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Expectativa de Respostas 

Turismo  
 

A) O Ministério do Turismo (Mtur), Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), o Conselho 

Nacional de Turismo (CNT) e o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de 

Turismo (FORNATUR). 

Poderão ainda integrar o sistema: Fóruns e Conselhos Estaduais de Turismo; Órgãos 

Estaduais de Turismo e; Instâncias de Governança Macrorregionais, Regionais e Municipais. 

 

B) MINISTÉRIO DO TURISMO – Órgão da administração direta com condições necessárias 

para articular com os demais Ministérios, com os governos estaduais e municipais, com o 

poder legislativo, com o setor empresarial e a sociedade organizada, integrando as políticas 

públicas e o setor privado. Deverá cumprir papel aglutinador, maximizando resultados e 

racionalizando gastos. Tem a missão de desenvolver o turismo como uma atividade econômica 

sustentável, com papel relevante na geração de empregos e divisas, proporcionando a inclusão 

social. O Ministério do Turismo inova na condução de políticas públicas com um modelo de 

gestão descentralizado, orientado pelo pensamento estratégico. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO (EMBRATUR)  – Autarquia que tem como área de 

competência a promoção, a divulgação e o apoio à comercialização dos produtos, serviços e 

destinos turísticos do País no exterior. Sua atuação concentra-se na promoção, no marketing e 

no apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no exterior. 

CONSELHO NACIONAL DE TURISMO  – Órgão colegiado que tem como atribuição 

assessorar o ministro de Estado do Turismo na formulação e a aplicação da Política Nacional 

de Turismo e dos planos, programas, projetos e atividades derivados. Esse Conselho é 

formado por representantes do governo federal e dos diversos segmentos do turismo. O 

Conselho é integrado por 67 conselheiros de instituições públicas e entidades privadas do setor 

em âmbito nacional. 

FÓRUM NACIONAL DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES ESTADUAI S DE TURISMO – Órgão 

consultivo, constituído pelos secretários e dirigentes estaduais de turismo, que tem como 



função no processo de gestão descentralizada auxiliar no apontamento de problemas e 

soluções, concentrando as demandas oriundas dos estados e municípios. 

FÓRUNS E CONSELHOS ESTADUAIS DE TURISMO E ÓRGÃOS ES TADUAIS DE 

TURISMO 

Entidades de caráter propositivo, consultivo e mobilizador, que visam a integração de todas as 

instituições que compõem a cadeia produtiva do turismo, em cada Estado brasileiro 

(composição tripartite – governo, iniciativa privada e terceiro setor). São importantes 

instrumentos no processo de descentralização da atividade turística no País, funcionando como 

canais entre Núcleo Estratégico de Turismo – Ministério, Conselho Nacional de Turismo e 

Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Turismo – e o Estado, as regiões e os 

municípios.  Nos estados brasileiros, os fóruns ou conselhos colocam em prática o Programa 

da Gestão Descentralizada, previsto no Plano Nacional de Turismo, possibilitando que os 

agentes públicos e privados participem da elaboração, da implantação e do monitoramento da 

Política Nacional de Turismo por meio dos programas e ações do setor. O Plano é uma 

referência no desafio de avançar e consolidar o modelo institucional e empresarial para o 

"Brasil Turístico" na visão 2007/2010.I 

INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA MACRORREGIONAIS, REGIONAIS  E MUNICIPAIS 

Instância de Governança Regional é uma organização com participação do poder público e dos 

atores privados dos municípios componentes das regiões turísticas, com o papel de coordenar 

o Programa de Regionalização do Turismo - Roteiros do Brasil em âmbito regional. As 

Instâncias de Governança Regional podem assumir estrutura e caráter jurídico diferenciados, 

sob a forma de fóruns, conselhos, associações, comitês, consórcio ou outro tipo de colegiado. 

As instâncias de governança macrorregionais são órgãos colegiados compostos por 

integrantes do setor público, da iniciativa privada e da sociedade civil organizada. Tratam dos 

assuntos relacionados ao desenvolvimento do turismo em áreas de abrangência 

macrorregional, que ultrapassam os limites territoriais dos estados, propiciando o 

desenvolvimento compartilhado e integrado do setor. São denominadas Agências de 

Desenvolvimento do Turismo das Macrorregiões. 

Atualmente, estão em funcionamento as Agências das macrorregiões Sudeste, Sul e Centro 

Oeste, bem como a da macrorregião Nordeste, que é representada pela Fundação Comissão 



de Turismo Integrada do Nordeste do Brasil- CTI/Ne. A Agência da Macrorrregião Norte está 

em fase de estruturação. 

 

EXPECTATIVA DE RESPOSTAS  - Questão 02 

 
Tempos/Espaços 

 

Recepcionar 

 

Hospedar 

 

Alimentar 

 

Entreter 

Doméstica Receber e ser 

recebido em 

casa, de forma 

intencional ou 

casual  

Fornecer ou receber 

pouso e abrigo em 

casa      

Fornecer ou receber 

alimentos e bebidas 

em casa 

Proporcionar ou 

participar de 

recepções e festas em 

casa 

Pública Receber na 

cidade e em 

seus espaços e 

órgãos públicos 

de  livre acesso 

Fornecer e receber 

pouso e abrigo em 

espaços públicos 

Prover e ser 

provido da culinária 

ou da gastronomia 

locais 

Receber e ser 

recebido em espaços 

públicos de lazer  

Profissional Receber em 

espaços que 

oferecem a 

hospitalidade 

contratual   

Fornecer pouso e 

abrigo em hotéis 

 

Fornecer ou receber 

alimentos e bebidas 

em bares e 

restaurantes 

Receber e ser 

recebido em espaços 

comerciais de lazer 

Virtual Receber e ser 

recebido no 

plano virtual  

Fornecer e receber 

pouso e abrigo em 

sites e hospedeiros 

de sites 

Emitir ou receber 

informações sobre 

alimentos e bebidas 

por meios de 

comunicação de 

massa 

Jogos e 

entretenimento 

eletrônicos 

 

 

 


