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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 

Este documento refere-se à atualização do Plano Municipal de Turismo de Brumadinho 

2014-2017 e sua elaboração se deu em parceria com o Conselho Municipal de Turismo. 

Vale ressaltar que o primeiro Plano Municipal de Turismo de Brumadinho foi elaborado 

em 2010 pelo Senac Minas. Desde então, por apresentar uma estrutura organizacional 

bastante efetiva para o planejamento e gestão da atividade turística no município opta-se por 

realizar uma atualização ao invés da elaboração de um novo plano. 

Portanto, o presente documento, constitui-se de uma atualização das diretrizes 

estratégicas e operacionais bem como a elaboração de um Plano de Implementação das 

Políticas Públicas de Turismo para os próximos quatro anos.  

 
 

 

Brumadinho, 16 de maio de 2017. 
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I – INTRODUÇÃO 
 
 
 

O Plano Municipal de Turismo de Brumadinho é um instrumento para o planejamento e 

gestão da atividade turística no município, contendo diretrizes estratégicas e operacionais 

necessárias para desenvolver o turismo de forma competitiva, inteligente e sustentável na região. 

Ele proporciona ao poder público municipal um panorama claro da situação do turismo no 

município e os caminhos a serem percorridos a fim de alcançar os níveis de competitividade e 

sustentabilidade desejados. 

A elaboração deste instrumento torna-se imprescindível na medida em que se reconhece 

que o alcance da eficácia dos resultados só pode ser obtido a partir de um processo de 

planejamento estratégico que considere a realidade municipal e todas as suas forças, fraquezas, 

oportunidade e ameaças. Nesse sentido, este documento reflete um olhar que perpassa o nível 

estratégico e adentra o nível operacional, possibilitando aos gestores públicos a compreensão do 

futuro desejado para o turismo no município e das ações necessárias para viabilizar este futuro. 

O processo de planejamento levou em conta os registros das várias reuniões, discussões, 

visitas técnicas, levantamentos situacionais, projetos e ações realizados anteriormente pela 

Prefeitura e o Senac visando o desenvolvimento turístico do município. No contexto de todos 

esses trabalhos, empresários, colaboradores e membros das comunidades das localidades de 

interesse turístico foram devidamente sensibilizados e envolvidos pela equipe técnica, que 

promoveu o diálogo entre as partes e a participação de todos nos principais momentos de 

reflexão e planejamento. 

Os métodos e técnicas de facilitação de processos utilizados na realização desses 

trabalhos que antecederam o presente plano, permitiram aos técnicos captar, registrar e 

considerar os anseios, necessidades e ideias das comunidades, compondo um instrumento de 

gestão colaborativa com estrutura essencialmente operativa, clara e prática, para facilitar o 

trabalho dos gestores e técnicos da Prefeitura. 
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A metodologia utilizada no documento Estudo de Competitividade dos 65 Destinos 

Indutores do Turismo, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas para o Ministério do Turismo, 

foi escolhida pelos técnicos do Senac, dentre outras, como a principal referência para o 

processo de planejamento. As macrodimensões, dimensões e variáveis deste estudo foram os 

princípios norteadores e muitos contribuíram para as análises e reflexões que fundamentaram 

o diagnóstico do município e, posteriormente, o plano de ação. 

A assertividade da escolha deste estudo como referencial de planejamento foi 

confirmada mais tarde quando o município de Brumadinho foi incluído pela Setur MG entre os 

17 novos destinos indutores do turismo no Estado de Minas Gerais, sendo, assim, submetido a 

uma avaliação do seu nível de competitividade. 

Outra importante referência para a elaboração deste Plano foi o Programa de 

Roteirização Turística, desenvolvido pelo Ministério do Turismo. A equipe aprofundou no estudo 

dos passos propostos para a roteirização para possibilitar aos gestores do turismo em 

Brumadinho uma melhor compreensão das etapas do processo e seus desdobramentos. É 

importante deixar claro que a participação da gestão municipal no processo de roteirização 

turística se dá essencialmente na sua coordenação. Desta forma, parte deste plano se dedica 

a orientar a gestão municipal sobre o trabalho de coordenação do processo de roteirização no 

município. 
 

Como resultado da metodologia adotada, obteve-se a seguinte estrutura para o plano: 

 Levantamento da situação atual, compilado em um diagnóstico da atividade turística do   

município de Brumadinho; 

 Identificação dos pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades do município em relação ao 

turismo; 

 Definição de diretrizes estratégicas para o desenvolvimento do turismo em Brumadinho; 

 Plano de ação que detalha as diretrizes estratégicas; 

 Orientações para uma gestão eficaz do turismo no município; 

 Diretrizes para a roteirização turística de Brumadinho. 
 

Espera-se, portanto, que este plano seja de fato um instrumento útil de trabalho e 

proporcione a Brumadinho uma gestão mais eficiente do turismo e resultados mais tangíveis. 

Cabe, portanto, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e ao Conselho Municipal de 

Turismo a importante missão de implementar este plano agregando-lhe visão e criatividade.



9 
 

  

 

 

 

 

Plano Municipal de Turismo de Brumadinho 

 

 

 

ESTRUTURA DO ESTUDO DE COMPETITIVIDADE DOS 65 DESTINOS INDUTORES DO TURISMO NO BRASIL 

Ministério do Turismo / Fundação Getúlio Vargas 
 

MACRODIMENSÕES DIMENSÕES VARIÁVEIS 

 
 
 
 
 

Infraestrutura 

 

 
Infraestrutura geral 

- Saúde pública 

- Energia, comunicação e facilidades financeiras 

- Segurança pública 

- Urbanização 

 
 
 

Acesso 

- Transporte aéreo 

- Acesso rodoviário 

- Outros tipos de acesso 

- Sistema de transporte interno 

- Proximidade de grandes centros emissivos de turistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turismo 

 
 
 
 

Serviços e equipamentos turísticos 

- Sinalização turística 

- Centro de atendimento ao turista 

- Espaço para eventos 

- Capacidade dos meios de hospedagem 

- Capacidade do turismo receptivo 

- Qualificação profissional 

- Restaurantes 

 

 
Atrativos turísticos 

- Atrativos naturais 

- Atrativos culturais 

- Eventos programados 

- Realizações técnicas, científicas e artísticas 

 

 
Marketing 

- Planejamento de marketing 

- Participação em feiras e eventos 

- Material promocional 

- Website 
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MACRODIMENSÕES DIMENSÕES VARIÁVEIS 

 

 

 

 

Políticas Públicas 

 

 
Cooperação Regional 

- Governança 
- Projetos de cooperação regional 
- Planejamento 
- Roteirização 
- Promoção e apoio à comercialização 

 

 
Monitoramento 

- Pesquisas de demanda 
- Pesquisas de oferta 
- Sistema de estatísticas do turismo 
- Medição dos impactos da atividade turística 
- Setor específico de estudos e pesquisas no destino 

 

 

 
 

Economia 

 

Economia local 

- Participação relativa do setor privado na economia local 
- Infraestrutura de comunicação 

- Infraestrutura de negócios 
- Empreendimentos ou eventos alavancadores 

 

Capacidade Empresarial 

- Qualificação profissional para o trabalho 
- Presença de grupos nacionais e internacionais do setor de turismo 
- Concorrência e barreiras de entrada 
- Número de empresas de grande porte, filiais e ou subsidiárias 

 

 

 

 

 

 
Sustentabilidade 

 

 
Aspectos sociais 

- Educação 
- Empregos gerados pelo turismo 
- Política de enfrentamento e prevenção à exploração sexual infanto-juvenil 
- Uso de atrativos e equipamentos turísticos pela população 
- Cidadania 

 

 

Aspectos ambientais 

- Código ambiental municipal 
- Atividades em curso potencialmente poluidoras 
- Rede pública de administração de água 
- Rede pública de coleta e tratamento de esgoto 
- Destinação pública de resíduos 
- Unidades de conservação no território municipal 

 

Aspectos culturais 
- Produção cultural associada ao turismo 
- Patrimônio histórico e cultural 

- Aspectos de governança 
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II – DIAGNÓSTICO 

 
 

1. A Atividade Turística em Brumadinho: situação atual 
 
 

 

A localização estratégica e a extensa área do município com uma grande variedade de 

recursos a serem explorados são, entre outros fatores, indícios da potencialidade turística do 

município de Brumadinho. 

Sua posição geográfica possibilita a obtenção dos melhores benefícios referentes a 

acessos, mercados e recursos, princípios fundamentais ao desenvolvimento da atividade 

turística. 

Outro aspecto importante reside na capacidade do município em desenvolver vários 

segmentos do turismo. Já são muito expressivos os fluxos turísticos que se dirigem às 

localidades mais próximas das encostas da Serra do Rola Moça e da Moeda, principalmente 

nos finais de semana, para praticar, sobretudo, o Turismo de Aventura, o Ecoturismo e o 

Turismo Cultural, além de desfrutar da oferta gastronômica, eventos e festas. O Turismo de 

Esportes, o Turismo de Lazer e a potencialidade para o Turismo Rural também são motivos 

de deslocamentos para o município, já que sua natureza exuberante favorece os passeios pelo 

campo. 

Brumadinho oferece, portanto, múltiplas atratividades e potencialidades turísticas. 

Alguns atrativos e serviços existentes já se enquadram na condição de produtos turísticos; 

alguns locais visitados carecem de investimentos ou de algum tipo de aperfeiçoamento para 

alcançar as condições mínimas e ideais para exploração turística; e outros ainda se encontram 

na condição de potencial turístico, carecendo de planos específicos para fortalecerem a oferta 

local. 

A fim de melhor caracterizar a atividade turística no município, foram feitos, a partir do 

Inventário da Oferta Turística de Brumadinho, realizado em 2008 pelo Senac Minas, estudos 

que propiciaram algumas correlações. 
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Em uma das análises, constatou-se que a maior parte dos atrativos turísticos está 

concentrada no distrito Sede do município. Entre as razões que explicam tal concentração, 

tem-se o fato de que a Sede é, entre os cinco distritos do município, aquele com a maior área 

e número de povoados, além de ser também dotado de uma melhor infraestrutura. 

 

 

Em segundo lugar aparece o distrito de Piedade do Paraopeba, um dos mais antigos 

povoados mineiros e que apresenta um excelente potencial para o turismo. O ambiente 

tranquilo e a diversidade de áreas propícias à prática de esportes radicais e de aventura são, 

além do turismo religioso, as grandes motivações dos turistas que visitam a localidade. 

Outro aspecto analisado foi a distribuição dos meios de hospedagem nos distritos de 

Brumadinho. 
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Nesta análise, ao contrário da primeira, em que se percebe a existência de atrativos 

por todo o município, somente os distritos da Sede e de Piedade do Paraopeba oferecem 

possibilidades de estada do turista na região. 

Mais uma vez, o grande número de povoados, a existência de uma melhor 

infraestrutura e de uma diversidade de atrativos turísticos revelam a razão para a concentração 

de meios de hospedagem nestes dois distritos. Contudo, a inexistência de meios de 

hospedagem nos demais distritos sinaliza para a necessidade de investimentos neste setor a 

fim de propiciar ao turista melhores condições para a permanência no município. 

Os distritos da Sede e de Piedade do Paraopeba têm destaque também no quesito 

alimentação. Os demais distritos apresentam pouca expressividade nesta área, o que não quer 

dizer que a gastronomia não seja algo importante no contexto turístico do município. Ainda 

que concentrados no distrito Sede do município, os bares e restaurantes de Brumadinho 

apresentam uma culinária diversificada que vai desde a cozinha tipicamente mineira e de 

boteco até à cozinha internacional. A gastronomia, aliada à beleza paisagística e ao clima 

agradável, são, por exemplo, uma das motivações dos turistas que visitam o povoado de Casa 

Branca localizado no distrito Sede. Hoje, esse povoado é conhecido pela qualidade de seus 

restaurantes e da comida oferecida por eles. Esta referência constituiu-se em uma das razões 

para a criação do festival gastronômico Brumadinho Gourmet, já em sua segunda edição. 
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Um elemento importante da infraestrutura turística e que se faz extremamente 

necessário à estada do turista na região, bem como o seu deslocamento pelo território, são os 

postos de informação turística. 

Em Brumadinho, esta infraestrutura é bastante restrita. Oficialmente, apenas a Casa de 

Cultura Carmita Passos disponibiliza estas informações ao turista. Além deste, duas empresas 

privadas suprem tal deficiência – a HT Operadora e Receptivo Turístico e a Private Turismo 

Agência de Viagens. 

Vale ressaltar que a responsabilidade pela disponibilização de informações ao turista é 

do município, que, portanto, deve possuir mecanismos para tal. 

A correta disponibilização de informações ao turista propiciará a estas possibilidades 

de aumento da permanência, melhor exploração das riquezas naturais e culturais do município, 

além de uma experiência turística mais rica. Estes são, portanto, fortes argumentos para que 

o município invista na instalação de postos de informações turísticas em locais estratégicos. 

 
 

 
Por fim, e não menos importante, são os locais para compras. Este é sem dúvida, um 

elemento da oferta turística de grande interesse dos turistas. A compra de lembranças e 

souvenires não só faz parte dos hábitos dos turistas como também se torna relevante para o 

aquecimento da economia local. 
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Esta demanda é responsável pelo crescimento e desenvolvimento da produção 

artesanal local e, consequentemente, pela geração de trabalho e renda no município. 

Em Brumadinho, grande parte dos locais onde os turistas podem adquirir produtos da 

região está localizada no distrito Sede. Entre os principais produtos disponíveis nestes locais 

estão a cachaça artesanal, defumados geleias, doces, artesanatos e trabalhos manuais. 

 

 
 

Esta primeira caracterização permite, portanto, que se diga que o turismo em 

Brumadinho ainda é uma atividade localizada, ou seja, os atrativos assim como a 

infraestrutura necessária ao desenvolvimento da atividade são mais evidentes em áreas 

específicas do território. Tal menção revela, portanto, a carência de um planejamento efetivo 

e de ações que permitam ao município um desenvolvimento sustentável e competitivo. 

 

 
2. A Potencialidade Turística de Brumadinho 

 
 

Como mencionado anteriormente, Brumadinho é um município com capacidade para 

o desenvolvimento de diversos segmentos turísticos. 

A segmentação, por sua vez, é entendida como uma forma de organizar o turismo para 

fins de planejamento, gestão e mercado. A definição dos tipos de turismo determinados pela 

segmentação é realizada a partir dos elementos de identidade da oferta e também das 

características e variáveis da demanda. 
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No que tange à formatação de roteiros, a identificação das características dos 

segmentos da oferta possibilita que se confira uma identidade a estes. É a partir disso que 

novos produtos são estruturados e colocados à disposição dos turistas. 

Em Brumadinho os segmentos turísticos de maior destaque são: 

 Turismo Cultural; 

 Turismo de Eventos; 

 Ecoturismo. 
 
 

 
A predominância destes segmentos não exclui a possibilidade de exploração dos 

demais, nem tão pouco o surgimento de novos outros. Sinaliza, contudo, que grande parte da 

oferta turística hoje existente e disponível no município está vocacionada para estes 

segmentos. A identificação dos segmentos bem como a definição das nomenclaturas utilizadas 

baseou-se preliminarmente nas características da oferta levantada, contudo, o Ministério do 

Turismo apresenta algumas considerações que merecem ser citadas. 

Por Turismo Cultural entende-se: “as atividades turísticas relacionadas à vivência do 

conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. ” (BRASIL, 2008.) 
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Dessa forma, o Ministério do Turismo destaca como eixo principal deste segmento a 

vivência dos elementos culturais que podem se reproduzir ainda em outros segmentos 

específicos. 

Convém ressaltar que os deslocamentos motivados por interesses religiosos, místicos, 

esotéricos, cívicos e étnicos são aqui entendidos como recortes no âmbito do Turismo 

Cultural e podem constituir outros segmentos para fins específicos: Turismo Cívico, Turismo 

Religioso, Turismo Místico e Esotérico e Turismo Étnico. O Turismo Gastronômico, entre 

outros, pode também instituir-se no âmbito do Turismo Cultural, desde que preservados os 

princípios da tipicidade e identidade. (BRASIL, 2008) 

 

Tal consideração torna-se importante à medida que possibilita a incorporação do 

Turismo Religioso e Místico ao Turismo Cultural, assim como o desmembramento dos 

eventos culturais do segmento de Turismo de Eventos. 

 
Muitos locais que representam importante legado artístico e arquitetônico de religiões e 

crenças são compartilhados pelos interesses sagrados e profanos dos turistas. As viagens 

motivadas pelo interesse cultural ou pela apreciação estética do fenômeno ou do espaço 

religioso serão, para efeitos deste documento, consideradas simplesmente como Turismo 

Cultural (BRASIL, 2008) 

 

Esta visão, no entanto, indica que a estruturação do segmento e o seu desenvolvimento 

estão diretamente relacionados às condições dos atrativos e aos pressupostos básicos do 

segmento. Trata-se, portanto, de uma questão estrutural e não apenas de nomenclatura. 

Quanto ao Turismo de Eventos, este é um tipo de turismo que vem crescendo em todo 

o mundo, fato este que contribuiu para sua consolidação como segmento. De acordo com o 

Ministério do Turismo, o Turismo de Eventos compreende todas as atividades turísticas 

decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter 

comercial, promocional, técnico, científico e social. Este é, portanto, um segmento dotado de 

possibilidades e oportunidades, mas que, como qualquer outro segmento turístico, carece de 

infraestrutura específica e mão de obra qualificada. 

Outro segmento importante em Brumadinho é o de Ecoturismo. De acordo com o 

Ministério do Turismo, o Ecoturismo “é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 

sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de 

uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-

estar das populações. ” (Brasil, 2008.) 
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Ainda de acordo com esse Ministério são consideradas questões essenciais na 

constituição do segmento: 

 

 Atividades praticadas. 

 Escala. 

 Proteção e conservação dos recursos naturais. 

 Paisagem. 

 Interpretação ambiental. 

 Educação ambiental. 

 

Dessa forma, não apenas os atrativos são determinantes para a constituição do segmento, 

mas também toda a infraestrutura que dá suporte e complementa o atrativo. 

 
Aqui também é possível a incorporação do Turismo Ecológico e do Turismo de 

Aventura, entendidos como especificidades do Ecoturismo. Como este, outros arranjos podem 

ser feitos desde que considerem as características básicas da oferta e as possibilidades de 

exploração desta. 

 
Exemplo disso é o claro potencial de Brumadinho para o Turismo Rural, um segmento 

que pode ser explicado, principalmente, por duas razões: a necessidade que o produtor rural 

tem de aumentar sua fonte de renda e de agregar valor aos seus produtos; e a vontade dos 

moradores urbanos de encontrar e reencontrar raízes, de conviver com a natureza, com os 

modos de vida, tradições, costumes e com as formas de produção das populações do interior. 

Ainda sobre a potencialidade turística de Brumadinho, buscou-se identificar os 

segmentos predominantes nos distritos do município. Considerando-se os três segmentos 

de maior expressão em Brumadinho, obteve-se o seguinte resultado: 

 
Turismo Cultural – maior incidência nos distritos: Sede, São José do Paraopeba e 

Conceição de Itaguá. 
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Turismo de Eventos – maior incidência nos distritos: Sede, Aranha e Piedade do 

Paraopeba. 

Ecoturismo – maior incidência nos distritos: Sede e Piedade do Paraopeba. 

 

 
 

Outra análise possível revela os principais segmentos por distrito. Sendo eles: 

 

- São José do Paraopeba – Turismo Cultural 

- Piedade do Paraopeba – Turismo de Lazer 

- Conceição de Itaguá – Turismo Cultural 

- Aranha – Turismo de Eventos 

- Sede – Ecoturismo 

 
 

Mais uma vez o segmento de Turismo Cultural predomina, sendo significante em dois 

distritos: São José do Paraopeba e Conceição de Itaguá. 

 
Contudo, embora haja potencial para o segmento de turismo cultural assim como para 

outros segmentos, ainda há muito que fazer. A oferta turística, apesar de vocacionada para 

estes segmentos ainda não está, em sua totalidade, preparada para a recepção de um fluxo 

de turistas significativo. 

 
 

 

 

 

 

Conceicão de Itaguá 

Turismo Ecológico 

 

Turismo de Lazer Sede 
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Maiores investimentos em infraestrutura, promoção e ações voltadas à qualificação de 

mão- de-obra se fazem necessárias, possibilitando assim a fixação desta oferta potencial em 

segmentos turísticos competitivos. 

 
3. A Gestão da Atividade Turística em Brumadinho 

 

De acordo com o Decreto N° 123/2009, que dispõe sobre a Organização da Estrutura 

Administrativa do Município de Brumadinho, a Administração Pública Direta do Poder 

Executivo organiza-se através de Secretarias Municipais, Procuradoria Geral e a Controladoria 

Interna. A estrutura interna geral destas é constituída por unidades administrativas 

hierarquizadas em níveis de competência e de atribuições. 

No caso da Secretaria Municipalde Turismo e Cultura de Brumadinho a organização 

interna se dá da seguinte forma: 

 

 
 

Ainda conforme o decreto, a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, integrante da 

estrutura organizacional da Administração Pública Municipal de Brumadinho, constante da Lei 

nº 1.715, de 20 de março de 2009, passa a ter as seguintes atribuições: 
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Departamento de Turismo: 
 
 

a) Propor a política municipal de turismo e a sua forma de implantação; 

b) Propor o calendário oficial de eventos turísticos no município; 

c) Elaborar e coordenar a implantação de projetos, programas e atividades turísticas; 

d) Estimular as organizações e eventos turísticos do município; 

e) Coletar, catalogar e disponibilizar informações precisas sobre a potencialidade turística 

do município, a fim de subsidiar potenciais investidores; 

f) Promover a atrair investimentos para a área de turismo, identificando recursos, bem 

como possíveis investidores; 

g) Propor a execução de convênios e contratos com entidades públicas e privadas, 

objetivando ações turísticas mais abrangentes; 

h) Mediar negociações e auxiliar na tramitação junto a órgãos e entidades estaduais e 

federais, de projetos de interesse para o desenvolvimento do turismo no município; 

Prestar assessoria à iniciativa privada quanto à elaboração de projetos de interesse 

turístico e a fontes de financiamento. 

 
Departamento de Cultura: 

 

a) Propor a política municipal de cultura e a sua forma de implantação; 

b) Propor o calendário oficial de eventos culturais no município; 

c) Elaborar e coordenar a implantação de projetos, programas e atividades culturais. 

d) Estimular as organizações e eventos culturais do município; 

e) Incentivar a formação e conservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do 

município; 

f) Incentivar o surgimento de talentos artísticos individuais e grupais; 

g) Promover ações de caráter cultural nos distritos; 

h) Promover a identificação dos bens culturais, as diversas formas de trabalho de artífices 

e dos meios de produção tradicionais, buscando recursos para a divulgação do trabalho, 

além do incentivo e da proteção; 

i) Propor a execução de convênios e contratos com entidades públicas e privadas, 

objetivando um trabalho cultural mais abrangente. 
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j) Coordenar e controlar a concessão de subvenção financeira concedida pela 

municipalidade a entidades culturais. 

k) Promover a realização de programas folclóricos e artísticos no município. 

l) Promover a realização de cursos e exposições artísticas, artesanais e literárias. 

m) Realizar a captação de recursos e parcerias visando ao aperfeiçoamento de 

profissionais da cultura. 

n) Incentivar e apoiar as comemorações de datas cívicas de alta significação para a 

municipalidade. 

o) Coordenar e controlar o atendimento da política governamental relacionada a biblioteca 

municipal. 

 
Atualmente a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura possui 14 funcionários, 

sendo que oito deles possuem formação superior completa. Destes, apenas dois 

funcionários possuem formação em turismo. Os demais possuem formação em diversas 

áreas, como:  Administração, História, Publicidade e Propaganda, Assistente Social e 

Filosofia. 

 

A existência de profissionais qualificados com formação na área de turismo e suas 

correlações tornam-se importantes, principalmente no sentido de possibilitar uma melhor 

gestão da área, bem como o exercício de todas as atribuições requeridas de uma Secretaria 

de Turismo e Cultura. 

 
Nesse sentido, a viabilização de contratações de profissionais com especialização em 

turismo e afins, a disponibilização de recursos materiais e tecnológicos adequados e a 

provisão de recursos financeiros podem ser considerados elementos definidores da qualidade 

e eficiência da gestão praticada. 
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4. Análise Estratégica do Turismo no Município de Brumadinho 
 
 

Tendo como referência as dimensões adotadas pelo Estudo de Competitividade dos 65 

Destinos Indutores do Desenvolvimento Turístico Regional, realizado pela Fundação Getúlio 

Vargas por encomenda do Ministério do Turismo, realizou-se uma análise estratégica do 

Turismo no município de Brumadinho, identificando os pontos fortes e fracos bem como as 

ameaças e oportunidades. 

Esta análise é fruto das diversas reuniões de trabalho, oficinas, projetos, visitas 

técnicas, observações e vivências dos técnicos do Senac em Brumadinho. 

Vale ressaltar que a interação da equipe de trabalho com os técnicos da Prefeitura, 

comunidades, empresários, associações e outros segmentos muito contribuiu para a 

consolidação dessa análise. 
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4.1. Análise Interna 
 
 

MACRODIMENSÃO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Infraestrutura 

 
 

 
 Centralidade geográfica dentro do Estado. 

 A extensa área do município. 

 O número de povoados. 

 Proximidade de Belo Horizonte. 

 Facilidade de acesso ao município por rodovias. 

 Existência de estradas vicinais interligando os 

povoados. 

 Proximidade de outros destinos turísticos 

mineiros já consolidados. 

 Proximidade de aeroporto internacional. 

 Proximidade de grandes centros emissores de turistas. 

 Boa distribuição pelo município dos Postos de 

Atendimento à Saúde. 

 Existência de pavimentação asfáltica na maior 

parte do município. 

 
 
 
 
 

 O transporte coletivo interno não favorece o trânsito de 

trabalhadores e turistas. 

 O paisagismo urbano da região central do município 

deixa a desejar. 

 Serviços de telefonia móvel e internet ainda são restritos. 

 Ausência de uma solução definitiva para o enfretamento de 

possíveis enchentes e outras catástrofes naturais. 

 Inexistência de transporte público para o interior, durante o 

período noturno. 

 A dimensão territorial do município dificulta o tempo de 

resposta dos serviços públicos 
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MACRODIMENSÃO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo 

 

 A biodiversidade do território municipal (fauna e 

flora); 

 

 As belezas paisagísticas proporcionadas pelo 
relevo (serras, campos rupestres, campos, 
matas, etc.); 

 

 O clima bem definido, conforme as estações; 
 

 Extensa zona rural com propriedades de grande 
interesse turístico; 

 

 Existência de manifestações culturais de relevância. 
 

 A extensa área do município com vários povoados de 
interesse turístico; 

 

 Possui um dos maiores indutores de turismo do 
estado de Minas Gerais; 

 

 Povoados com aptidão para o Turismo de bem-estar. 
 

 Oportunidade de explorar diversos segmentos (turismo 
cultural e religioso, gastronômico, aventura e rural); 

 

 Existência de uma web site - Portal de Turismo de 
Brumadinho; 

 

 Empresários sensibilizados para o Turismo; 

 

 Existência de sinalização turística que facilite o acesso 
e deslocamento do turista pela região. 

 

 

 

 
 A maioria dos atrativos turísticos ainda se encontra na condição 

de potencial e não de produtos; 
 

 Pouco investimento nas manifestações culturais locais para fins 
turísticos; 

 

 Inexistência de planos de manejo para as áreas naturais de 
interesse turístico; 

 

 Inexistência de trilhas interpretativas nos atrativos naturais; 
 

 Inexistência de serviços especializados na condução de 
visitantes em áreas naturais; 

 

 Controle inadequado do acervo de imaginária sacra; 
 

 Controle inadequado dos bens culturais; 
 

 Denso calendário de eventos; 
 

 Grande parte dos eventos do calendário não é de interesse 
turístico; 

 

 A prestação de serviços turísticos é pouco profissionalizada; 
 

 Boa parte da população local ainda não está sensibilizado e 
preparada para o desenvolvimento do turismo. 
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Turismo 

 

 Existência de três Centros de Atendimento ao Turista 
(Região central, Casa Branca e Piedade do Paraopeba). 
 

 Diversidade da oferta dos meios de hospedagens. 

 

 Possui agências, operadoras e receptivos de turismo 
inscrita no Programa Minas Recebe. 

 

 Existências de quatro comunidades de povos 
remanescentes quilombolas. 

 
 Significativo patrimônio histórico e cultural (fazendas, 
forte, igrejas, capelas, estações ferroviárias e outras 
edificações).

 

 Expressivas manifestações folclóricas e culturais 
locais.

 

 Um diversificado calendário de eventos e festas 
religiosas e profanas, e outras vinculadas à produção rural.

 

 Produção de cerâmicas artísticas de alto padrão técnico 
e estético.

 
 Carência de investimentos em determinadas áreas ou 

povoados de interesse turístico. 

 

 O material promocional de turismo deixa a desejar. 
 

 Pouca participação do município em feiras e eventos do setor 
turístico. 

 

 Inexistências de postos de informações turísticas móveis em 
locais onde há relevante fluxo de turistas. 

 

 Deficiência de espaços para eventos multiuso com capacidade 
para grandes públicos. 

 

 Restrito número de empresas e profissionais capacitados 
para o receptivo turístico. 

 

 Eventos com pouca expressividade em nível regional, estadual, 
nacional e internacional. 

 

 Ausência de uma estratégia de comunicação e marketing para o 
turismo. 

 

 Inexistência de um portal promocional de uso 
exclusivo para o turismo. 
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MACRODIMENSÃO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas Públicas 

 

 

 O município está inserido no Mapa do Turismo Brasileiro no 

âmbito do Programa de Regionalização do Turismo do 

Ministério do Turismo; 

 Possui uma Secretaria Municipal de Turismo e Cultura; 

 Possui um Conselho Municipal de Turismo; 

 Possui um Fundo Municipal de Turismo; 

 Possui uma lei que institui a política municipal de turismo; 

 Possui um Plano Municipal de Turismo desde 2010; 

 Faz parte do Programa de Regionalização da 

Setur/MG; 

 Está entre os 18 indutores do turismo 

reconhecidos pela Setur/MG; 

 É integrante do “caminho das artes” da 

Associação das Cidades históricas de Minas 

Gerais; 

 Está entre os 214 municípios contemplados 

com o Pronatec Turismo; 

 Desde 2015 é habilitado no ICMS critério 

turismo; 

 Existência de parcerias público-privadas; 

 Trabalhos com fins de promoção turística do município e 

apoio à comercialização já iniciados. 

 Pouca interação da Secretaria Municipal de Turismo e 
Cultura com os governos estadual e federal. 

 A interação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
com as demais Secretarias e outras Instituições existentes 
no município demonstra fragilidade. 

 Administração pública municipal demonstra pouca 
sensibilidade com a importância de fortalecer o turismo na 
região; 

 Os investimentos na estrutura interna da Secretaria de 
Turismo e Cultura para a organização e gestão do turismo 
ainda são insuficientes. 

 A estrutura organizacional da Secretaria de Turismo e 
Cultura não apresenta com clareza a correlação entre os 
cargos e as respectivas atribuições; 

 Administração não investe em recursos humanos e 
qualificação profissional; 

 Falta de um planejamento estratégico da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura; 

 Pouca utilização de técnicas de planejamento e 
organização do turismo pelos gestores da Secretaria de 
Turismo e Cultura; 

 Carência de pessoal especializado em turismo; 

 Gestores e funcionários da Secretaria de Turismo carecem 
de maior conhecimento técnico sobre turismo; 

 Inventário da Oferta Turística desatualizado; 

 Inexistência de pesquisas de demanda turística; 

 Inexistência de um sistema de informações turísticas; 

Ausência de estudos e pesquisas sobre o turismo em Brumadinho 
(estatísticas do turismo, impactos causados pela atividade, etc.); 

 Conselho Municipal de Turismo pouco atuante. 

 Articulação entre prefeitura, comunidades e empresariado 
ainda é insuficiente; 

 Falta de um posicionamento de mercado para o turismo 

 Inexistência de programas para fortalecimento do turismo 
na região.  



28 
 

 

 

 

 

 

 

Plano Municipal de Turismo de Brumadinho 

 

 

 
MACRODIMENSÃO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economia 

 

 

 

 

 Ser a sede de empresas importantes nas áreas de 

mineração, comércio de água mineral, produtos têxteis, 

etc; 
 

 Significativa produção de hortifrutigranjeiro; 
 

 Ser um dos principais produtores de cachaça artesanal de 
Minas Gerais; 

 

 Proximidade de grandes centros consumidores e da 
CEASA favorece o escoamento da produção; 

 

 Mercado consumidor interno em constante 
crescimento; 

 

 Existência de empreendimentos turísticos alavancadores 
(Inhotim, pousadas e restaurantes); 

 

 Brumadinho Gourmet e outros festivais como potencial 
evento alavancador da produção e comercialização de 
produtos associado ao turismo. 

 

 

 

 Receitas do turismo ainda pouco expressivas no contexto 

da economia local; 
 

 Comércio local pouco atrativo; 
 

 Preferência das pessoas (força produtiva e mão-de-obra) 
por trabalho na atividade mineradora; 

 

 Carência de outros eventos alavancadores; 
 

 Carência de mão de obra qualificada para o trabalho em 
geral; 

 

 Inexistência de estruturas apropriadas e incentivos à 
geração de novos negócios (centro de exposições, feiras, 
eventos científicos e promocionais, espaços para rodadas 
de negócios, etc.); 

 

 Inexistência de parcerias entre o município e empresas do 
setor de turismo nacionais e internacionais; 

 

 Visão restrita de potenciais investidores locais em relação 
ao turismo no município e região. 
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MACRODIMENSÃO PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustentabilidade 

 

 Existência de comunidades já mobilizadas para o turismo, 

cultura e meio ambiente. 

 Existência de associações, grupos comunitários e 

movimentos populares. 

 Existência de várias entidades voltadas para a 

preservação do meio ambiente, preocupadas em promover 

a educação ambiental, coleta seletiva do lixo, 

aproveitamento de resíduos sólidos, etc. 

 Possuir parte de um parque estadual em seu território. 

 Existência de projetos de tombamento de bens do 

patrimônio histórico e artístico. 

 Ser o único município brasileiro a possuir um atrativo 

turístico religioso dedicado às Sete Dores de Nossa 

Senhora. 

 Possuir e valorizar as comunidades quilombolas. 

 Desenvolvimento de projetos de produção artesanal 

associada ao turismo. 

 Oportunidades de aprendizagem, empregos, trabalho e 

renda, dentro do município, geradas pelo turismo. 

 Possui outros produtos turísticos além de Inhotim; 

 Existência de uma governança de turismo em processo de 

institucionalização; 

 Constante crescimento de jovens empreendedores nas 

áreas características do turismo (hospedagem, alimentação, 

guias e condutores de turismo). 

 

 As instâncias de governança são desarticuladas e pouco 

atuantes; 

 O conceito de cluster ou arranjo produtivo local ainda não 

está devidamente compreendido pelos atores do turismo do 

município (empreendimentos e profissionais, produtores 

rurais, artesãos, poder público, associações e lideranças); 

 As políticas e investimentos em projetos de inclusão da 

população no turismo ainda são insuficientes; 

 A população ainda não reconhece o valor dos atrativos, 

serviços e equipamentos turísticos; 

 A População é pouca aproveitada para o turismo porque

 não possui a   devida qualificação profissional; 

 Os projetos de geração de emprego, trabalho e renda são 

insuficientes. 

 Os investimentos em ações de valorização e de 

conscientização da população sobre a importância da 

história e da cultura local são desarticulados e insuficientes. 

 Os investimentos em ações de proteção e preservação dos 

recursos naturais do município também são desarticulados 

e insuficientes; 

 Ausência de políticas e projetos de enfrentamento e 

prevenção à exploração sexual infanto-juvenil; 

 Poluição e degradação ambiental pela atividade 

mineradora; 

 Inexistência de um Plano Municipal da Cultura; 

 O tratamento de água e esgoto existentes na maior parte dos 

povoados são insuficientes; 

 O expressivo surgimento de queimadas durante as épocas 

mais secas do ano comprometendo os recursos naturais. 
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4.2. Análise Externa 
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 

 O crescimento da atividade turística no mundo e no Brasil; 

 A existência de políticas e incentivos públicos federais e estaduais para 

o desenvolvimento do turismo nos municípios; 

 Interesse das mineradoras em investir nas comunidades, principalmente 

em ações voltadas para o desenvolvimento local; 

 Parcerias com as empresas instaladas no município para investimentos 

e apoio aos projetos e ações focadas no turismo e cultura; 

 Está associado a um circuito turístico e um projeto de desenvolvimento de 

rota turística (Estrada Real), o que favorece o enquadramento do 

município no processo de regionalização e roteirização turística; 

 Visibilidade no setor do turismo por sediar um dos maiores atrativos 

culturais do país – Instituto Inhotim; 

 O fluxo turístico gerado pelo Inhotim, Casa Branca e Encosta da Serra da 
Moeda; 

 Incentivo à melhoria da infraestrutura urbana e turística. 

 Surgimento de alternativas de trabalho e renda; 

 O crescimento da sociedade do lazer e a busca por atividades não 

degradantes e poluidoras; 

 Proximidade de outros destinos turísticos consolidados possibilitando 

ações conjuntas de regionalização. 

 
 
 
 
 

 
 Ação predatória das mineradoras.

 
 Elevado grau de competitividade de destinos turísticos vizinhos.

 

 Empreendimentos imobiliários sem o devido planejamento, aprovação e 

regulamentação junto aos órgãos ambientais.

 Aumento dos problemas sociais em função da migração de pessoas para 

o município em busca de oportunidades de trabalho e renda.

 A visão e a concorrência de investidores externos.
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III – VISÃO DO TURISMO EM  BRUMADINHO 
 
 

Os registros das diversas reuniões e discussões promovidas pela Prefeitura de 

Brumadinho e pelo Senac com os diversos atores locais proporcionaram as bases para se 

projetar uma visão de futuro do município em relação ao turismo. 

Atualmente, o município é visitado pelos moradores da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte e por pessoas interessadas em desfrutar dos seus diversos elementos culturais, dos 

eventos e das belas paisagens proporcionadas pela sua geografia. Para esses visitantes, 

dentre os aspectos considerados mais importantes na escolha de Brumadinho enquanto 

destino de lazer e turismo, destacam-se: a facilidade de acesso; a diversidade de atrativos 

turísticos; o ambiente pitoresco e bucólico e a hospitalidade. 

Nesse contexto, os principais segmentos identificados anteriormente e a serem 

trabalhados em Brumadinho são: o Turismo Cultural, o Turismo de Eventos e o Ecoturismo. No 

futuro, esses segmentos deverão ser capazes de atrair um número cada vez maior de turistas 

e dar destaque ao município no cenário do turismo nacional e internacional. A partir disso, são 

esperados os seguintes resultados: maior visibilidade, aumento do fluxo de turistas e melhoria 

da qualidade de vida das comunidades do município através das oportunidades de trabalho. 

A fim de garantir que esses resultados sejam alcançados, deverão ocorrer 

investimentos e esforços de ordem pública, privada e comunitária. Os esforços conjuntos 

deverão ocorrer de forma a atingir as expectativas dos turistas, e consequentemente, garantir 

que os objetivos comuns e individuais sejam alcançados. 

O turismo em Brumadinho deverá contemplar, portanto, a diversidade local, 

destacando-se pela geração de produtos marcados pela qualidade e competitividade, o que 

proporcionará sua expansão no mercado e sua consolidação como destino turístico. 

 

Desta forma, a VISÃO que se tem do município em relação ao turismo é a seguinte: 
 

Ser  reconhecido nos mercados nacional e internacional pela qualidade de sua 

oferta turística, bem como pela capacidade de aproveitamento dos recursos 

naturais e culturais de forma sustentável e competitiva. 
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Para alcançarmos o nosso objetivo e fazer com que nossa visão se torne uma realidade, 

temos a seguinte MISSÃO:  

 
 

Fomentar o turismo em rede para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do 
município. 

 

 
Afim de nortear as tomadas de decisões do poder público municipal, nossos VALORES 

estarão fundamentados nos seguintes princípios: 

 
Respeito as identidades e diversidades culturais 

Respeito as memórias coletivas 

Ética e Transparência 

Comprometimento 

Integração 
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V – PLANO DE AÇÃO 

 
1. Objetivos 

 

Objetivo Geral 
 
 

Estabelecer diretrizes estratégicas e operacionais e orientar a atuação do poder público 

municipal para o desenvolvimento do turismo em Brumadinho. 

 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Viabilizar a formatação de produtos turísticos, potencializando a oferta turística 

existente. 

 
 Proporcionar ao poder público, à iniciativa privada e às comunidades as condições 

adequadas à participação e à tomada de decisões. 

 
 Possibilitar a inserção competitiva de Brumadinho nos mercados estadual, nacional e 

internacional. 
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2. Diretrizes Estratégicas e Operacionais 

 
2.1.  Diretriz Estratégica: Qualificar a infraestrutura básica 

 

 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 B

Á
S

IC
A

 

DIRETRIZ OPERACIONAL FINALIDADE PROPOSTA 

 
 
 
 
 

 
Propor projetos e ações para a 
melhoria dos meios de 
transporte rodoviário para a 
sede e demais povoados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuir para a ambientação e 

melhorias urbanas da sede e 
povoados de interesse turístico. 

 

 
 Facilitar o acesso dos munícipes e 

turistas à cidade de Brumadinho e aos 

seus povoados, principalmente os de 

interesse turístico. 

 

 Facilitar aos empresários a contratação 

de mão-de-obra e serviços internos, 

principalmente aos do setor do turismo. 

 
 
 
 
 

 
 Melhorar o paisagismo nas áreas de 

interesse turístico. 
 

 Valorizar os espaços de Brumadinho no 
contexto turístico. 

 
 Levantar a situação atual. 

 Propor medidas como: alterações nos horários das empresas de 

transporte rodoviário que atendem Brumadinho, seus distritos e 

povoados; incentivar a criação de sistemas regulamentados de 

transporte alternativo (microônibus, vans, taxis, etc.); incentivar a 

criação de transporte alternativo nas localidades de interesse 

turístico (charretes, bicicletas e animais); etc. 

 Capacitar taxistas e motoristas para o atendimento aos turistas. 

 Disponibilizar as informações aos turistas. 

 
 
 

 Apresentar projetos de arborização, paisagismo e 

embelezamento urbano para a sede e povoados de interesse 

revitalizando ruas e praças (mobiliário, canteiros, fontes, 

esculturas, painéis, monumentos, etc.). 

 Sensibilizar as comunidades para colaborarem na manutenção 

dos espaços revitalizados ou criados. 

 Divulgar e ressaltar as obras que valorizam o patrimônio turístico 

do município. 
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DIRETRIZ OPERACIONAL FINALIDADE PROPOSTA 

 

 

 

 

 
 

Estimular o aprimoramento do 
comércio e dos serviços locais 

 

 

 

 

 
 Assegurar à população e aos turistas 

estabelecimentos comerciais 

apresentáveis, com produtos e 
atendimento de qualidade. 

 

 Levantar e mapear o comércio de interesse turístico (lojas 
diversas, postos de combustível, agências bancárias e de câmbio, 
ateliês de artesanato, mercados de produtos rurais, etc.) 

 Criar incentivos para que os estabelecimentos comerciais 
mantenham fachadas limpas, placas de bom gosto, produtos de 
qualidade e vitrines atraentes, e para que aperfeiçoem os 
serviços, forneçam notas fiscais e trabalhem com cartões de 
crédito, banco 24 horas, câmbio, etc. 

 Verificar o interesse dos lojistas e viabilizar, se for o caso, cursos 
de vitrinismo e de atendimento a turistas para os funcionários do 
comércio. 

 Criar e distribuir, em parceria com o comércio local, uma peça 
gráfica com os estabelecimentos de interesse turístico. 

 

 

 
Implantar, readequar e qualificar 
a sinalização turística de 

Brumadinho, contemplando 
principalmente as áreas 

municipais de maior fluxo. 

 

 

 

 

 Facilitar a circulação dos visitantes por 
todo o território municipal. 

 

 
 Consultar os órgãos responsáveis (DNER, DENIT, SETUR e 

outros) sobre procedimentos, normas e padronização das placas. 

 Captar verbas e apoio junto às empresas instaladas na região. 

 Promover campanhas para sensibilizar a população sobre a 
importância de adotar e cuidar das sinalizações locais e de 
comunicar possíveis danos e substituições. 

 

 

Campanha de Sensibilização do 
comércio local sobre a limpeza 
urbana. 

 

 
 

 Manter limpas e atraentes as fachadas 
dos comércios locais. 

 
 
 

 
 Promover ações de educação ambiental e patrimonial; 
 Seminários, workshops, panfletagem sobre o tema; 

 Palestras e mobilização do comércio local. 
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2.2.  Diretriz Estratégica: Estruturar, qualificar e promover a oferta turística de Brumadinho 
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DIRETRIZ OPERACIONAL FINALIDADE PROPOSTA 

 
 
 
 
 

Reestruturar o calendário de 

eventos turísticos de 

Brumadinho 

 

 Proporcionar à equipe da Prefeitura 
melhores condições de planejamento, 
organização e gestão dos eventos de 
Brumadinho.

 Potencializar e valorizar os eventos do 

calendário oficial que possuem maior 

capacidade de atrair turistas.
 Atrair mais turistas e promover 

Brumadinho enquanto destino turístico.
 Garantir mais qualidade aos eventos 

e, consequentemente, ao público.

 

 Implementar o projeto “Reestruturação do Calendário de Eventos 
de Brumadinho”, elaborado juntamente com o Senac Minas, 
explorando-o profissionalmente. 

 Definir um plano de trabalho com as secretarias municipais 
envolvidas com o tema para a implantação do projeto citado. 

 Capacitar recursos humanos especializados para atuar no 
planejamento e organização de eventos. 

 Formalizar parcerias com instituições capazes de oferecer as 
capacitações necessárias. 

 Destinar, anualmente, recursos financeiros para a qualificação e 
reciclagem dos profissionais que atuam na área de eventos. 

 
 
 
 
 
 
 

Implementar e coordenar o 

Programa de Roteirização 

Turística em Brumadinho. 

 
 

 Proporcionar condições para a 

formatação e comercialização de 

roteiros e produtos turísticos em seus 

mercados de atuação. 

 
 

 Possibilitar diversas formas de 
apresentação do município ao 
visitante, de modo a aproveitar 
integralmente o potencial turístico do 
município e região. 

 
 
 

 Seguir orientações do Plano Municipal de Turismo. (Ver capítulo 

sobre Roteirização Turística neste plano). 
 Acompanhar e participar dos eventos sobre o tema promovidos 

pela Setur/MG e pelo Mtur. 

 Identificar, informar e orientar os empreendedores e prestadores de 
serviços aptos aos roteiros planejados. 

 Realizar famturs e estreitar relações entre as operadoras de 
turismo, os empreendedores e prestadores de serviços 
interessados. 

 Formalizar acordos de parceria. 

 Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e aferição de 
resultados. 
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DIRETRIZ OPERACIONAL FINALIDADE PROPOSTA 
 

 

 

 

 

 

Viabilizar a construção de portais 
turísticos nas principais entradas 
do município. 

 

 

 

 

 

 

 Dar visibilidade ao turismo e aos 

produtos locais de interesse 

turístico. 

 

 
 Elaborar projeto de construção de quatro portais turísticos para 

Brumadinho (Sede/Casa Branca/Piedade/Topo do Mundo). 

 Se viável, esses portais poderão estar integrados aos Postos de 
Informações Turísticas. 

 Apresentar o projeto às mineradoras e demais empresas 
instaladas no município e região para captar os recursos 
necessários ou patrocínio exclusivo. 

 Acompanhar as obras. 

 Zelar pela manutenção dos portais. 

 

 

 

 

 

 

 
Viabilizar a construção, instalação 
e manutenção de Postos de 
Informações Turísticas. 

 

 

 

 

 

 

 
 Informar e orientar os visitantes 

sobre os atrativos, compras, 

equipamentos e serviços 

turísticos disponíveis. 

 

 

 

 Escolher os locais estratégicos para construção ou edificações 
prontas para sua instalação. 

 Incluir em cada unidade, espaço para mostra e comercialização 
de produtos locais e regionais. 

 Captar recursos para a construção ou instalação. 

 Socializar o projeto com as empresas do segmento turístico, 
artesãos e produtores rurais da região e formalizar parcerias para 
o ideal funcionamento dos Postos. 

 Acompanhar as obras. 

 Montar e colocar os postos em operação. 

 Zelar pela manutenção dos Postos. 
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DIRETRIZ OPERACIONAL FINALIDADE PROPOSTAS 

 

 

 

 

 

Implementar e coordenar o 

Programa de Roteirização Turística 

em Brumadinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estruturação e qualificação de 
espaços museológicos de 
Brumadinho. 

 

 

 

 

 

Implantar através do Circuito Veredas 

do Paraopeba o projeto: “VEREDAS 

CAMINHOS LIMPOS” 

 

 Proporcionar condições para a 

formatação e comercialização de 

roteiros e produtos turísticos em seus 

mercados de atuação. 

 
 

 Possibilitar diversas formas de 
apresentação do município ao 
visitante, de modo a aproveitar 
integralmente o potencial turístico do 
município e região.

 

 

 

 

 Preservação e divulgação da Cultura e 
História de Brumadinho.

 

 

 

 

 

 

 Manter a cidade e os principais 
atrativos do município limpos.

 Seguir orientações do Plano Municipal de Turismo. (Ver capítulo 

sobre Roteirização Turística neste plano). 
 Acompanhar e participar dos eventos sobre o tema promovidos 

pela Setur/MG e pelo Mtur. 

 Identificar, informar e orientar os empreendedores e prestadores de 
serviços aptos aos roteiros planejados. 

 Realizar famturs e estreitar relações entre as operadoras de 
turismo, os empreendedores e prestadores de serviços 
interessados. 

 Formalizar acordos de parceria. 

 Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e aferição de 
resultados. 

 Ver publicação: Rede de Cooperação Técnica para a Roteirização 

– Experiência do Brasil, disponível em: www.turismo.gov.br 
 

 

 Parceria com a Secretaria de Cultura 
 Pesquisar e catalogar objetos relativos ao tema proposto. 

 

 

 

 
 

 Proporcionar ao turista o bem-estar de limpeza e organização, 
valorizando a reciclagem do lixo. 

http://www.turismo.gov.br/
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DIRETRIZ OPERACIONAL FINALIDADE PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 
Promover as adequações 
necessárias aos espaços 
existentes para eventos  

 

 

 

 Proporcionar estruturas físicas mais 
apropriadas aos organizadores de 
eventos. 

 Proporcionar maior comodidade ao 
público participante. 

 Valorizar os eventos de Brumadinho. 

 
 Identificar, visitar e cadastrar os espaços públicos e privados 

destinados a eventos na sede e nos povoados de Brumadinho, 

organizando-os por localidade, capacidade e tipologia. 

 Fornecer aos responsáveis observações e sugestões para 
melhorias, de modo a contribuir com ideias para possíveis 
adequações nas estruturas, tornando-as compatíveis com as 
necessidades e interesses dos eventos do calendário oficial. 

 Identificar as oportunidades de se obter novos espaços públicos 
e privados para a realização de eventos no município. 

 Elaborar projetos e captar recursos para obras de adequação e 
melhoria dos espaços públicos de eventos já existentes (mantidos 
pela prefeitura). 

 Divulgar os espaços de eventos disponíveis em Brumadinho. 

 

 

 

 
 

Acompanhar e avaliar a 
qualidade das estruturas e 
dos serviços prestados aos 
turistas nos atrativos, 
equipamentos e 
empreendimentos turísticos 
do município. 

 

 

 

 

 
 Identificar necessidades de melhorias. 

 Propor as correções que se fizerem 

necessárias. 

 

 

 

 Incentivar os empreendimentos a criar instrumentos de avaliação 

dos serviços pelos visitantes. 
 

 Divulgar e recomendar os sistemas existentes de classificação e 
avaliação dos atrativos, equipamentos e empreendimentos 
turísticos ou criar sistemas próprios. 

 

 Contratar serviços especializados nessa finalidade ou formar 
internamente agentes fiscalizadores. 
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Plano Municipal de Turismo de 

Brumadinho 

 

 

 

3.1.1 Atribuições do Departamento de Turismo 

 

Pesquisa e Informação turística 
 

 Manter atualizadas as informações sobre o município. 

 Coordenar o trabalho desenvolvido nos Postos de Informações Turísticas. 

 Coordenar a elaboração e aplicação de pesquisas de demanda. 

 Manter atualizado o inventário da oferta turística. 

 Alimentar periodicamente o Portal de Brumadinho e enviar informações para outros 

sites de turismo. 

 Realizar levantamentos de informações cadastrais. 

 

Programas e Projetos de Turismo 

 

 Implementar o Plano Municipal de Turismo e promover sua efetiva gestão. 

 Coordenar a implementação das políticas públicas de turismo municipais, estaduais e 

federais em Brumadinho. 

 Submeter projetos de lei, decretos e normativas em geral à Câmara dos Vereadores ou 

a outras instâncias de decisão do poder público de Brumadinho. 

 Formatar programas e projetos de turismo para encaminhamento á órgãos e entidades 

financiadoras. 

 Propor projetos e ações para melhoria da infraestrutura básica e turística e para a 

diversificação ou ampliação dos atrativos. 

 Acompanhar e avaliar a qualidade das estruturas e dos serviços prestados aos 

visitantes. 

 Identificar as demandas, propor e viabilizar ações de capacitação de recursos humanos 

para o setor do turismo. 

 Implementar o Programa de Roteirização Turística em Brumadinho. 

 Promover e ou colaborar para o desenvolvimento de programas e projetos com fins 

culturais e ambientais. 

 Contribuir para o desenvolvimento da Produção Artesanal Associada ao Turismo. 
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Plano Municipal de Turismo 

de Brumadinho 

 

 

 

 Formalizar convênios e parcerias para a viabilização de projetos. 

 Prestar assessoria aos empreendedores de turismo. 

 Promover articulações com as demais Secretarias. 

 Promover a articulação com os órgãos regionais, estaduais e federais de turismo 

 Promover articulações com os municípios vizinhos. 

 Desenvolver programas e selos de qualidade. 

 Desenvolver projetos de mobilização e sensibilização para o turismo. 

 

Eventos e Promoção turística 

 

 Colaborar com a reestruturação do calendário de eventos de Brumadinho. 

 Coordenar o planejamento e a organização dos eventos turísticos do município. 

 Contribuir e ou coordenar a elaboração de um plano de marketing turístico para o 

município. 

 Coordenar campanhas promocionais e de divulgação. 

 Definir e coordenar a participação da Secretaria de Turismo e Cultura, empresários e 

comunidades em feiras e eventos de interesse turístico. 

 
Administrativo 

 

 Atendimento ao público. 

 Apoio logístico à equipe técnica. 

 Providenciar correspondências e documentos. 

 Manter arquivos físicos e digitais organizados. 

 Providenciar orçamentos, adiantamentos, pagamentos, prestações de contas, 

reservas de veículos, agendamento de reuniões, etc. 



44 
 

 
 

 

 

 

 

Plano Municipal de Turismo de Brumadinho 

 

 

 

3.2. Fortalecimento da Instância de Governança Municipal: Conselho Municipal de Turismo 
 

CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

COMPETÊNCIAS / ATRIBUIÇÕES  PROPOSIÇÕES / RECOMENDAÇÕES 

 
Sugerir campanhas de divulgação, conscientização, valorização e defesa 
do patrimônio do município, nos seus aspectos culturais, históricos e 
naturais, articulando-se com entidades públicas civis. 

 
Conhecer e recomendar o Projeto de Capacitação em Estratégias de 
Marketing para Destinos Turísticos. O município deverá formalizar o pedido 
de inscrição pelo endereço eletrônico: dcpat@turismo.gov.br 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propor ações de integração entre os entes públicos de turismo e 
entidades da iniciativa privada do setor, com o objetivo de desenvolver 
e qualificar a oferta turística do município. 

 
 

 

 
 

Definir uma agenda anual de reuniões, encontros, eventos e outras atividades 

que incentivem e promovam o diálogo entre os diferentes agentes públicos e 

privados envolvidos no turismo de Brumadinho. 
 

Conhecer e recomendar os seguintes programas e projetos: 

 
 Programa de Qualificação a Distância para o Desenvolvimento do Turismo. 

Outras informações: www.turismo.gov.br/ead / turismo@sead.ufsc.br 

 Programa Qualifica Brasil. Outras informações: 

www.fnhrbs.com.br/qualificabrasil 

 Projeto de Qualificação da Oferta Turística Diferenciada do Turismo de 

Aventura – ações de qualificação de empresas e profissionais por meio de 

ensino à distância. Outras informações: www.turismo.gov.br / 

dcpat@turismo.gov.br. 

 Cartilha do Projeto Economia da Experiência,  disponível em: 

www.turismo.gov.br / www.marcabrasil.org.br / www.sebrae.com.br 

mailto:dcpat@turismo.gov.br
http://www.turismo.gov.br/ead
mailto:turismo@sead.ufsc.br
http://www.fnhrbs.com.br/qualificabrasil
http://www.turismo.gov.br/
mailto:dcpat@turismo.gov.br
mailto:dcpat@turismo.gov.br
http://www.turismo.gov.br/
http://www.marcabrasil.org.br/
http://www.sebrae.com.br/
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

COMPETÊNCIAS / ATRIBUIÇÕES  PROPOSIÇÕES / RECOMENDAÇÕES 

 

 
Captar recursos e investimentos para o setor de turismo. 

 Zelar pela efetividade do Fundo Municipal de Turismo de Brumadinho 

 Elaborar ou encaminhar projetos ao Programa de Estruturação do Turismo em 
Áreas Prioritárias. Informações: www.turismo.gov.br 

 Tornar público o interesse da Secretaria de Turismo e Cultura na formalização 
de parcerias e acordos de cooperação. 

 Tornar públicos as parcerias firmadas, os benefícios e resultados. 

 
Conhecer e discutir as matérias relacionadas a seguir e manifestar-se 

sobre elas mediante solicitação do Secretário Municipal de Turismo e 

Cultura: 

a) Planos municipais e programas regionais de apoio e incentivo ao 
turismo. 

b) Criação e aperfeiçoamento de instrumentos gerenciais de estímulo 
ao desenvolvimento turístico. 

c) Iniciativas de desenvolvimento de roteiros e produtos turísticos de 
Brumadinho. 

d) Calendário oficial de eventos turísticos do município. 
e) Campanhas de divulgação, conscientização e defesa do patrimônio 

turístico. 
f) Normas e diretrizes para as atividades de fomento turístico. 

 

Conhecer: 
 

 Projeto de Fortalecimento das Instâncias de Governança Regionais. Para 
isso, o município deve solicitar o atendimento ao Ministério do Turismo, por 
meio do Interlocutor Estadual do Programa de Regionalização do Turismo. 
www.turismo.gov.br/regionalizacao

 Programa de Qualificação a Distância para o Desenvolvimento do Turismo. 
Outras informações: www.turismo.gov.br/ead

 Projeto de Qualificação da Oferta Turística Diferenciada do Turismo de
Aventura – ações de qualificação de empresas e profissionais por meio de 
ensino à distância. Outras informações: www.turismo.gov.br 

 Publicação Rede de cooperação Técnica para a Roteirização – Experiência 
do Brasil, disponível em: www.turismo.gov.br / www.marcabrasil.org.br /
www.sebrae.com.br 

 Cartilha do Projeto Economia da Experiência, disponível 
em:www.turismo.gov.br / www.marcabrasil.org.br / www.sebrae.com.br

 

 

Contribuir para o desenvolvimento e a consolidação das instâncias 

regionais de turismo de Brumadinho. 

 Recomendar inscrição no Projeto de Fortalecimento das Instâncias de 
Governança Regionais. Para isso, o município deve solicitar o atendimento ao 
Ministério do Turismo, por meio do Interlocutor Estadual do Programa de 
Regionalização do Turismo. www.turismo.gov.br/regionalizacao 

 Ver publicação: Rede de cooperação Técnica para a Roteirização – 
Experiência do Brasil, disponível em: www.turismo.gov.br / 
www.marcabrasil.org.br / www.sebrae.com.br 

http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/regionalizacao
http://www.turismo.gov.br/ead
http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.marcabrasil.org.br/
http://www.sebrae.com.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.marcabrasil.org.br/
http://www.sebrae.com.br/
http://www.turismo.gov.br/regionalizacao
http://www.turismo.gov.br/
http://www.marcabrasil.org.br/
http://www.sebrae.com.br/
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

COMPETÊNCIAS / ATRIBUIÇÕES  PROPOSIÇÕES / RECOMENDAÇÕES 

 
Alteração do seu Regimento Interno, a ser aprovado por meio de decreto. 

 

 Encaminhar à Câmara dos Vereadores as propostas de alteração do 
regimento que se fizerem necessárias. 

 
Subsidiar o Secretário Municipal de Turismo na avaliação da 

Política Municipal de Turismo e dos planos, programas e projetos. 

 Monitorar as ações desenvolvidas pela SMTC. 

 Realizar encontros e reuniões para discutir os planos, programas e projetos 
em andamento. 

 Elaborar relatórios trimestrais e encaminhá-los ao secretário. 

 

 

 

 

Zelar e colaborar para a aplicação da legislação turística em geral. 

 Conhecer com detalhes a Legislação Turística em geral para viabilizar sua 

aplicação no município. 
 Manter um diálogo permanente com empresários e comunidades sobre a 

importância da legalização da atividade turística no município. 

 Incentivar o cadastramento das empresas e profissionais de turismo no 
Projeto Cadastur. 

 Conhecer e sugerir a adesão dos interessados ao Projeto de Qualificação da 
Oferta Turística Diferenciada do Turismo de Aventura – ações de qualificação 
e empresas e profissionais por meio de ensino à distância. Outras 
informações: www.turismo.gov.br 

 

 

 

 
Emitir pareceres e recomendações sobre questões do turismo municipal. 

 

 Inteirar-se permanentemente do plano de ação da SMTC, bem como dos 
demais programas e projetos de turismo do município, através de reuniões, 
visitas, etc. 

 Buscar subsídios e informações para melhor análise dos processos e tomadas 
de decisão, participando de seminários, cursos, oficinas, etc. Ex: Curso de 
Introdução à Pesquisa em Turismo à Distância. Para participação, o 
município deve manifestar formalmente interesse em participar do curso pelo 
endereço eletrônico: depes@turismo.gov.br 

http://www.turismo.gov.br/
mailto:depes@turismo.gov.br
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

COMPETÊNCIAS / ATRIBUIÇÕES  PROPOSIÇÕES / RECOMENDAÇÕES 

Deliberar sobre: 

a) Planos e programas de apoio, de incentivo e investimentos 
municipais no setor de turismo de modo a fortalecê-lo como 
atividade turística. 
b) Criação e aperfeiçoamento de instrumentos de estímulo e 
desenvolvimento do turismo. 
c) Proposta de dotação orçamentária anual para o setor de turismo, 
elaborada conjuntamente com o poder público municipal. 
d) Aplicação dos recursos destinados ao setor turístico. 
e) Proposta de celebração de convênios, contratos e acordos com 
entidades públicas e privadas de pesquisa e atividades ao 
desenvolvimento, controle e fiscalização no setor turístico. 
f) Localização, reconhecimento, mapeamento e cadastramento dos 
recursos naturais existentes no município, para efetivação das 
ações para implementação do turismo. 
g) Proposição de diretrizes para a política municipal de turismo em 
parceria com o Circuito Veredas do Paraopeba e outras instituições 
do gênero. 
h) Solicitação aos órgãos competentes do município de suporte 
técnico complementar das decisões do conselho. 

 
 
 

 
Estudar e conhecer cada vez mais sobre o turismo. 

 
Analisar os instrumentos de planejamento, gestão e avaliação de 
processos relacionados ao turismo. 

 
Promover reuniões periódicas com a equipe da  Secretaria  de 
Turismo e Cultura para discutir assuntos específicos e levantar bases 
para a tomada de decisão e encaminhamentos. 

 
Promover oficinas e cursos para qualificação e reciclagem dos 
profissionais que compõem o quadro da Secretaria de Turismo e Cultura. 

 
 

 
Propor ações visando o desenvolvimento do turismo interno e a 
promoção do turismo do município no mercado nacional e internacional, 
em conformidade com a Política Municipal de Turismo. 

Participar dos principais eventos do setor para conhecer o setor, estimular a 
criatividade e promover o destino Brumadinho. Ex: Salão do Turismo – 
Roteiros do Brasil. Para isso, o município deve entrar em contato com o 
Interlocutor do Salão de sua unidade de federação. Os contatos estão 
disponíveis no site: www.turismo.gov.br/regionalizacao. 
Levantar estratégias e meios de promoção turística do município. 
Participar do Projeto de Capacitação em Estratégias de Marketing para 
Destinos Turísticos. O município deverá formalizar o pedido de inscrição pelo 
endereço eletrônico: dcpat@turismo.gov.br 

http://www.turismo.gov.br/regionalizacao
mailto:dcpat@turismo.gov.br
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CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 

COMPETÊNCIAS / ATRIBUIÇÕES  PROPOSIÇÕES / RECOMENDAÇÕES 

 

 
Zelar para que o desenvolvimento da atividade turística do Município 

Se faça sob a égide da ética e da sustentabilidade ambiental, social, 

cultural, econômica e política. 

Conhecer os conceitos e as dimensões da sustentabilidade no contexto do 
turismo. 
Identificar    práticas   impactantes   no município   e   recomendar ações 
reparadoras. 
Apoiar, incentivar e sugerir ações fiscalizadoras. 
Levantar exemplos relevantes de outros municípios e sugerir sua adaptação 
ao contexto local. 
Ver: Cartilha do Projeto Economia da Experiência. 
www.turismo.gov.br / www.marcabrasil.org.br / www.sebrae.com.br 

 
 
 

Propor normas que contribuam para a produção e adequação de 

Legislação turística e correlata, visando a defesa do consumidor 

e a qualidade do turismo mineiro. 

Conhecer o Código de Defesa do Consumidor e sua aplicabilidade no turismo, 
bem como outros documentos correlatos e de interesse do setor. 
Encaminhar à Câmara de Vereadores propostas de Projetos de Lei de 
interesse do turismo e do turista. 
Sugerir aos empreendedores adesão ao Programa de Classificação dos Meios 
de Hospedagem. O município deverá formalizar sua demanda por meio do 
endereço eletrônico: ouvidoria.cgst@turismo.gov.br e ao Projeto de 
Qualificação da Oferta Turística Diferenciada do Turismo de Aventura – ações 
de qualificação de empresas e profissionais por meio de ensino à distância. 
Outras informações: www.turismo.gov.br / dcpat@turismo.gov.br. 

 
 

 
Trabalhar pela integração e produtividade  da  cadeia  econômica 

da atividade turística. 

Conhecer os empreendimentos e produtores locais de interesse turístico. 
Incentivar e promover a produção artesanal associada ao turismo no 
município. 
Incentivar o associativismo e as parcerias entre prestadores de serviços 
turísticos e produtores artesanais. 
Apoiar a participação dos mesmos em eventos internos e externos. 
Sugerir a adesão ao Projeto Caminhos do Sabor – a união faz o destino. 
Outras informações: www.abrasel.com.br / www.turismo.gov.br 
Ver: Cartilha do Projeto Economia da Experiência, disponível em: 
www.turismo.gov.br / www.marcabrasil.org.br / www.sebrae.com.br 

Desempenhar outras atividades previstas na legislação ou atribuídas 

pelo Secretário Municipal de Turismo. 

 Estar atento às novas demandas do município em relação ao turismo. 

 Realizar constantes consultas quanto às tendências bem como oportunidades 
do setor. 

http://www.turismo.gov.br/
http://www.marcabrasil.org.br/
http://www.sebrae.com.br/
mailto:ouvidoria.cgst@turismo.gov.br
http://www.turismo.gov.br/
mailto:dcpat@turismo.gov.br
http://www.abrasel.com.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.turismo.gov.br/
http://www.marcabrasil.org.br/
http://www.sebrae.com.br/
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VI – DIRETRIZES PARA A ROTEIRIZAÇÃO TURÍSTICA DE 

BRUMADINHO 

 
A regionalização é hoje, assim como em diversos outros setores, um conceito 

operacional básico no desenvolvimento da atividade turística. Sua assimilação atende à 

tendência da valorização do localismo, do ruralismo e do contato com a natureza 

excepcional. (MINAS GERAIS, 2006) 

“A regionalização turística trata do espaço turístico de maneira dinâmica e flexível, 

sendo operacionalizada de duas formas: as multidestinações - que são as parcerias entre 

destinações para a formação de corredores, rotas, roteiros turísticos e circuitos – e as 

destinações múltiplas – que oferecem, num mesmo espaço, produtos e ou destinações 

específicas para diferentes frações da demanda turística –. (BENI, 2006) 

Em Brumadinho, a regionalização do turismo pode ser verificada por meio de sua 

incorporação ao Programa Circuitos Turísticos do governo estadual. O município faz parte do 

Circuito Veredas do Paraopeba, um circuito criado em 2008 e que é formado pelos municípios 

de Bonfim, Brumadinho, Belo Vale, Moeda, Rio Manso, São Joaquim de Bicas, Itaguara, Mário 

Campos e Igarapé. 

Assim como qualquer outro programa fundamentado na estratégia de regionalização, 

o Programa Circuitos Turísticos deve ser entendido como a “organização de um espaço 

geográfico para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização integrada e 

compartilhada da atividade turística. ” (BENI, 2006). Nesse sentido, no intuito de não apenas 

fortalecer o Circuito Veredas do Paraopeba como também estender para dentro do município 

os princípios da regionalização e seus efeitos, é que Brumadinho, conforme Beni, 2006, 

propõe-se a adotar as duas formas de regionalização. Essa decisão inclui, portanto, a 

necessidade de se criar roteiros para o município, considerando questões importantes como: 

demanda, segmentos alvo, potencialidade, mercado, entre outros. 
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De acordo com o Mistério do Turismo roteiros são “itinerários caracterizados por um ou 

mais elementos que lhes conferem identidade. São definidos e estruturados para fins de 

planejamento, gestão, promoção e comercialização turística. ” 

 
Outras características dos roteiros são: 

 

 Tratam-se de produtos turísticos. 

 Têm foco no turista. 

 São programados. 

 São temáticos. 

 São formatados por operadoras de turismo e agências de receptivo. 

 Operam a região. 

 Primam pela sustentabilidade. 

 Combinam os produtos gerados pelas vocações. 

 Comercializam os empreendimentos. 

 Comercializam os produtos e serviços turísticos. 

 

A roteirização pode ser, portanto, entendida como um processo que estrutura a oferta 

de uma região em um produto rentável e comercialmente viável. Além disso, auxilia o 

incremento do fluxo de turistas, aumenta a permanência média destes e, consequentemente, 

fomenta a economia local e a circulação de dinheiro. 

A roteirização deve ser, contudo, um processo participativo que estimule a integração 

e o compromisso entre os envolvidos no processo. Deve assim, constituir-se em um 

instrumento de inclusão social, resgate e preservação dos valores culturais e ambientais 

existentes. 
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1. Objetivos da Roteirização Turística em Brumadinho 

 

Objetivo Geral 
 
 

Estruturar, qualificar e diversificar a oferta de produtos turísticos do município, de 

forma integrada e organizada, favorecendo a comercialização do destino Brumadinho. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Identificar os segmentos empresariais de interesse e apoiar a sua inclusão nos roteiros 

turísticos. 

 Facilitar o acesso das micro e pequenas empresas do setor ao mercado turístico 

regional, estadual, nacional e internacional. 

 Estimular a criação de novos negócios e a expansão dos que já existem. 

 Favorecer a ampliação e a qualificação dos serviços e equipamentos turísticos. 

 Estimular o associativismo e ou o cooperativismo. 

 Agregar valor e consolidar produtos turísticos. 

 Fortalecer a identidade do município. 

 Possibilitar novas formas de apresentação da atratividade turística de Brumadinho. 

 Promover o desenvolvimento turístico do município. 

 
 

2. Resultados Esperados da Roteirização Turística em Brumadinho 

 
 

 Oferta turística do município diversificada. 

 Brumadinho inserido em outros roteiros turísticos regionais. 

 O município reconhecido como um destino turístico competitivo. 

 Novos postos de trabalho. 

 Aumento da renda. 

 Melhor distribuição da renda. 

 Maior inclusão social. 

 Desigualdades sociais reduzidas no município. 
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 Número de visitantes, tempo de permanência e gasto médio dos turistas aumentados. 

 Identidade do município fortalecida. 

 Estratégia de desenvolvimento turístico de Brumadinho consolidada. 



53  

 
 

 

 

 

 

Plano Municipal de Turismo de Brumadinho 

 

 

 

3. O Processo de Roteirização Turística em Brumadinho 
 
 

3.1. Ações Preparatórias 
 

Ação Finalidade Responsável 

Definir o responsável pela execução do trabalho de 

roteirização turística. 

 Garantir coordenação ao processo e 

 eficiência na tomada de decisão. 

 
Secretaria de Cultura e Turismo 

Identificar as instâncias de governança existentes na 

região. Ex.: conselhos, comitês, fóruns, associações, 

etc. 

 Promover a participação e a inclusão de 

 todos os envolvidos no processo. 

 
Secretaria de Cultura e Turismo 

Levantar e sistematizar informações, estudos, projetos e 

inventários referentes à oferta e à demanda turística. 

 Subsidiar o processo de elaboração dos 

 roteiros. 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Conselho de Turismo 

Operadoras Turísticas da região 

Elaborar e ou consultar estudos de mercado potencial e 

concorrente. 

 Subsidiar o processo de elaboração dos 

 roteiros. 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Operadoras de Turismo 

Identificar o potencial de competitividade e as 

adequações necessárias para estruturar um produto 

turístico. 

 Identificar limites e possibilidades dos 

 roteiros a serem elaborados. 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Operadoras de Turismo 

Identificar as linhas de financiamento existentes ou a 

capacidade de investimentos público e privado. 

 Viabilizar financeiramente os roteiros 

 elaborados. 

 

Secretaria de Cultura e Turismo 

Identificar a capacidade empresarial para fins de 

promoção e comercialização. 

 Garantir a operacionalização dos roteiros 

 elaborados. 

 
Secretaria de Cultura e Turismo 
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3.2. Passos do processo de roteirização turística em Brumadinho 

1º passo: Envolvimento dos atores 

Ação Finalidade Proposta 
 

Identificar os atores a serem envolvidos 

no processo a partir de três grupos 

distintos: comunidade, poder público e 

iniciativa privada. 

 Conferir legitimidade ao processo. 

 Garantir que interesses diferenciados 

sejam analisados sob todos os aspectos. 

 Listar os convidados 

 Enviar convites (impressos) para o primeiro encontro 

de trabalho. 

 Planejar o primeiro encontro de trabalho. 

 Divulgar nos meios de comunicação. 

 
 
 
 
 
 

Desenvolver ações de sensibilização e 

mobilização. 

 
 
 

 
 Proporcionar informação, discussão e 

negociação entre os atores. 

 

 
 Esclarecer as etapas do trabalho e os 

respectivos papéis. 

 Promover palestras e oficinas para a disseminação de 

conceitos (roteiro, destino, fluxo turístico, etc.) e 

discussão de questões como: objetivos, vantagens e 

resultados esperados da roteirização, plano de 

trabalho, entre outros. 

 Identificar as lideranças entre os atores. 

 Tecer uma rede de relacionamento entre os 

envolvidos. 

 Criar um fórum permanente de debates que assegure 

um ambiente propício para a discussão e negociação 

dos assuntos em comum. 

 
 

Formar ou formalizar parcerias 

 

 
 Viabilizar a implementação dos roteiros 

turísticos. 

 Analisar e avaliar as parcerias já estabelecidas, 

quanto à capacidade, estrutura, comportamento, 

processos, etc. 

 Estabelecer as formas possíveis para a efetivação de 

novas parcerias. 
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2º passo: Definição de competências e funções dos envolvidos 
 
 

Ação Finalidade Proposta 
 
 

 
Identificar as competências e funções 

dos diferentes atores envolvidos no 

processo. 

 
 

 
Definir os responsáveis. 

 
Definir o método de planejamento. 

 
 
 

Realizar reuniões que possibilitem acordar os papéis e 

as contribuições de cada ator envolvido. 

 
 
 

À Secretaria de Turismo e Cultura compete: 

 

 Oferecer apoio técnico e financeiro ao processo, conforme disponibilidade. 

 Levantar e disponibilizar informações atualizadas sobre o município. 

 Mobilizar e integrar os atores locais para a participação no processo. 

 Dotar o município de infra-estrutura básica e turística e zelar pela sua qualidade. 

 Regular e ordenar a atividade turística em âmbito municipal. 
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Às entidades parceiras compete: 
 
 

 Realizar ações de cunho educacional para o turismo (cursos, palestras, seminários, etc.). 

 Capacitar empresários de micro e pequenos empreendimentos turísticos. 

 Desenvolver programas de qualificação e valorização de produtos e serviços da cadeia produtiva do turismo. 

 Contribuir para a inovação e adequação tecnológica dos produtos turísticos. 

 Fomentar ações para cultura e produção de artesanato. 

 Apoiar a elaboração, promoção e comercialização dos roteiros turísticos. 

 Promover a captação dos investimentos necessários. 

 

À iniciativa privada compete: 

 

 Elaborar e gerenciar os roteiros. 

 Qualificar seus produtos e ou serviços. 

 Promover e comercializar os produtos turísticos. 

 Criar rede de ações com empresários do setor e do poder público; 
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3º passo: Avaliação e hierarquização dos atrativos turísticos 
 
 

Ação Finalidade Proposta 

 
Pesquisar sobre as categorias de 

atrativos existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Subsidiar o processo de avaliação e 

hierarquização dos atrativos. 

 
 

Realizar pesquisa de gabinete. 

 
 

Levantar os atrativos a serem analisados 

 
Realizar encontros de trabalho com as operadoras de 

receptivo locais. 

 
Realizar visitas técnicas aos atrativos levantados. 

 
 

Agrupar os atrativos por categoria 

 
Basear-se na bibliografia existente. 

 
Realizar encontros de trabalho com as operadoras 

locais 

 
 

 
Criar um instrumento de avaliação 

 

Avaliar os atrativos a partir de: potencial de atratividade, 

grau de uso atual, representatividade, apoio local e 

comunitário, estado de conservação da paisagem 

circundante, infra-estrutura, acesso. 
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4º passo: Análise de mercado e definição de segmentos 

 
Ação Finalidade Proposta 

 
Verificar exigências e necessidades do mercado 

turístico. 

 
 Formatar roteiros competitivos 

e inovadores. 

 
 Realizar pesquisas e consultas a 

documentos oficiais. 

 

 
Verificar o perfil do turista que procura a região. 

 
 

 Conhecer o público-alvo a ser trabalhado 

 Realizar pesquisas de demanda em 

atrativos e locais do município de maior 

fluxo turístico. 

 

Verificar o grau de adequação dos produtos 

turísticos existentes às exigências e 

necessidades do mercado turístico atual. 

 
 Identificar possibilidades e fragilidades 

do turismo em Brumadinho. 

 
 Criar instrumentos de análise. 

Ex.: Matriz Swott 

 
Verificar perfil do turista que o mercado local 

espera atender. 

 
 Adequar  os  roteiros  aos  interesses 

da comunidade. 

 
 Aplicar questionários aos empreendedores 

locais. 

 
Verificar a capacidade empresarial do 

município. 

 

 Identificar  potenciais   de   investimento 

e inserção no mercado. 

 

 Realizar coleta de dados e informações. 

 

 
Verificar a capacidade de suporte dos 

empreendimentos turísticos existentes. 

 
 Definir adequadamente estratégias 

de operacionalização e comercialização 

dos roteiros. 

 

 
 Aplicar questionários nos empreendimentos. 
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5º passo: Identificação dos possíveis impactos socioculturais, ambientais e econômicos. 
 

Ação Finalidade Proposta 

 
Realizar um levantamento dos possíveis 

impactos socioculturais, ambientais e 

econômicos. 

 
 Embasar a tomada de decisão bem como a 

definição de novos roteiros ou a adequação 

dos existentes. 

Promover oficinas participativas com 

envolvidos e técnicos da área. 

Realizar visitas aos locais de interesse. 

Consultar órgãos e instituições qualificadas no 

tratamento do tema. 

 
6º passo: Elaboração do roteiro 

 

Ação Finalidade Proposta 

Levantamento dos atrativos potenciais 

existentes. 
 Subsidiar a parte operacional do processo 

de roteirização. 
 Realizar visitas técnicas aos locais de interesse. 

 
Hierarquização desses atrativos. 

 Subsidiar a parte operacional do processo 

de roteirização. 

 Criar e aplicar instrumento de classificação e 

hierarquização dos atrativos. 

Estudo das possibilidades mercadológicas e 

dos recursos, conforme o caráter comercial 

desses atrativos. 

 
 Verificar a capacidade de atração e 

retenção do turista no município. 

 Realizar pesquisas de mercado. 

 Contratar empresas e ou profissionais qualificados 

para a realização de tais estudos. 

 
Identificação das vocações turísticas.  Direcionar os roteiros para um segmento de 

demanda específico. 

 Realizar uma análise considerando as 

características da oferta e suas possibilidades. 

 

 
Identificar as condições de viabilidade 

operacional do produto a ser elaborado. 

 
 

 Estruturar o roteiro e transformá-lo em 

produto. 

 Criar um instrumento de análise avaliando: 

acessibilidade, distâncias e tempo de permanência 

em cada atrativo, qualificação da mão-de-obra 

empregada, oferta de equipamentos de 

hospedagem, alimentação, lazer e serviços de apoio 

como transporte, guias, etc. 
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7º passo: Levantamento das ações necessárias para implementação do roteiro 

 
 

* Realizado simultaneamente ao processo de elaboração dos roteiros. 
 
 

Ação Finalidade Proposta 

 
Identificar as carências do município no que diz 

respeito à infra-estrutura turística e de apoio ao 

turismo. 

 
 Preparar adequadamente o  município  para 

a recepção dos turistas. 

 
 
 
 
 
 
 

Realizar: 

 Reuniões, oficinas e seminários. 

 Visitas técnicas. 

 Pesquisas de campo. 

 Diagnósticos anteriores. 

 Consultas à comunidade. 

Identificar as necessidades de qualificação dos 

equipamentos e serviços turísticos. 

 Possibilitar maior qualidade à prestação dos 

serviços turísticos. 

 
Identificar as necessidades de capacitação 

específica. 

 
 Direcionar os investimentos em qualificação 

profissional. 

Identificar eventuais empecilhos para 

implementação (aspectos legais, políticos, 

sociais e ambientais) 

 
 Minimizar impactos, evitar transtornos, etc. 

 
Estabelecer a capacidade de suporte dos 

atrativos que integrarão o roteiro bem como 

deste como um todo. 

 
 Garantir o uso sustentável dos atrativos e 

dos roteiros. 
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8º passo: Precificação e teste do roteiro turístico 
 
 

* Inicia-se tão logo o roteiro seja definido e, geralmente é feito pela iniciativa privada, mais especificamente, pelas operadoras de turismo. 

 
Ação Finalidade Proposta 

Identificar os custos do roteiro (hospedagem, 

transporte, alimentação, serviços em geral, 

taxas, impostos e custos estruturais como 

pessoal, custos operacionais, promocionais e 

de propaganda.) 

 

 
 Embasar a formação do preço final. 

 

 Pesquisar modelos apropriados de levantamento de 

custos ou elaborar planilhas próprias. 

Definir margem de lucro e comissionamento 

dos canais de distribuição. 

 
 Embasar a formação do preço final. 

 Utilizar como parâmetros: mercado, concorrência, 

conjuntura econômica do país, câmbio, perfil dos 

turistas, tarifas, taxas, etc. 

Realizar um estudo para verificar a 

compatibilidade do preço do roteiro ao poder 

aquisitivo do consumidor bem como seu grau 

de competitividade em relação a outros roteiros 

similares oferecidos pela concorrência. 

 

 Identificar a aceitabilidade do produto pelo 

mercado e o perfil do consumidor que irá 

adquiri-lo. 

Criar um instrumento de pesquisa para aplicá-lo 

a potenciais turistas. 

 
Realizar uma pesquisa de mercado comparando 

o grau de competitividade do roteiro formatado 

em relação a outros similares. 

 
 
 
 

Realizar um teste do roteiro 

 Analisar os pontos fortes e fracos do roteiro. 

 
Dessa maneira espera-se verificar se o 

roteiro pode ser realizado no tempo previsto 

e se os serviços oferecidos ao longo deste 

estão de acordo com o planejado. 

 

 
 Realizar visita técnica in loco. 
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9º passo: Qualificação dos serviços turísticos 
 

 
Ação Finalidade Proposta 

 
Cadastrar os prestadores de serviços turísticos. 

 

 Constituir uma base de dados 

 Criar um banco de dados com todas as empresas 

dos diversos segmentos da cadeia produtiva do 

turismo de Brumadinho. 

 
 

Classificar os prestadores de serviços 

turísticos. 

 

 Verificar o cumprimento de requisitos 

contidos em matrizes que enquadram as 

empresas e equipamentos nos aspectos de 

conforto e qualidade. 

Elaborar uma matriz de indicadores de 

qualidade, observando-se as características de 

cada segmento. 

Agrupar os prestadores de serviço de acordo 

com o grau de conforto e qualidade que 

oferecem. 

 

 
Fiscalizar os prestadores de serviços turísticos. 

 

 Verificar as aplicações dos atos legais ou 

regulamentares no que concerne aos 

padrões de qualidade de serviços turísticos. 

 Constituir uma equipe com perfil para esta atividade 

ou contratar empresa ou consultor especializado 

para realizar as visitas técnicas in loco. 

 
Certificar os produtos e serviços turísticos. 

 Atestar a qualidade dos serviços turísticos e 

proporcionar a sua   identificação pelo 

público-alvo. 

 
 Criar um selo ou um certificado de qualidade 

 

Apoiar programas de certificação ambiental, 

gerencial e operacional. 

 Sensibilizar e mobilizar os prestadores de 

serviços turísticos a adotarem práticas que 

atendam adequadamente as exigências do 

mercado nos âmbitos social, econômico e 

ambiental. 

 

 Promover campanhas de incentivo à participação 

em programas de qualidade. 
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10º passo: Promoção e comercialização 
 
 

Ação Finalidade Proposta 
 

Elaborar um Plano de Marketing para a 

roteirização. 

Orientar as estratégias de promoção e 

comercialização dos roteiros. 

Verificar o alcance das metas 

estabelecidas. 

 
Contratar empresa e ou profissionais 

especializados em Marketing Aplicado ao 

Turismo. 

 
 

 
Elaborar e disponibilizar material promocional e 

publicitário. 

 
 

Difundir a   imagem   do destino e 

promover os roteiros formatados. 

Contratar empresa e ou profissionais 

especializados para a criação e produção do 

material promocional (guia de roteiros, folhetos, 

brindes, VT, spots para rádio, press kit p/ 

imprensa, internet, etc.). 

Definir as empresas e locais para distribuição e 

disponibilização do material promocional. 

 

 
Participar de feiras e eventos. 

Fortalecer as estratégias de promoção 

dos roteiros. 

Dar mais visibilidade aos roteiros e 

comercializar   os   produtos turísticos 

formatados. 

Elaborar cronograma das feiras e eventos 

turísticos de maior interesse. 

Disponibilizar no orçamento recursos para a 

participação em feiras e eventos de relevância 

para o setor turístico. 

 

Promover workshops com rodadas de 

negócios. 

 

Promover a comercialização do destino 

Brumadinho 

Levantar rede de empresários interessados na 

comercialização  do destino turístico 

Brumadinho. 

Organizar workshps para convidados. 
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10º passo: Promoção e comercialização 
 

Ação Finalidade Proposta 
 
 
 
 
 

 
Realizar famturs 

 
 
 

 
Atrair parceiros e investidores 

 

 
Promover a comercialização do destino 

Brumadinho 

 

 
Levantar rede de empresários interessados na 

comercialização do destino turístico Brumadinho. 

 
Formar parcerias para a operacionalização das 

visitas (restaurantes, hotéis e pousadas, 

transportadoras, etc.). 

 
Encaminhar convites 

 
 
 

 
Elaborar tarifários coerentes com a alta e a 

baixa temporada, ressaltando os preços de 

todos os serviços incluídos, a validade das 

propostas, condições, avisos e observações 

importantes, etc. 

 
 
 
 
 

 
Vender o produto turístico Brumadinho 

 
 
 
 
 
 

Apoiar os esforços de promoção e venda das 

operadoras de turismo. 
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11º passo: Monitoração e avaliação 
 
 

Ação Finalidade Proposta 

 
Promover permanente articulação com os 

diversos atores envolvidos na roteirização 

turística  de Brumadinho (empresas 

profissionais, poder público, comunidades 

locais e a sociedade em geral). 

 

Acompanhar a evolução dos trabalhos. 

 
Garantir a continuidade do processo de 

forma participativa. 

Criar instrumentos de acompanhamento. 

Designar profissional para a monitoria ou 

contratar consultor especializado em processos 

de roteirização. 

Realizar sondagens, visitas de observação, 

reuniões de trabalho, etc. 

 

 
Mensurar, qualitativa e quantitativamente, os 

resultados e impactos decorrentes da 

roteirização e da implantação de novos 

produtos turísticos. 

 
 

Verificar os êxitos ou deficiências do 

processo / produtos e subsidiar ações 

corretivas. 

Contratar profissionais e ou empresa 

especializada na mensuração de resultados e 

impactos dos roteiros criados. 

Criar os indicadores e o instrumento para 

mensuração dos resultados e impactos. 

Realizar reuniões periódicas para socialização 

dos resultados e impactos. 

 
Definir e aplicar ações corretivas. 

 
Replanejar e garantir a qualidade dos 

roteiros. 

Rever o planejamento e promover os ajustes 

necessários em comum acordo com os 

envolvidos. 

 
Realizar ações de sensibilização e motivação 

dos envolvidos no processo. 

 
Mantê-los sempre atualizados, 

participativos e atentos às 

oportunidades e falhas. 

 
Criar campanhas educativas que aumentem a 

criticidade e a criatividade dos envolvidos e 

enriqueçam lhes a visão e o conhecimento. 
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3.3. Recomendações Gerais para a Roteirização Turística de Brumadinho 

 
 

 A criação dos roteiros, sua precificação e comercialização são atribuições exclusivas de 

empresas de receptivo turístico em parceria com os empreendedores locais que se 

mostrarem aptos e interessados. 

 
 Ao poder público municipal compete estimular a criação de novos roteiros, coordenar e 

apoiar o processo de roteirização, bem como acompanhar e avaliar as etapas de 

execução. 

 
 O processo de roteirização em Brumadinho deverá ter início somente após a pactuação 

entre os envolvidos (a ser promovida pela Secretaria de Turismo e Cultura) e a 

formalização do trabalho por meio da elaboração de um plano de ação compartilhado. 

 
 Os percursos a serem explorados deverão ser definidos conforme a incidência de 

atrativos e empreendimentos de interesse, as condições de acesso (em qualquer época 

do ano), a infraestrutura básica e a disponibilidade de serviços de informação, receptivo 

hospedagem, alimentação e apoio logístico. O processo de roteirização deverá 

considerar, também, as possibilidades e temáticas do Calendário Oficial de Eventos 

Turísticos de Brumadinho. 

 
 Deve-se considerar que um mesmo percurso pode ser apresentado de diferentes 

formas, gerando diferentes roteiros turísticos (produtos). 

 
 Os roteiros criados deverão contemplar  única e exclusivamente  os serviços, 

empreendimentos e atrativos aptos a atender com qualidade os turistas. 

 
 Os roteiros deverão contemplar prioritariamente os segmentos-alvo identificados no 

Plano Municipal de Turismo (Cultura, Eventos e Ecoturismo). 
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 A elaboração de um roteiro, para sua efetiva viabilização, deverá considerar o número 

de localidades e atrativos, a distância entre eles, o tempo de deslocamento e visitação. 

 
 Cada roteiro deverá ser precedido de um minucioso levantamento das condições das 

vias de acesso, sinalização, comunicação, segurança, postos de saúde e das 

necessidades de limpeza, embelezamento e melhoria da qualidade na prestação de 

serviços. 

 
 Tanto a promoção quanto a comercialização dos roteiros criados deverão ter integral 

apoio da Secretaria de Turismo e Cultura e dos envolvidos (empreendedores e 

responsáveis pelos atrativos). 

 
 No âmbito municipal é possível criar roteiros explorando os atrativos e empreendimentos 

presentes  nos percursos  identificados  como  prioritários, que estejam aptos à 

participação no processo de roteirização. 

Exemplos: 

- Sede / Conceição de Itaguá / Inhotim 

- Sede / Córrego do Feijão / Casa Branca 

- Sede / Melo Franco / Aranha / Palhano / Piedade do Paraopeba 

- Casa Branca / Piedade do Paraopeba / Palhano / Marinhos / 

Fazenda Boa Vitória. 

- Etc. 

 

 No âmbito regional é possível criar roteiros integrados aos municípios do Circuito 

Veredas do Paraopeba e aos demais municípios limítrofes. 

Exemplos: 

- Brumadinho (Piedade do Paraopeba / Restaurante Rancho do 

Peixe / Ateliê de Cerâmica Regina Rocha, etc.) + Moeda 

(Alambique Las Casas / Ruínas da Casa de Fundição de São 

Caetano da Moeda Velha, etc.). 
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- Brumadinho (Piedade do Paraopeba / Casa Branca / Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça) + Nova Lima (Centro Histórico) 

- Brumadinho (Piedade do Paraopeba / Casa Branca / Parque 

Estadual da Serra do Rola Moça) + Nova Lima (São Sebastião das 

Águas Claras). 

 
 Ressalvam-se as possibilidades de integração de Brumadinho a outros municípios 

turísticos com os quais possam ser gerados novos produtos Exemplos: 

- Brumadinho (Alambiques) + Betim (Fazenda Vale Verde) 

- Brumadinho (Inhotim) + Congonhas (Santuário de Bom Jesus do 

Matosinhos. 

- Brumadinho (Inhotim) + Belo Horizonte (Complexo Arquitetônico 

da Lagoa da Pampulha). 

- Brumadinho (Piedade do Paraopeba / Via das Sete Dores) + 

Caeté (Serra da Piedade / Santuário de Nossa Senhora da 

Piedade. 
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 VII – PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA  MUNICIPAL DE TURISMO 

 

AÇÃO FINALIDADE POTENCIAIS PARCEIROS / RECURSOS 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

(ano) 

Desenvolvimento do Portal Oficial 
de Turismo 

Promover o turismo de 
Brumadinho no cenário 
nacional e internacional 

• Contratação de empresa especializada; 
 

• Licitação. 
2017-2018 

Implantação e Institucionalização 
do Programa: Serviço LEGAL. 
Turismo SEGURO 

Qualificar e legalizar os 
prestadores de serviços 
turísticos do município 

• Conselho Municipal de Turismo; 
 

• Circuito Veredas do Paraopeba. 
2017-2018 

Fomento a campanha 
“BRUMADINHO: E bom estar 
aqui!” 

Realizar campanha 
promocional de fomento ao 
turismo 

• Conselho Municipal de Turismo; 
 

• Empresariado de Turismo. 
2017-2018 

Campanha de fomento a adesão 
ao Cadastur 

Incentivar a adesão ao 
cadastur principalmente 
serviços cujo cadastro é 
obrigatório 

• Conselho Municipal de Turismo; 
 

• Circuito Veredas do Paraopeba. 
2017-2021 

Promover cursos de capacitações 
e qualificações aos prestadores 
de serviços turísticos 

Capacitar e qualificar 
profissionais da cadeia 
produtiva do turismo 

• Inhotim; 
 

• Sebrae; 
 

• Senac; 
 

• Senar. 

2017-2021 

Promover exposições culturais 
nos espaços museológicos da 
cidade 

Democratizar acesso à cultura 
aos munícipes e 
consequentemente atrair os 
visitantes 

• Vallourec; 

 
• Associação das cidades Históricas. 

2017-2021 

Fomentar a institucionalização da 
governança do turismo 
(atualmente conhecida como rede 
de empresários) 

Incentivar a institucionalização 
da governança do turismo local 
cujo protagonismo seja da 
iniciativa privada 

• Inhotim; 
 

• Circuito Veredas do Paraopeba. 
2017-2021 

Atualizar o Inventário da Oferta 
Turística 

Manter sempre atualizado o 
instrumento de gestão e 
planejamento da atividade 
turística 

• Faculdade Asa de Brumadinho; 
 

• Contratação de empresa especializada. 
2017-2021 

Manter atualizado as informações 
do município no portal Minas 
Gerais e das Cidades Históricas 

Padronizar as informações nos 
diversos portais de turismo que 
promovem o município de 
Brumadinho 

• Equipe da Secretaria Municipal de Turismo 
e Cultura 

2017-2021 
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Criação do APP Guia Turístico de 
Brumadinho 

Fortalecer a promoção do 
turismo de Brumadinho no 
cenário nacional e 
internacional bem como 
facilitar o turista em seu acesso 
e deslocamento pela região 

• Contratação de empresa especializada; 
 

• Licitação. 
2018 

Implantação de Totens 
informativos 

Qualificar a infraestrutura 
turística em diversos pontos do 
município 

• Contratação de empresa especializada; 
 

• Licitação. 
2018 

Criação do mapa turístico digital e 
impresso 

Facilitar o deslocamento dos 
turistas e visitante pelo 
município 

 
• Assessoria de Comunicação da Prefeitura; 

 
• Licitação para editoração. 

 

2018 

Criação do vídeo institucional 
promocional do turismo de 
Brumadinho 

Fortalecer a promoção do 
turismo de Brumadinho no 
cenário nacional e 
internacional, como um destino 
turístico inteligente e 
competitivo 

 
• Contratação de empresa especializada; 

 
• Licitação. 

2018 

Implantação das câmaras 
temáticas no Conselho Municipal 
de Turismo 

Incentivar maior participação 
dos conselheiros 

• Presidente do COMTUR 2018 

Elaboração do guia turístico de 
serviços e equipamentos 
turísticos de Brumadinho 

Facilitar o acesso dos turistas e 
visitante aos serviços e 
equipamentos turísticos 

• Assessoria de Comunicação da Prefeitura; 
 

• Licitação para editoração. 
2018-2019 

Reativar e/ou implantar a feira de 
artesanato e do produtor rural de 
Brumadinho 

Fomentar os produtos 
associados ao turismo 

• Secretaria Municipal de Agricultura 2018-2019 

Estruturar e qualificar a Via da 
Sete Dores localizada em Piedade 
do Paraopeba (placas e 
iluminação) 

Qualificar a infraestrutura 
turística no local 

• Conselho municipal de Turismo; 
 

• Contratação de empresa especializada; 
 

• Licitação. 

2018-2019 

Estruturar e qualificar a Via Sacra 
e Capela de Monte Cristo, 
localizada no povoado de Monte 
Cristo (placas e iluminação) 

Qualificar a infraestrutura 
turística no local 

• Conselho municipal de Turismo; 
 

• Contratação de empresa especializada; 
 

• Licitação. 

2018-2019 

Elaborar um plano de manejo para 
as cachoeiras 

Ordenar a utilização dos 
atrativos naturais de 
Brumadinho 

 
• IEF; 

 
• ICMBIO; 

 
• Ministério do Turismo. 

 

2018-2021 
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Realizar a Semana do Turismo em 
Brumadinho, durante o mês de 
comemoração mundial do 
Turismo 

Conscientizar a população 
sobre a importância do turismo 
para o município 

• Inhotim; 
 

• Circuito Veredas do Paraopeba; 
 

• Secretaria de Estado de Turismo; 
 

• Sebrae; 
 

• Associação das Cidades Históricas; 
 

• Frente da Gastronomia. 

2018-2021 

Implementar a aplicação de 
pesquisas de mercado nos locais 
de maior fluxo turístico 

Conhecer o perfil dos turistas 
que visitam a região, bem 
como suas demandas 

• Faculdade Asa de Brumadinho; 
 

• Conselho Municipal de Turismo. 
2018-2021 

Reestruturação dos Centros de 
Atendimento ao Turista 

Qualificar a infraestrutura de 
apoio ao turismo 

• Secretaria Municipal de Obras; 
 

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
2019 

Implantação da legislação sobre a 
cobrança da taxa de turismo no 
município 

Viabilizar alternativas de captar 
recurso para o Fundo 
Municipal de Turismo 

• Conselho Municipal de Turismo 2019 

Promover o 3º seminário de 
Turismo em Brumadinho 

Conscientizar sobre diversas 
temáticas correlacionadas a a 
atividade turística 

• Conselho municipal de Turismo; 
 
• Inhotim. 

 
• Circuito Veredas do Paraopeba; 

 
• Secretaria de Estado de Turismo. 

2019 

Reestruturar o calendário 
municipal de eventos turísticos 

Reduzir o calendário de 
eventos priorizando aqueles 
que possuem capacidade de 
atrair turistas. 

 
• Conselho Municipal de Turismo; 

 
• Secretaria Municipal de Esporte lazer e 

Eventos. 
 

2019 

Implantar o projeto de roteirização 
turística: “Redescobrindo 
Brumadinho” 

Fomentar outros produtos 
turísticos em Brumadinho além 
de Inhotim 

• Conselho municipal de Turismo; 
 

• Empresariado de Turismo, 
2019-2020 

Realizar uma “rodada de 
negócios” entre o empresário, 
artesão e o produtor rural 

Possibilitar a troca de 
conhecimentos e criar 
oportunidades de negócios 
entre os arranjos produtivos do 
turismo 

 
• Sebrae 

 
2019-2021 

Viabilizar a construção dos 
portais de entrada para 
Brumadinho 

Proporcionar maior segurança 
e hospitalidade aos visitantes. 

• Contratação de empresa especializada; 
 

• Licitação; 
 

• Patrocínio via lei de incentivo   e ou 
Programa do Ministério do Turismo. 

2020-2021 
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