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Criação do Ministério do Turismo em janeiro de 2003,
o que configurou um marco deste governo, que
considerou o setor uma das dez prioridades da sua
gestão, com o propósito de enfrentar, na área do
turismo, o desafio de conceber um novo modelo de
gestão pública, descentralizada e participativa, de
modo a gerar divisas para o País, criar empregos,
contribuir para a redução das desigualdades regionais
e possibilitar a inclusão dos mais variados agentes
sociais;

POLÍTICAS DE INCENTIVO AO TURISMO
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O Mtur foi instituído com a missão de promover o
desenvolvimento do turismo como agente de
transformação, fonte de riqueza econômica e de
desenvolvimento social, por meio da qualidade e
competitividade dos produtos turísticos, da ampliação e
melhoria de sua infra-estrutura e da promoção comercial
do produto turístico brasileiro no mercado nacional e no
exterior;
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O Plano Nacional de Turismo de 2007/2010 propôs como
metas o aumento das viagens domésticas, a criação de
emprego e ocupação, a qualificação dos destinos turísticos
e a geração de divisas;

Os desafios do turismo unem todos os seguimentos: o
governo federal, os estados e municípios, que precisam ser
indutores desse fortalecimento, oferecendo crédito,
qualificação profissional e infra-estrutura básica. O setor
privado que fará a sua parte investindo, adequando-se aos
novos turistas e gerando turistas e gerando empregos;
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Com o novo desenho institucional, verificou-se a
necessidade de adequação dos instrumentos de
acompanhamento e fiscalização existentes para
torná-los mais eficientes e eficazes para garantir o
cumprimento de requisitos mínimos de qualidade
para produtos e serviços, a serem cumpridos pelos
prestadores de serviços turísticos, empreendimentos,
equipamentos e profissionais de turismo;

NORMATIZAÇÃO DO TURISMO
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Lei do Turismo (nº 11.771/2008), dispõe sobre a
Política Nacional de Turismo, define as atribuições do
Governo Federal no planejamento, desenvolvimento
e estímulo ao setor turístico

A nova regulamentação do setor permitirá ao
Ministério do Turismo o cadastramento, a
classificação e a fiscalização dos prestadores de
serviços turísticos, empreendimentos, equipamentos
e profissionais de turismo;

NORMATIZAÇÃO DO TURISMO
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As ações de cadastro e fiscalização são executadas
por meio dos órgãos oficias de turismo nos Estados e
no DF, por meio de Acordos de Cooperação e
Convênios de Descentralização;

NORMATIZAÇÃO DO TURISMO
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Acampamentos Turísticos: tornaram-se um prestador de
serviço turístico autônomo, deixando de estar inserido
como meio de hospedagem;

O Brasil oferece uma grande variedade de roteiros
turísticos, incluindo grandes opções para o
desenvolvimento do seguimento de acampamentos
turísticos, uma vez que o potencial do turismo ecológico
do nosso país tem grande variedade de praias, belezas
naturais, rios e florestas;

NORMATIZAÇÃO DO  ACAMPAMENTO

O segmento ainda necessita de melhoramentos, mas já
pode comemorar diversas conquistas.
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-Elaboração das matrizes para cadastro específico dos
acampamentos turísticos, com a colaboração de representantes
da Abracamping e outros representantes do setor;

- Matriz relaciona os serviços oferecidos, instalações e
equipamentos, devendo o empresário indicar o que seu
estabelecimento oferece;

- Proposta de normatização de Campings no Decreto realizada
com a participação de entidades ligadas ao setor;

NORMATIZAÇÃO DO ACAMPAMENTO
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-Aprovação do projeto de lei 7127/02 na Câmara dos
Deputados, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro
e habilitou os motoristas de motohomes a conduzí-los
com habilitação categoria B;

-Antes o condutor de motorhome era enquadrado na
mesma categoria das carretas, que exige habilitação
categoria D.

NORMATIZAÇÃO DO ACAMPAMENTO
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Para assegurar um salto de qualidade nas operações e na
prestação de serviços turísticos até 2014, preparando o
país para receber com excelência a demanda turística que
será gerada com a realização dos dois grandes eventos
esportivos, o Mtur lançou um Programa Nacional de
Qualificação, denominado Bem Receber Copa;

Mais de 1,5 milhão de turistas são esperados para os dois
mais importantes eventos esportivos da década no Brasil,
a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS
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O programa "Bem Receber Copa" capacitará profissionais
dos segmentos de alimentação fora do lar, transportes,
receptivo local, meios de hospedagem, entretenimento,
negócios e eventos e turista seguro - guarda estadual e
municipal de turismo.

COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS
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Programas Bem Receber – qualificação profissional e
gestão empresarial em destinos turísticos.

Aventura Segura – fortalecimento do segmento do
turismo de aventura.

Caminhos do Sabor – qualificação e promoção dos
empreendimentos dos serviços de alimentação fora do
lar

COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS
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Acampamentos Turísticos:

-Os acampamentos turísticos são um segmento de grande
potencial dentro do Brasil devido às condições paisagísticas
e climáticas do país.

-Com a aproximação da Copa de 2014 eles surgem como
uma alternativa de hospedagem econômica;

-Motorhome oferece mobilidade, aliando meio de
locomoção com hospedagem econômica;

COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS
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- A rede atenderá à demanda de turismo econômico e
ecológico, tendência crescente no mundo;

- Convênio com a ABETA para qualificação do Ecoturismo,
Turismo de Aventura e Viagens para a natureza, prevê a
realização de diagnóstico da oferta de campismo no Brasil;

COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS
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Olá Turista – Programa de Qualificação nos idiomas inglês e
espanhol em parceria com a Fundação Roberto Marinho

Projeto Brasil Formal – Programa destinado para aumentar
a participação no mercado formal;

Estímulo ao registro no Cadastro de Prestadores de Serviços
Turísticos .

COPA DO MUNDO E OLIMPÍADAS
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www.cadastur.turismo.gov.br

AMPLIE SUA OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIOS

REGISTRO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

http://www.cadastur.turismo.gov.br/
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Sistema de Cadastro dos Empreendimentos, Equipamentos 
e Profissionais da Área de Turismo.

O QUE É?

Promover o ordenamento, a formalização e a legalização 
dos prestadores de serviços turísticos no Brasil.

OBJETIVO

REGISTRO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
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 O Ministério do Turismo é responsável pelo

cadastro;

 A execução do cadastramento é delegada aos Órgãos

Delegados (Regionais);

 Gratuito;

 Validade de 2 anos;

 Proporciona credibilidade ao prestador de

serviços;

 Garante ao turista que o prestador está legalmente

constituído e em operação.

REGISTRO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
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Cadastros Obrigatórios

1. Agências de Turismo

2. Meios de Hospedagem

3. Transportadoras Turísticas

4. Parques Temáticos

5. Guias de Turismo

6. Acampamentos Turísticos

7. Organizadora de Eventos

REGISTRO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
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Acampamentos turísticos por Estado
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Cadastros Opcionais

8. Casas de Espetáculo

9. Serviços de Infra-estrutura para Eventos

10. Centro de Convenções

11. Locadoras de veículos para turistas

12. Especializados em segmentos turísticos

13. Bacharéis em turismo

14. Restaurantes, Cafeterias, Bares e Similares

15. Estrutura de apoio ao turismo náutico

16. Parques Aquáticos

REGISTRO DE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
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1º PASSO:

Prestador realiza pré-
cadastro no Sistema 

Cadastur

2º PASSO:

Prestador entrega 
documentação exigida 
no Órgão Delegado de 

seu Estado (90 dias)

3º PASSO:

Órgão Delegado faz 
a análise da 

documentação do 
prestador

5º PASSO:

Certificado é disponibilizado no 
Sistema Cadastur para consulta aberta 

ao público. Validade: 2 anos.

4º PASSO:

Órgão Delegado aprova a 
solicitação e emite certificado

PASSO A PASSO PARA O CADASTRO
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VISIBILIDADE PARA SUA      
EMPRESA

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS E 
ACESSO A MERCADOS

ACESSO A LINHAS DE 
FINANCIAMENTO

OPORTUNIDADES DE 
QUALIFICAÇÃO

VANTAGENS ASSOCIADAS AO CADASTRO
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Cursos gratuitos à 
distância

Benchmarking 
em Turismo

Curso de idiomas 

Jornada de Atualização 
para Guias de Turismo

OPORTUNIDADES DE QUALIFICAÇÃO
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Bancos oficiais disponibilizam acesso a linhas de financiamento às 
empresas cadastradas; 

Finalidade das principais linhas de financiamento: 

 Implantação, reforma, modernização e ampliação de 
empreendimentos;
 Veículo para ampliação e/ou renovação de frota de empresas 
locadoras e transportadoras;
 Capital de giro isolado;
 Aquisição de produtos, insumos, serviços, máquinas e 
equipamentos, e de imóvel para uso comercial.

O MTur atua em parceria com bancos públicos federais que são os 
agentes oficiais  responsáveis pela operacionalidade das linhas de 
financiamento para o setor do turismo;

Contato: dfpit@turismo.gov.br

ACESSO A LINHAS DE FINANCIAMENTO
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Investimento/Capital de 
Giro Associado

Capital de Giro
Isolado

Aquisição 
Máquinas/Equipamentos

FUNGETUR FAT – Giro Setorial BNDES – Finame
PROGER Turismo 

Investimento
Cartão BNDES

BNDES Automático
BNDES Finem

FCO – Turismo Regional
FNO – Turismo 

Sustentável
FNE - PROATUR

Principais linhas de financiamento:

Lançamento: BNDES ProCOPA Turismo (Setor Hoteleiro)

Contato: dfpit@turismo.gov.br

ACESSO A LINHAS DE FINANCIAMENTO
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Investir. Essa palavra é primordial para quem quer crescer sempre.
Investir em qualidade, em estrutura, em profissionais. Viabilizar e
facilitar o seu investimento também é uma vantagem oferecida pelo
Cadastur. O prestador cadastrado tem acesso aos benefícios da parceria
entre o Ministério do Turismo e Bancos Públicos Federais - os agentes
oficiais responsáveis pelas linhas de crédito para financiamento do setor
do turismo.

Quem faz parte do Cadastur pode ter acesso a linhas de crédito para
financiamento de: bens e serviços necessários aos projetos de
implantação, ampliação e reforma de empreendimentos turísticos;
veículo para ampliação e/ou renovação de frota de empresas locadoras;
capital de giro isolado; e aquisição de produtos, insumos, serviços,
máquinas e equipamentos, e de imóvel para uso comercial.

E tem mais. Cadastrados no Cadastur do Setor Hoteleiro se beneficiam
de um novo e grande lançamento - o BNDES ProCOPA Turismo.

ACESSO A LINHAS DE FINANCIAMENTO
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PROCURE UM DOS BANCOS OFICIAIS E PEÇA
INFORMAÇÕES SOBRE COMO TER ACESSO A ESSAS
LINHAS DE CRÉDITO OFERECIDAS AO SETOR DO
TURISMO.

ACESSO A LINHAS DE FINANCIAMENTO
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Linha Finalidade Bancos Operadores Área Atuação
FUNGETUR Reforma, modernização e ampliação de

empreendimentos.

Caixa Econômica Federal Brasil

PROGER Turismo Investimento Investimento fixo com capital de giro

associado.

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco da Amazônia

Brasil

FAT Turismo Giro Setorial Capital de giro isolado. Caixa Econômica Federal Brasil

FNE – Proatur Investimento e capital de giro

associado.

Banco do Nordeste Nordeste

FNO – Turismo Sustentável Investimento e capital de giro

associado.

Banco da Amazônia Norte

FCO – Turismo Regional Investimento e capital de giro

associado.

Banco do Brasil Centro-Oeste

BNDES Automático Investimento e capital de giro

associado.

Banco da Amazônia Banco do 

Nordeste

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Brasil

BNDES Finame Aquisição de máquinas e equipamentos

novos.

Banco da Amazônia Banco do 

Nordeste

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Brasil

BNDES Finem Investimento e capital de giro

associado.

BNDES

Rede credenciada

Brasil

Cartão BNDES Aquisição de produtos credenciados

(BNDES).

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Brasil

LINHAS DE CRÉDITO PARA O TURISMO
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VISIBILIDADE PARA SUA EMPRESA

Atualmente o Cadastur conta com mais de 30.000 atividades 
cadastradas em sua base; 

É o maior banco de empresas de turismo no País e fonte de consulta 
segura para o turista;
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VISIBILIDADE PARA SUA EMPRESA
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O cadastro também proporciona oportunidades de negócios e de
acesso a mercados nacionais e internacionais, por meio de programas
diversos.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS E MERCADOS

CARAVANA BRASIL NACIONAL E INTERNACIONAL

SALÃO DO TURISMO – 26 a 30 de maio de 2010

BRASIL VENDO MELHOR

VIAJE COM AGENTE

PORTAL DE HOSPEDAGEM

FEIRAS E EVENTOS INTERNACIONAIS

RODADA DE NEGÓCIOS

VIAJA MAIS MELHOR IDADE
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Dê maior visibilidade à sua empresa e aproveite
as oportunidades e vantagens que

o CADASTUR disponibiliza.

Acesse www.cadastur.turismo.gov.br
e entre no mapa do turismo brasileiro!

CADASTUR – FAZENDO O TURISMO LEGAL

http://www.cadastur.turismo.gov.br/
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CONTATOS IMPORTANTES

QUALIFICAÇÃO

Cursos à distância: segmentos@turismo.gov.br / 

regionalizacao@turismo.gov.br

Benchmarking em turismo: www.excelenciaemturismo.gov.br

Jornada de Atualização para Guias: cgst@turismo.gov.br

Olá, Turista!: www.olaturista.org.br

LINHAS DE FINANCIAMENTO - dfpit@turismo.gov.br

CAMPANHAS - Viaje Legal: www.viajelegal.turismo.gov.br

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A MERCADOS

jurema.monteiro@turismo.gov.br

www.turismo.gov.br (Ministério do Turismo)

www.brasilnetwork.tur.br (Embratur)

mailto:segmentos@turismo.gov.br
mailto:regionalizacao@turismo.gov.br
http://www.excelenciaemturismo.gov.br/
mailto:cgst@turismo.gov.br
http://www.olaturista.org.br/
mailto:dfpit@turismo.gov.br
http://www.viajelegal.turismo.gov.br/
mailto:jurema.monteiro@turismo.gov.br
http://www.turismo.gov.br/
http://www.brasilnetwork.tur.br/


Ministério

do Turismo

Obrigada!

carolina.vieira@turismo.gov.br

mailto:carolina.vieira@turismo.gov.br

