventário da oferta turística) e que é preciso com-

preender as motivações, decisões e avaliações que o turista faz de um serviço 

ou destino turístico (Pesquisa da Demanda). Vimos, ainda, que essas infor-

mações aliadas a outras, como a situação socioeconômica e territorial e a 

análise das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do destino turístico, 

formam o Diagnóstico Turístico.

Nesta aula, o objetivo é definir como traçar cenários futuros a partir das 

informações organizadas no Diagnóstico. Veremos quais são as etapas e 

formas de construir o Prognóstico Turístico, etapa que compõe o Plano de 

Desenvolvimento do Turismo tanto de um destino como de um empreendi-

mento.  Mas o que vem a ser um prognóstico?

Quando se vai a um médico fazer uma consulta, o paciente é questionado 

sobre suas queixas, sintomas e determinados hábitos. Com essas informa-

ções o médico poderá avaliar e fazer um diagnóstico do que está acontecen-

do com o paciente. Feito o diagnóstico, o médico irá orientá-lo em relação 

ao que deverá fazer para melhorar, indicará o melhor remédio e os cuidados 

necessários. Se o paciente seguir o tratamento indicado pelo médico ele terá 

um prognóstico, isto é, uma predição do curso provável da doença. Se ele 

não fizer o tratamento, terá outro prognóstico.

E o que vêm a ser o Prognóstico Turístico? É o que veremos na próxima seção.

Prognóstico – os caminhos para o futuro

O diagnóstico é uma análise detalhada dos fatores que interferem no de-

senvolvimento do turismo e da sua evolução em um determinado local e 

momento. O prognóstico, por sua vez, tem a ver com o futuro, com as várias 

possibilidades de cenários que podem vir a existir. O prognóstico depende, 

portanto, de como é entendida e conduzida a situação atual do destino tu-

rístico e o que queremos para o desenvolvimento do turismo no futuro.

Cenário
No teatro, é o conjunto 
de elementos do local 
onde decorre a ação do 
espetáculo teatral. Lugar 
onde ocorre algum fato, 
panorama, paisagem 
(Fonte: Dicionário Aurélio).  
No contexto da elaboração 
do prognóstico em turismo, 
cenário futuro significa 
imaginar e definir quais 
serão os objetivos, metas 
e estratégias para o 
turismo em um destino ou 
empreendimento.

Glossário
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Figura 8.1: O Prognóstico busca traçar o provável desenvolvimento futuro.

Dessa forma, fazer um prognóstico é um exercício de suposições a respeito 

do futuro. Poderemos sempre imaginar as mais diversas situações e cenas. 

No entanto, atingir o objetivo desejado depende de uma série de fatores que 

veremos nesta aula.

Um prognóstico dependerá, sempre, do diagnóstico realizado. O prognós-

tico será elaborado de acordo e sob a luz da situação atual, da realidade 

analisada. Na figura a seguir essa relação é exemplificada.

Planejamento
Cenário ideal

Prognóstico

Cenário atual

Diagnóstico
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Fonte: Fernando Guimarães Ottoni

Figura 8.2: Relação Diagnóstico-prognóstico.

Como visto na Aula 7, a análise da situação atual de determinado destino 

turístico é composta por uma série de informações. Essas informações nos 

permitem entender como e por que as coisas são e estão de determinada 

forma. No esquema montado a seguir são apresentados os itens de estudo 

de um diagnóstico.
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Fonte: Fernando Guimarães Ottoni

Figura 8.3: Fatores de análise do diagnóstico.

Atividade 1

Atende ao Objetivo 1

Imagine que você será contratado para trabalhar no comitê organizador das 

Olimpíadas de 2016. Uma das suas funções é escrever um projeto que aborde, 

entre outras coisas, a importância do prognóstico no planejamento estratégi-

co do turismo. Relacione o texto a seguir com a importância do prognóstico.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Rio_de_Janeiro_bid_
banner_for_the_2016_Summer_Olympics.jpg
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A escolha do Rio como sede das Olimpíadas de 2016 dará 

novo fôlego à economia carioca e reforçará a vocação da 

cidade para o turismo e a hotelaria. A aposta é de em-

presários e representantes do setor, que alertam para a 

necessidade de a cidade fazer bem o seu dever de casa 

para que esses benefícios perdurem mesmo após o fim 

dos Jogos.

Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL1326183-5606,00-RIO+VAI+REFORCAR+VOCACAO+DA+CIDADE+PARA+
TURISMO+E+HOTELARIA.html

Definindo prognóstico – chegando a um 
caminho futuro

O prognóstico consiste em uma projeção das variáveis identificadas no diag-

nóstico, ou seja, como elas se desenvolvem no tempo. Segundo o Dicionário 

Aurélio, prognóstico é uma situação, predição, presságio, profecia. Na me-

dicina significa: “juízo médico, baseado no diagnóstico e nas possibilidades 

terapeuticas, acerca da duração e evolução de uma doença”.

A elaboração do prognóstico exige, como visto, uma série de informações 

para que se possa  fundamentar os cenários traçados. Essas informações são 

do tipo quantitativa e do tipo qualitativa, além de serem consideradas as 

variáveis internas e externas ao turismo.

A informação quantitativa, expressa em números, deve ser composta, entre 

outras coisas, por dados levantados pelo inventário da oferta turística e a 

pesquisa da demanda, como:

o número de turistas;•	

o montante de divisas que entram no país;•	

a quantidade e a capacidade de atendimento do setor hoteleiro etc. •	

Variáveis internas
Estão relacionadas à 
qualidade dos serviços e às 
políticas setoriais. Exemplos: 
qualidade dos serviços 
prestados, políticas públicas 
de turismo, demanda real.

Variáveis externas
Estão relacionadas ao 
ambiente econômico e 
social, ao âmbito político 
em geral, às condições 
políticas e econômicas dos 
países emissores.  
Exemplos: preços dos 
combustíveis derivados do 
petróleo, crises financeiras 
nos mercados emissores.

Glossário
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As informações qualitativas estão relacionadas às análises das forças/oportu-

nidades/fraquezas/ameaças, que não podem ser medidas, e sim percebidas, 

como:

as motivações;•	

os mercados emissores;•	

a satisfação do turista;•	

a qualidade dos serviços prestados etc.•	

De acordo com Molina (2001, p. 95):

O prognóstico deve estipultar as condições futuras do tu-

rismo a curto, médio e longo prazo. Na elaboração do 

prognóstico, assim como no diagnóstico, é indispensável 

considerar  as variáveis que, de alguma maneira, afetem ou 

possam afetar o turismo e o objeto do planejamento. A con-

fiabilidade do prognóstico, depende totalmente disto.

Para a gestão do turismo, a definição dos cenários futuros é que vai deter-

minar as ações, os passos que precisam ser dados para que se possa chegar 

à situação idealizada, planejada.

Para a construção da situação desejada algumas condições são necessárias, 

como:

a perspectiva do Turismo Sustentável; –
a sustentabilidade do destino e dos empreendimentos; –
o controle e a avaliação dos impactos ocasionados pelo desenvolvi- –
mento do turismo;

o envolvimento e a melhoria da qualidade de vida das populações das  –
comunidades recptoras; e

a satisfação dos turistas. –

Para a formulação do prognóstico é importante que o técnico responsável 

estabeleça três perspectivas: uma otimista, uma pessimista e outra que é 

mais provável de acontecer (realista).
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Na visão otimista todas as estratégias e ações acontecem como se gostaria, 

com tudo acontecendo como imaginado, sem imprevistos.

Na visão pessimista, as estratégias e ações previstas não acontecem todas 

como desejado, ou seja, nem tudo acontecerá como idealizado.

Na visão realista tenta-se fazer um balanço entre a visão otimista e a pessimista, 

chegando a um meio termo em relação aos resultados das estratégias e ações.

Por que traçar o prognóstico com essas perspectivas? O comportamento 

humano, por mais que tentemos e tenhamos instrumentos de mensuração, 

continua sendo imprevisível, como colocado na Aula 6 sobre demanda tu-

rística. Somos difentes uns dos outros, somos influenciados por uma série 

de estímulos que, em muitos casos, não estão ao alcance dos gestores do 

turismo.

Quanto menor o tempo para o qual se faz o prognóstico, maior a chance 

de se chegar ao objetivo definido. Quanto maior o tempo, menores serão as 

chances de acerto. Isso se  deve às dificuldades de inter-relacionar as diversas 

variáveis que podem mudar de importância ao longo do tempo, ou mesmo 

que não foram identificadas no momento do planejamento. Por exemplo, 

hoje o Brasil possui uma moeda forte, estável, o real. Mas nem sempre foi 

assim; há quinze anos não poderíamos imaginar essa situação. No turismo, 

por exemplo, até 2007, não tinhamos certeza da realização da Copa do 

Mundo de futebol, no Brasil, em 2014. Agora, com a escolha do Brasil e das 

cidades-sede, as perspectivas e os cenários mudaram completamente.
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Fonte: www.sxc.hu/photo/543862

Figura 8.4: A influência do tempo na precisão do prognóstico: quanto maior o tempo 
para realizar o prognóstico, maior as chances de as variáveis mudarem.
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O valor e a qualidade de um prognóstico dependem substancialmente da 

confiabilidade e do volume das informações disponíveis. No entanto, mesmo 

dispondo de níveis ótimos quanto à qualidade e quantidade de dados, um 

prognóstico nunca é perfeitamente preciso. Por isso, trabalhamos sempre com 

a elaboração de mais de um cenário futuro. A formulação de prognósticos é 

uma tarefa que exige constante aperfeiçoamento de métodos e técnicas por 

parte daqueles que o elaboram.

Figura 8.5: A formulação de prognósticos exige constante aperfeiçoamento de mé-
todos e técnicas.

Atividade 2
Atende ao Objetivo 2

Na gestão do turismo, a definição do prognóstico, ou seja, dos cenários fu-

turos, determina as ações, os passos que precisam ser dados para se chegar 

à situação idealizada, planejada.

Para a construção do prognóstico devem-se levar em consideração algumas 

perspectivas. Quais são elas?

( ) Turismo sustentável

( ) Sustentabilidade do destino e dos empreendimentos

( ) Falta de controle e avaliação dos impactos ocasionados pelo desenvol-

vimento do turismo
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( ) Envolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações das co-

munidades recptoras

( ) A insatisfação dos turistas

Prognóstico: como construir os cenários 
futuros
Para a elaboração de um prognóstico, primeiramente é importante que se 

forme uma equipe multidisciplinar. Essa equipe deve ser composta por pro-

fissionais com conhecimento em áreas específicas, como Economia, Geogra-

fia, História, Sociologia, entre outras. Essas áreas devem interagir e discutir o 

diagnóstico e por meio dele definir os cenários possíveis.

É também recomendável que haja participação da sociedade nesse processo. 

Para tanto, é preciso sensibilizá-la e construir meios pelos quais as opiniões 

dos atores sociais possam ser manifestadas, ouvidas e consideradas no pro-

cesso de planejamento. Esses meios de participação podem ser realizados, 

por exemplo, por meio de oficinas, pesquisas, audiências públicas, debates, 

reuniões de conselhos etc.

Apresentaremos a seguir uma proposta de oficina realizada e conduzida pela 

gestão pública do turismo de um determinado destino. Os representantes 

dos diversos grupos de interesse puderam opinar e debater a construção de 

um prognóstico. Existem outras formas e possibilidades de se construir as 

etapas do plano. A metodologia de construção desta etapa dependerá da 

realidade e do objeto do planejamento. Em todas as formas, alguns princí-

pios devem ser observados, tais como:

Participação e envolvimento da comunidade;•	

Ter uma boa e confiável base de informações;•	

Ter na equipe técnicos competentes e de áreas de conhecimento diversas.•	

Uma proposta de organização das informações
Apresentamos a seguir um estudo de caso sobre o município de Itabirito, em 

Minas Gerais. Os técnicos da gestão pública do município desenvolveram 

uma metodologia participativa de coleta de informações e percepções dos 

diversos grupos de atores interessados no desenvolvimento do turismo local.
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Itabirito e o Circuito Turístico do Ouro

Itabirito está localizada no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais, 

a 80 km da capital Belo Horizonte, e a 40 km da cidade de Ouro 

Preto. A cidade teve origem com as descobertas de ouro e pedras 

preciosas em Minas Gerais, nos séculos 18 e 19.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bomjesusmatozinhos.jpg 

Igreja de Bom Jesus de Matozinhos (Itabirito/MG).

Itabirito faz parte do programa Circuito Turístico do Ouro, desen-

volvido pela Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. Ao 

todo, o Circuito é formado por 17 municípios que surgiram nos 

séculos 17 e 18, na época em que o ouro tinha papel fundamental 

na economia do Brasil Colônia. 

Fonte: http://www.turismo.mg.gov.br/component/content/487?task=view
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Você encontrará maiores informações sobre Itabirito e o Circuito 

do Ouro nas páginas a seguir:

http://www.turismo.mg.gov.br/component/content/487?task=view

http://www.circuitodoouro.tur.br/

 

As oficinas realizadas pela gestão pública do turismo de Itabirito permitiram 

organizar uma série de informações a respeito do município. Essas informa-

ções dizem respeito ao que, em geral, é feito durante o processo de plane-

jamento da atividade turística.

Este estudo de caso foi escolhido por ter sido premiado no ano de 2009 pelo 

Ministério do Turismo, durante o Salão de Turismo, como exemplo de Gestão 

Municipal do Turismo.

ESTUDO DE CASO – ITABIRITO

Definição do Cenário atual do Turismo – Diagnóstico•	

A oficina realizada com o corpo técnico da Secretaria de Patrimônio Cultural 

e Turismo em Itabirito tinha por objetivo discutir e avaliar a situação atual do 

turismo e definir um prognóstico para a atividade.

Para tanto o trabalho foi dividido em nove passos, que veremos adiante.

1º Passo: Percepção do Turismo – Identificação de Atores do Turismo

Os técnicos da Secretaria foram divididos em grupos e foi feita a seguinte 

pergunta: “Quais são os principais atores do turismo em Itabirito?”

Os grupos apresentaram algumas sugestões, debateram e chegou-se à lista 

final de todos os presentes.
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Alguns dos atores identificados foram:

Atores internos

COMTUR – Conselho Municipal de Turismo –
ASSITUR – Associação de Turismo Rural de Itabirito –
ADESITA – Associação Industrial de Itabirito –
Prefeitura municipal –
Câmara de vereadores –

Atores Externos

Faculdades –
Agências de viagens –
Ministério do turismo –
Embratur –
Secretaria de turismo do Estado de Minas Gerais –

2º Passo: Identificação dos tipos de turismo existentes no destino

Definidos os atores, os presentes foram organizados em novos grupos, que 

deveriam avaliar o potencial de aproveitamento turístico do município. De-

pois, tiveram de apresentar os resultados do grupo e debater com os demais 

até montar-se um quadro que fosse consensual a todos os presentes.

A avaliação feita em Itabirito apontou para a seguinte realidade:

Tipos de turismo Situação Potencial

Turismo pedagógico Fraco Forte

Turismo de eventos Fraco Forte

Turismo cultural Fraco Forte

Aventura Fraco Forte

3º Passo: Identificação e análise da estrutura da oferta turística do município

Depois de definidos os atores e as potencialidades, foi feita uma apresenta-

ção dos elementos e itens que fazem parte da oferta turística do município, 

sendo avaliada a situação em que se encontra essa oferta.
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Na tabela a seguir está a avaliação feita pelo grupo em Itabirito.

Precária Intermediário Regular Intermediário Eficiente

Acessos rurais Comunicação
Meios de  
hospedagem

Saúde
Meios de  
transporte

Mão de obra Segurança Ruas (calçadas) Farmácias
Acessos  
externos

Igrejas Casa de cultura
Setor de  
alimentação

Biblioteca Limpeza urbana

Casario Bancos Pico Itabirito
Hotéis/spas/
pousadas rurais

Saneamento 
básico

4º Passo: Montagem da FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças

Um passo fundamental para o entendimento da situação atual, real de um des-

tino é a montagem da matriz de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. 

Em Itabirito, a FOFA realizada pelo grupo obteve o seguinte resultado:

Forças Oportunidades Fraquezas Ameaças

Integração regional Eventos e afins
Falta de investimento 
na cultura

Perda de demanda

Certificação da 
Secretaria

Programa  
Estrada Real

Falta de integração 
regional

Desvalorização  
da cultura

Presença de escolas 
para formação 
técnica

Boa oferta para 
qualificação

Infraestrutura  
dos atrativos

Crescimento desor-
denado do turismo

Percepção do  
segmento turístico 
como fator de  
profissionalização

Novas parcerias
Falta de manutenção 
das vias públicas

Degradação  
do patrimônio

5º Passo: Definição do problema central da atividade turística

Para finalizar a abordagem a respeito da situação atual, o grupo foi estimu-

lado a debater e formar um consenso em relação ao problema principal da 

atividade turística em Itabirito. Neste caso o problema apontado foi:

A precariedade e a má organização do Sistema Turístico Municipal. –
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Definição do Cenário futuro do Turismo – Prognóstico

Com os resultados definidos nas etapas de diagnóstico, o grupo passou a ser 

estimulado a pensar o futuro, a fazer o prognóstico.

6º Passo: Definição do objetivo geral para o turismo

A primeira pergunta feita aos grupos foi: “Qual o objetivo geral para o tu-

rismo em Itabirito?”. Depois de debater e apresentar as opiniões chegou-se 

ao seguinte objetivo:

Organizar e promover o desenvolvimento sustentável do Sistema Tu- –
rístico Municipal.

7º Passo: Definição do cenário ideal

Para que o objetivo proposto fosse alcançado, algumas projeções foram fei-

tas e organizadas, permitindo elencar as ações/situações prioritárias e ur-

gentes, de curto prazo, e as ações/situações estratégicas que precisam de 

maiores investimentos e articulação, de longo prazo.

Item Tempo

Estradas rurais conservadas e sinalizadas Médio prazo (de 1 a 3 anos)

Fiação subterrânea e postes  
em estilo colonial

Médio prazo (de 1 a 3 anos)

Locais adequados para eventos Longo prazo (de 4 a 10 anos)

Mão de obra qualificada Médio prazo (de 1 a 3 anos)

8º Passo: Definição da missão da Secretaria de Turismo

Como o grupo debatedor estava vinculado ao poder público, foi necessário 

definir qual o papel da Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo. Para 

tanto o grupo teve que responder à seguinte pergunta: “Qual a sua missão 

para o desenvolvimento do turismo em Itabirito?”

Funcionar como um órgão de planejamento e fomento do Turismo,  –
interagindo com a sociedade, visando ao crescimento da atividade 

turística e ao desenvolvimento econômico e social do município.
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9º Passo: Definição das áreas de atuação

Definida a missão, o grupo foi estimulado a debater quais seriam as áreas 

prioritárias de atuação do poder público municipal e com quem ele deveria 

se articular. O grupo orientou a áreas de atuação da seguinte forma:

Área de atuação Parceiros

Atrativos turísticos
Secretaria de Meio Ambiente, proprietários, 
Diretoria de Turismo, Diretoria de Cultura, 
Secretaria de Obras, paróquia.

Qualificação de mão de obra
Adesita (Associação Industrial de Itabirito), 
faculdades, entidades promotora de cursos, 
Conselho Municipal de Empregos.

Pesquisas Faculdades.

Assessoria aos visitantes
Secretaria de Comunicação, faculdades, em-
preendedores locais, Secretaria de Educação.

Suporte aos eventos
Promotores de eventos, Secretarias  
de Esportes, Comunicação, Educação e  
Meio Ambiente, Assitur.

Os trabalhos realizados pela Secretaria de Patrimônio Cultural e Turismo 

foram o alicerce da construção do Plano de Desenvolvimento Turístico do 

município. O estudo de caso apresentado exemplifica etapas importantes 

do Planejamento Turístico de um destino. Fica claro que a construção des-

sas etapas depende da realidade do destino, sendo um desafio ao técnico 

buscar e organizar as informações necessárias para que se possa traçar um 

caminho para o futuro desejado.

Atividade 3

Atende aos Objetivos 1, 2, 3 e 4

Para que possamos aplicar o que acabamos de aprender nesta aula, façamos 

a seguinte atividade:

Escolha um lugar do seu interesse. Pode ser sua cidade natal, o lugar 1. 

onde você mora ou algum outro em que tenha interesse e conheça.
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Pense em todos os atrativos turísticos e serviços turísticos existentes, pen-2. 

se na capacidade de recepção dos turistas (pousadas, hotéis, restauran-

tes, transporte etc.).

Pense no público que frequenta esse lugar: quais as pessoas que o fre-3. 

quentam? O que elas fazem quando estão visitando esse lugar?

Depois de construir a imagem do lugar escolhido, vamos utilizar a estru-4. 

tura do estudo de caso apresentado durante a aula e montar um prog-

nóstico deste lugar.

Para tanto vamos:

Identificar os atores do turismo –

Ambiente Interno

Ambiente Externo

Identificar os tipos de turismo existentes no destino –

Tipos de turismo Situação Potencial
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Identificar e analisar a estrutura da oferta turística do município  –

Precária Intermediário Regular Intermediário Eficiente

Montar a FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças –

Forças Oportunidades Fraquezas Ameaças

Definir o problema central da atividade turística –
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Definir o objetivo geral para o turismo –

Definir o venário ideal –

Item Tempo*

*Tempo

Curto prazo – até um ano

Médio prazo – de um a três anos

Longo prazo – de quatro a dez anos

Definir a missão –
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Definir as áreas de atuação –

Área de atuação Parceiros

Conclusão

Realizar o prognóstico é uma etapa imprescindível para o planejamento tu-

rístico, uma vez que é a partir dele que se estabelecem os objetivos finais, 

o futuro desejado. O prognóstico é o alvo, onde quanto mais próximo do 

centro, mais próximo do cenário ideal; quanto mais distante do centro, mais 

distante do cenário ideal, pensando que os dardos seriam as ações ou estra-

tégias adotadas para se chegar até alvo.
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Resumo

A elaboração do prognóstico turístico está condicionada ao diagnóstico •	
realizado a respeito do destino ou empresa, pois são as projeções e os 

cenários feitos sobre o futuro.

Para que um prognóstico turístico seja confiável ele deverá estar sus-•	
tentado em um número expressivo de informações. Essas informações 

devem ser compostas por dados a respeito da oferta e da demanda turís-

tica, da realidade econômica, política e social do destino ou empresa para 

a qual se faz o planejamento.

Para a construção desse futuro desejado alguns requisitos são elemen-•	
tares, como os pressupostos do turismo sustentável, do envolvimento 

da comunidade, da melhoria da qualidade de vida da população e do 

controle dos impactos negativos do turismo.

Para uma maior confiabilidade no resultado deve-se formar equipes com •	
técnicos de conhecimentos variados (multidisciplinares) e consultar os in-

teressados no desenvolvimento do turismo no destino.

A elaboração dos prognósticos deve levar em consideração um cenário •	
otimista, pessimista e realista para a situação planejada.

Existem diversas formas de se elaborar um prognóstico turístico, que •	
deve estar em constante evolução e adequação.

Para a elaboração de um diagnóstico existe um processo:•	

1º Passo (Percepção do turismo – identificação de atores do turismo); –
2º Passo (Identificação dos tipos de turismo existentes no destino); –
3º Passo (Identificação e análise da estrutura da oferta turística do  –
município);

4º Passo: Montagem da FOFA – Forças, Oportunidades, Fraquezas e  –
Ameaças

5º Passo: Definição do problema central da atividade turística –
6º Passo: Definição do objetivo geral para o turismo –
7º Passo: Definição do cenário ideal –
9º Passo: Definição das áreas de atuação –
8º Passo: Definição da missão da Secretaria de Turismo –



e-Tec BrasilAula 8 | Ferramentas para o planejamento – Prognóstico – Traçando caminhos e cenários 161

Informação sobre a próxima aula

Na próxima aula, veremos como viabilizar e executar as análises e projeções 

feitas no prognostico. Esta parte do trabalho de planejamento se dá por 

meio da elaboração de Planos, Programas e Projetos.

Respotas das atividades

Atividade 1

A escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas em 2016 trouxe uma 

série de procupações à sociedade, ao poder público e à iniciativa privada, 

dentre as quais citamos: Como o Rio estará em 2016? Qual o cenário ideal 

que queremos para a cidade quando da realização do jogos? Este exercício 

de previsão é o prognóstico, etapa fundamental para que o planejamento 

seja montado e adequado, buscando promover o desenvolvimento susten-

tável do turismo e da cidade.

Atividade 2

( X ) Turismo sustentável

( X ) Sustentabilidade do destino e dos empreendimentos

( ) Falta de controle e avaliação dos impactos ocasionados pelo desenvol-

vimento do turismo

( X ) Envolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações das comu-

nidades recptoras

( ) A insatisfação dos turistas

Atividade 3

Esta atividade não possui resposta única. O objetivo é que você possa refletir 

sobre uma realidade que conheça ao tentar elaborar um prognóstico.
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