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Nestes últimos anos, o turismo capixaba iniciou 
uma nova fase histórica, baseada no profis-
sionalismo e no planejamento estratégico. Em 

2004, lançamos o Plano de Desenvolvimento do Tu-
rismo 2004-2013. Dele, constavam políticas e proje-
tos elaborados a partir do planejamento estratégico 
de Governo e alinhados com o Plano Nacional do 
Turismo. A elaboração foi participativa, tendo sido 
mobilizados instituições de ensino, municípios, so-
ciedade civil e instituições públicas e privadas, além 
de representantes do Conselho Estadual de Turismo 
(Contures). O plano tornou-se um instrumento efi-
caz de organização do setor. 

Num segundo passo de avanço nessa área, estamos 
lançando este Plano de Desenvolvimento Susten-
tável do Turismo 2025, que ora apresentamos. In-
serido no modelo de desenvolvimento socialmente 
inclusivo, ambientalmente sustentável e geografica-
mente desconcentrado, este plano também dialoga 
com o Espírito Santo 2025, o plano estratégico para 
o Estado que acabamos de lançar. Vale registrar que 
este documento também se ajusta ao Plano Nacional 
de Turismo e está legitimado pela sociedade capi-
xaba, de acordo com a política de participação e de 
descentralização que vem sendo empreendida no 
Estado. 

Turismo sustentável por um Espírito Santo cada vez melhor

O plano foi elaborado sob a coordenação da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo, 
por meio do Conselho Estadual de Turismo (Contu-
res). Dele constam projetos para estruturação do setor, 
como a melhoria da competitividade do arranjo pro-
dutivo, através da revitalização dos centros turísticos; 
melhoria da infra-estrutura; criação de centros de 
eventos; consolidação das rotas turísticas; qualificação 
de empreendedores e trabalhadores; desenvolvimento 
do turismo regional; fomento; diversidade da oferta tu-
rística; e qualificação dos produtos turísticos. 

Ressaltamos que este documento não esgota as possi-
bilidades para a concretização de novas ações para o 
turismo no Estado. Ele é um mapa de navegação, pro-
pondo, sugerindo e apontando alternativas de políti-
cas públicas para os próximos anos, a partir da con-
tribuição de todos os atores envolvidos no setor. Este 
plano representa, antes de tudo, o interesse capixaba 
em ver frutificar uma área cuja atividade é capaz de 
contribuir para a redução das desigualdades regio-
nais, para a preservação das nossas potencialidades 
naturais e para a vivência de nossas heranças cultu-
rais. Ou seja, este é um plano que se soma estrategi-
camente ao nosso objetivo maior de conquistar um 
futuro com igualdade de oportunidade, ao mesmo 
tempo em que fortalece a identidade capixaba.

Paulo Hartung 
Governador do Estado do Espírito Santo
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Entidade Titular Suplente

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Julio Cesar Carmo Bueno Marcia Guimarães Abrahão 
e Turismo - SEDETUR  da Costa

Representante das Prefeituras Municipais Iraci Carvalho Machado Baltar Jandira da Costa Rios Duarte
da Região Extremo Norte Fernandes

Representante das Prefeituras Municipais da Região Anderson Oliveira Sabino Jorge Küster Jacob
das Pedras, Pão e Mel

Representante das Prefeituras Municipais da Região Élson Augusto do Nascimento Dorval de Assis Uliana
Doce Pontões Capixaba

Representante das Prefeituras Municipais Carlos Alberto Favalessa James Mendieta Gama
da Região do Verde e das Águas

Representante das Prefeituras Municipais Rosângela Rauta Leandro da Silva
da Região dos Imigrantes

Representante das Prefeituras Municipais da Região Marco Antônio Grillo Enildo Antônio Cardoso
das Montanhas Capixabas

Representante das Prefeituras Municipais Valéria Caridade Mariano Campos Rutelea Wandekoken
da Região Metropolitana

Representante das Prefeituras Municipais da Região Sul Glicia Maria Guedes Giesen. Flávio Sader de Paiva Gama

Representante das Prefeituras Municipais da Região Idalgizo José Monequi Shirlene Zetun Potratz
da Costa e da Imigração

MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO 
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Entidade Titular Suplente

Representante das Prefeituras Municipais Dalva Vieira de Souza Ringuer Geraldo Barbosa de Oliveira 
da Região do Caparaó

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Silvério Gonçalves Luiz Henrique Ximenes
Aeroportuária – INFRAERO

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA Fabio Nunes Falce Mário Emílio Nascimento da   
  Silva

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Jaime Carlos De Ângeli Herta Veiga Plaster
do Estado do Espírito Santo – SETPES

Sindicato de Hotéis e Hospedagem do Estado
do Espírito Santo – SINDHOTEIS e Associação Márcio Valadares Nader Antônio Olímpio Bispo
Brasileira da Indústria de Hotéis – ABIH/ES

Associação Brasileira de Agências de Viagens do Estado
do Espírito Santo – ABAV/ES e Sindicato das Empresas Giulio Cesare Imbroisi Edson Rodrigues Ruy
de Turismo do Estado do Espírito Santo – SINDETUR/ES

Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo João Batista Zuccaratto Alice Leonarda de Abihahy 
do Estado do Espírito Santo – ABRAJET/ES  Madeira Abad

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC Dionísio Corteletti Denise Rodrigues Cossetti

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR Etevalda Grassi de Menezes Valdirene Ornela da Silva   
  Barros
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Instituições Financeiras Estaduais - BANDES Haroldo Corrêa Rocha Otacílio Pedrinha de Azevedo
e BANESTES

Sindicato de Guias de Turismo Estado do Leonor Franco de Araújo Ricardo Vasconcellos Loppes
Espírito Santo - SINDEGTUR/ES

Confederação Nacional dos Estabelecimentos Juliana Rocha Stein Helione Bacovis Lobo Leite
de Ensino – CONFENEN/ES

Associação Brasileira de Bacharéis e Estudantes Maria Aparecida Javarini  Maria Goretti Tótola Buzzo
de Turismo – ABBTUR/ES Bittencourt

Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares  Wilson Vettorazzo Calil Sérgio Rubens de Aguiar
do Espírito Santo – SINDBARES

Associação Brasileira de Empresas Organizadoras Jorge Alencar Tavares  João Alfonso da Silva
de Eventos – ABEOC/ES

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Fátima Couzi Luzia Toledo
Santo – Comissão de Turismo

Espírito Santo Convention & Visitors Bureau – ESCVB Marco Antônio Cypreste  Pedro Paulo Perim
 de Azevedo

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas João Felício Scárdua Maria Angélica Fonseca
Empresas do Espírito Santo – SEBRAE/ES

Federação das Indústrias do Espírito Santo – FINDES Augusto Henrique Brunow Ademar Antônio Bragatto
 Barbosa

MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE TURISMO 

Entidade Titular Suplente
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Federação dos Trabalhadores em Turismo e Paulo Nascimento Odeildo Ribeiro dos Santos
Hospitalidade do Estado do Espírito Santo – FETTHEES

Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas Antônio César de Andrade Wilson Salles
do Espírito Santo – FCDL-ES

Conselho Regional de Administração do Mariza Neves Guimarães Astrid Maria Câmara Gomes
Espírito Santo – CRA/ES

Instituições Financeiras Federais – BANCO DO 
NORDESTE / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / Carlos José Lacerda Fabrício Mariano Ferreira
BANCO DO BRASIL

Associação Brasileira de Locadoras Eduardo Corrêa da Silva Paulo Roberto Do Val Nemer
de Automóveis – ABLA-ES

Representante das Empresas Aeroviárias Antônio Humberto Alves  Waldemar Nielsen
Sediadas no ES –TAM - VARIG – GOL – BRA  Oliveira

Serviço Social do Comércio – SESC/ES Gutman Uchôa de Mendonça Marcelo Torres Bethônico

Associação do Agroturismo do Estado Leandro Carnielli José Valdemar Pin
do Espírito Santo – AGROTURES 

União Brasileira dos Promotores de Eventos – UBRAFE Cecília Milanez Milaneze Glauco Fernando Ferrer

Ministério do Turismo José Augusto Falcão

Entidade Titular Suplente
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1.1. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO

A iniciativa de elaboração do Plano de Turis-
mo insere-se no contexto do processo de 
planejamento estratégico do Governo esta-

dual. O primeiro passo para o planejamento estra-
tégico, forma escolhida para dar maior objetivida-
de e eficiência às ações da administração estadual, 
foi dado com a realização do primeiro seminário de 
planejamento estratégico, realizado em março de 
2003. Desse seminário saiu o documento básico que 
passou a orientar todas as políticas e ações do Go-
verno. O setor de turismo também foi acionado para 
que produzisse o seu plano, à luz das diretrizes e 
dos objetivos do plano estratégico mais geral.

Daí surgiu o Plano de Desenvolvimento do Turismo 
do Estado do Espírito Santo 2004 – 2013, que serviu 
para orientar as ações relativas às atividades do tu-
rismo capixaba. O que está sendo feito agora é um 
trabalho de avaliação e reformulação do Plano de 
Turismo. Isto está sendo possível graças a um amplo 
leque de participações incluindo representantes dos 
setores públicos e privados, através do Conselho Es-
tadual de Turismo. 

No início de 2006, a SEDETUR entendeu que uma 
atualização do Plano de Desenvolvimento do Turis-
mo era necessária, a fim de avaliar suas ações no 

setor. Esta é a razão da elaboração deste Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Turismo do Espíri-
to Santo 2025, que tem como objetivo principal atu-
alizar dados e informações e rever diretrizes e metas 
para que efetivamente os trabalhos de promoção 
e desenvolvimento do turismo do Estado possam 
acontecer.

O plano foi desenvolvido através da realização de 
duas oficinas de trabalho:

Oficina I – Visão de Futuro do Turismo
A primeira oficina de trabalho foi realizada nos dias 21 
e 22 de março de 2006, quando foram levantados os se-
guintes pontos: a situação atual do turismo no Espírito 
Santo; a oferta e a demanda do turismo; os diferentes 
cenários, com suas respectivas ameaças e oportunida-
des; e, por fim, a visão de futuro do turismo.

Oficina II – Atualização do Plano de 
Desenvolvimento do Turismo
A segunda oficina foi realizada nos dias 19 e 20 de 
abril de 2006 e teve por objetivo a definição de diretri-
zes e princípios do Plano de Turismo, bem como um 
levantamento dos seus objetivos e das suas metas.
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Ao analisar o turismo sob os aspectos econômi-
co e social, é possível avaliar a sua capacida-
de de gerar empregos, distribuir renda, cap-

tar divisas e proporcionar a melhoria da qualidade 
de vida das comunidades. Assim, o turismo é visto 
como parte constitutiva de um processo de desen-
volvimento sustentável. 

Através desta visão, podem ser ampliadas as vanta-
gens e desdobramentos que o turismo proporciona, 
não só beneficiando o investidor e empreendedor da 
atividade, mas, sobretudo, a toda comunidade local, 
o núcleo receptor e o próprio turista. Proporciona 
também uma fonte inesgotável de conhecimentos 
de natureza histórica, cultural e social de um país, 
estado ou comunidade. 

Dentre os impactos gerados pelas atividades turísti-
cas, podem ser destacados:

• Induzem socialmente as ligações entre povos, re-
ligiões, línguas, hábitos e ideologias diferentes;

1.2. A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DO TURISMO

• Promovem a compreensão e tolerância entre os 
povos, o que reduz as tensões políticas;

• Determinam uma melhor organização, conserva-
ção e valorização do patrimônio histórico, cultu-
ral e natural;

• Resgatam a identidade e fortalecem a auto-esti-
ma das comunidades;

• Modernizam a urbanização, o que implica a im-
plantação e/ou ampliação das infra-estruturas 
turísticas;

• Incrementam os serviços associados ao turismo 
e provocam a expansão das indústrias locais;

• Aumentam a demanda da produção agrícola 
através do maior consumo;

• Expandem o mercado para consumo de produ-
tos locais;

A socialização e participação na construção do pla-
no facilitarão a leitura e acompanhamento por todos 
os atores envolvidos na atividade de turismo do Es-
tado, o que se traduzirá no acompanhamento das di-

retrizes traçadas e a mobilização de recursos técni-
cos, humanos e financeiros realmente necessários.
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• Divulgam a cultura do núcleo receptor;

• Aumentam o estoque de divisas reduzindo o dé-
ficit da balança de pagamentos, fortalecendo a 
economia;

• Abrem novas oportunidades de vagas de traba-
lho (sazonais ou não / diretos e indiretos);

• Redistribuem e incentivam as relações econômi-
cas entre os núcleos preponderantemente emis-
sivos e os receptivos;

• Geram mais impostos, com o aquecimento da 
economia. 

Evidente que para se usufruir de forma mais intensa 
desses benefícios é necessário que seja adotada pos-
tura baseada em aspectos organizacionais, adminis-
trativos, mercadológicos e técnicos, uma vez que. A 
continuidade, uma vez que a manutenção dos bene-
fícios gerados pelo turismo depende da assimilação, 
por parte de todos os atores envolvidos, do concei-
to de sustentabilidade em todas as instâncias e do 
atendimento dos seguintes requisitos em relação à 
postura:

• ambientalmente correta;

• socialmente justa;

• economicamente rentável.

Esses são os eixos centrais que nortearão o presen-
te Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turis-
mo do Espírito Santo 2025. O primeiro requisito é a 
sustentabilidade das fontes de atração naturais – os 
rios, praias, reservas, etc. Não há como imaginar 
um turismo que depreda e que esgota a natureza. O 
segundo requisito diz respeito à atividade turística 
enquanto construção de um modelo de desenvolvi-
mento mais justo socialmente, que promova a inclu-
são social das pessoas. Por fim, como em qualquer 
atividade econômica, é necessário que se gerem ga-
nhos financeiros.
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2.1 - O TURISMO NO MUNDO E NO BRASIL

No ano de 2005, segundo informações da Orga-
nização Mundial de Turismo (OMT) presen-
tes no “Turismo no Brasil 2007-2010”, houve 

um crescimento médio de 5,5% no fluxo internacio-
nal de turistas em relação a 2004. 

Conforme dados da OMT, em 2004 a atividade do 
turismo movimentou cerca de US$ 3,4 trilhões, cor-
respondendo a 10,9% do PIB mundial, e estimou-se 
que, no ano de 2005, 204 milhões de empregos se-
riam gerados, correspondendo a 10% dos trabalha-
dores do planeta (SEBRAE-PR 2004).

Tabela 1 - Chegadas de turistas internacionais

Período 1995 2003 2004 2005* % 1995-05 % 2003-05 % 2004-05

Mundo 538,0 697,0 766,0 808,0 50,2 15,9 5,5

Europa 309,0 408,6 425,6 443,9 43,7 8,6 4,3

Ásia e Pacífico 85,0 114,2 145,4 156,2 83,8 36,8 7,4

Américas 109,0 113,1 125,8 133,1 22,1 17,7 5,8

América do Sul 12,0 13,7 16,0 18,0 50,0 31,4 12,5

Brasil 2,0 4,1 4,8 5,4 170,0 31,7 12,5

África 20,0 30,7 33,3 36,7 83,5 19,5 10,2

Oriente Médio 14,0 30,0 35,9 38,4 174,3 28,0 7,0

Fonte: Organização Mundial do Turismo – OMT 2006 e Anuário Estatístico da Embratur 2001 apud Turismo no Brasil 2007-2010 

Livro Plano de Turismo 2606 rev.indd   17 26/6/2006   12:11:33



18

No Brasil, o resultado dessa atividade apresenta 
também números promissores. O fluxo turístico au-
mentou 15,99% em 2004. A receita teve um cresci-
mento de 15,56%. Em 2004, os turistas estrangeiros 
trouxeram US$ 3,9 bilhões para dentro do País. Os 
desembarques nacionais chegaram a 36,5 milhões 
de passageiros, indicando que os brasileiros estão 
viajando mais de avião dentro do próprio País. 

Os ganhos com o turismo internacional também fo-
ram animadores. Conforme o Ministério do Turismo 
e a Infraero, no trabalho “Indicadores de Resultado 
do Turismo Brasileiro 2002/2004”, a entrada de es-
trangeiros no Brasil em 2003 aumentou 8,12% em 
relação a 2002, contando com o ingresso de aproxi-
madamente US$ 3,4 bilhões, o que significa aumen-
to de 8,52% referente ao ano anterior. Já o desembar-
que em vôos internacionais não regulares (charters) 
aumentou em 69,41% em relação ao ano de 2002, o 
que significa uma procura maior de turistas pelos 
vôos organizados pelas agências de viagem. 

Outro dado importante para os empresários do setor 
são os valores deixados pelos turistas estrangeiros em 
viagem pelo Brasil. Conforme pesquisa divulgada pela 
revista “Época” em abril de 2004, foram gastos R$ 2,3 
bilhões em compras no cartão de crédito naquele ano.

Dos deslocamentos turísticos domésticos, apresen-
tados pelo Anuário Estatístico de 2003 do Ministé-
rio do Turismo, a região Sudeste ficou com 43,5% 
do total de turistas, absorvendo 40,8% da receita 

gerada. Além disso, em 2006, segundo pesquisa 
da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da 
Universidade de São Paulo (FIPE-USP), de cada dez 
brasileiros, em média, pelo menos um realiza via-
gens rotineiras e pelo menos quatro realizam via-
gens domésticas.

Outro ponto importante é que no Sul e no Sudeste 
está concentrada a parte da população brasileira que 
mais viaja – 46% dos entrevistados de cada região 
afirmaram que realizaram pelo menos uma viagem 
no verão de 2006. O principal meio de transporte 
utilizado em viagens domésticas no Brasil continua 
sendo o automóvel (48,5%), seguido do ônibus (22%) 
e do avião (16%). O tipo de hospedagem mais usado 
continua sendo a casa de amigos e/ou parentes (55%), 
porém menor que em 2002 (60%). A boa notícia é que 
aumentou em 20% o uso de hotéis e pousadas pelos 
turistas entre 2002 e 2006, sendo o tipo de hospeda-
gem adotado por cerca de 29% dos entrevistados.

Enxergando o turismo como uma atividade com 
grande potencial de geração de renda e empregos no 
Brasil, em abril de 2003 o Governo federal lançou 
o “Plano Nacional de Turismo – PNT”, que definiu 
como uma das metas a serem alcançadas o ingres-
so de 9 milhões de turistas estrangeiros no Brasil, 
representando 1,2 milhão de novos empregos, e 8 
bilhões de dólares em divisas. Para tanto, vem de-
senvolvendo ações dentro de três grandes eixos: o 
turismo de negócios e eventos, o turismo de lazer e 
a construção de uma base de dados confiável.
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Os investimentos por parte do Governo federal não 
estão limitados à captação de eventos. Cientes da 
necessidade de incrementar o setor turístico os mi-
nistérios do Turismo, Trabalho e Renda e da Integra-
ção Nacional em parceria com o Banco do Brasil e 
a Caixa Econômica Federal estão disponibilizando 
recursos no montante de R$ 1,4 bilhão para serem 
investidos na forma de novas linhas de financiamen-
to, incentivando o micro e o pequeno empreendedor 
do setor de turismo a desenvolver-se. 

No campo internacional, o Brasil ampliou a sua atu-
ação junto à OMT e passou a integrar três comitês 
estratégicos: o de Qualidade, o de Marketing e o de 
Orçamento e Finanças. O Ministério do Turismo 
apresentou uma meta de formatação de 87 roteiros 
turísticos, congregando de 1.500 a 1.800 municípios 
dentro da metodologia da regionalização e organiza-
ção do território turístico brasileiro. O Espírito San-
to está contemplado com três roteiros.

Essas ações são justificadas pelos números gerados 
pela atividade, que em 2001 foi responsável por 
3,1% do PIB nacional e respondeu por 4,84% dos 
empregos. Mas, apesar desse desempenho, o Brasil 
ainda figurava em 34º lugar no ranking mundial em 
2002. O que significa que ainda é possível crescer 
na participação do mercado mundial. 

Livro Plano de Turismo 2606 rev.indd   19 26/6/2006   12:11:34



20

2.2 - AMBIENTE ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO E O TURISMO

Tabela 2 - Taxas médias anuais de crescimento do PIB real

 Período Brasil (%) Espírito Santo (%) ES/BR
 1970-80 8,64 12,08 1,4
 1980-90 1,59 3,34 2,1
 1990-2003 2,32 3,51 1,5
 1970-2003 3,72 5,78 1,6

Fonte: IPES.

A economia capixaba passa por um dos momen-
tos mais promissores da sua história. Uma 
convergência virtuosa de fatores faz do Espí-

rito Santo um lugar para realização de negócios e 
investimentos. Isso, graças ao ambiente econômico 
internacional e nacional, mas, sobretudo, pelo am-
biente institucional e de governança pública que se 
construiu. 

Se a economia capixaba cresceu mais que a média 
nacional nos últimos 30 anos, também não será dife-

rente no futuro. Com certeza, os investimentos que 
já estão acontecendo e os em perspectiva farão do 
Espírito Santo um dos estados mais competitivos 
do País. São investimentos nos grandes empreendi-
mentos, que expandem as suas cadeias produtivas 
em novos negócios como o do gás e petróleo, nos di-
versos arranjos produtivos, como o metalmecânico, 
fruticultura, mármore e granito, confecções, move-
leiro e o de turismo.
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Tabela 3 - PIB per capita do Brasil e do Espírito Santo – 1995/2003

 Ano Brasil (R$) Espírito Santo (R$) ES/BR
 1995 4.063,69 4.645,29 1,14
 1996 4.830,39 5.117,22 1,06
 1997 5.326,59 5.469,34 1,03
 1998 5.517,52 5.771,01 1,05
 1999 5.799,80 6.138,79 1,06
 2000 6.472,53 6.931,01 1,07
 2001 6.953,79 7.148,15 1,03
 2002 7.631,00 7.631,00 1,00
 2003 8.694,00 8.792,00 1,01 
 Fonte: IPES.

Não somente o PIB estadual vem crescendo de forma acentuada, mas também o PIB per capita, conforme ta-
bela a seguir demonstra:

Sem dúvida, esse cenário de crescimento abrirá 
oportunidades para o desenvolvimento do turis-
mo internacional e nacional. Entre diversas ativi-
dades econômicas possíveis para o Espírito Santo, 
o turismo desponta como uma alternativa viável e 
importante, principalmente no que tange à geração 
de emprego e renda, já que o Estado reúne diversos 
atributos necessários ao desenvolvimento da ativi-
dade turística.

O turismo, portanto, deve ser visto como um instru-
mento valioso na busca do desenvolvimento econô-

mico local, principalmente quando comparado com 
outros setores. A atividade turística pode acionar 
novos processos de produção e amenizar as desi-
gualdades regionais e sociais porque “[...] tem a pe-
culiaridade de gerar vagas em áreas com desempre-
go estrutural, como centros de cidade e áreas rurais” 
(Carvalho 2000a, p.1).

Em períodos recessivos em que a questão do empre-
go e renda merece maior atenção, o setor turístico 
deve ser priorizado nas políticas governamentais. 
Isso se deve ao fato de ser esse setor um dos mais 
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intensivos em mão-de-obra e, portanto, amortece-
dor do desemprego quando do desaquecimento da 
economia.

Entretanto, para desenvolver o turismo no Estado, 
torna-se necessário implantar uma boa infra-estru-
tura básica nas áreas de saneamento, transportes, 
comunicação, segurança, entre outras. Essa infra-
estrutura, além do auxílio à atividade turística, tam-
bém beneficiará a população residente.

Empregos
O turismo possui vocação clara para a criação de 
empregos diretos e indiretos. Segundo dados do Mi-
nistério do Trabalho e Emprego/RAIS, em 2003 o se-
tor turístico do Espírito Santo gerou 26.155 empre-
gos diretos, representando 4,63% da mão-de-obra 
total formal do Estado.

Vale ressaltar que esse número leva apenas em 
consideração os trabalhadores com carteira assi-
nada. Tendo em vista que na maioria dos setores 
econômicos do Brasil o número de trabalhadores 
empregados que não possuem vínculo empregatí-
cio formal é considerável, podemos inferir que há 
um número elevado de empregos informais gerados 
pelo turismo.

Quando comparado com os outros estados, o Espíri-
to Santo ocupa a 12ª posição em relação ao número 
absoluto de empregos gerados no turismo. Contudo, 

quando a comparação dá-se pelo percentual de pos-
tos de trabalho do turismo em relação ao total de 
empregos do Estado, o Espírito Santo passa a ocupar 
a sétima posição, tendo 4,63% do total dos seus em-
pregos gerados pelas atividades turísticas. Este valor 
é 0,1% abaixo da média nacional, que é de 4,73%.

Livro Plano de Turismo 2606 rev.indd   22 26/6/2006   12:11:35



23

Tabela 4 - Espírito Santo – Número de estabelecimentos 
e empregados da atividade turística em 2003

 Categorias Número de Número de
  estabelecimentos empregados
 Alojamento 439 3.492
 Alimentação 2.334 13.084
 Agências de viagens 159 560
 Atividades recreativas 585 3.811
 Aluguel de automóveis 77 446
 Transp. rodov. regular 166 4.674
 Transp. aéreo regular 7 76
 Transp. aéreo não regular 2 12
 TOTAL 3.769 26.155

 Fonte: Embratur (2003)
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Comparando o emprego gerado pelo turismo no Espí-
rito Santo em 2001 e 2003, observa-se um crescimen-
to de 3,77% ao ano, valor superior ao crescimento do 
mercado de trabalho capixaba como um todo, que no 
mesmo período cresceu 3,14%. Ou seja, nesse perío-
do a geração de emprego no turismo apresentou uma 
dinâmica de crescimento superior à da média do em-
prego da economia estadual. 

Fazendo uma projeção para dez anos à frente, utili-
zando a média de crescimento do emprego gerado 
pelo turismo no período de 2001 a 2003, espera-se 
que em 2015 as vagas formais geradas pela indústria 
do turismo cheguem próximas a 52.290 (Visão de 
Futuro Espírito Santo 2025).

Participação do turismo no emprego total em alguns estados (2003)

Fonte: Embratur 2003 - Cálculo Futura
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Projeção do emprego formal do turismo no ES (2004-2025)

Participação do turismo no Produto Interno 
Bruto (PIB)1

Um estudo feito pela FIPE-USP, para o ano de 
1998, indicou que a participação do turismo no 
PIB do Espírito Santo foi de 6,15%. Em valores 
daquela época, essa participação representou R$ 
1,067 bilhão, sendo a sexta maior contribuição do 
turismo no PIB de um estado do Brasil. Manten-

 1 — O Produto Interno Bruto contabiliza toda a riqueza produzida em um país, estado ou município durante um período de tempo.

do essa mesma participação do turismo de 1998, 
porém utilizando o PIB de 2003, esse valor salta 
para R$ 1,8 bilhão.
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2.3. PERFIL DO TURISTA

Historicamente, no Espírito Santo, predomi-
nou um perfil de turista ligado preponderan-
temente às praias, com forte concentração no 

período de verão e pouco diversificado em termos 
de origem. No entanto, esse perfil está se alterando 
gradualmente, especialmente com o crescimento do 
turismo de negócios e eventos.

Os dados apresentados nesta seção se referem ao 
comportamento do turismo na Região Metropolita-

na na baixa temporada, na média e na alta tempora-
da de 2005 e foram levantados através de pesquisas 
realizadas pela SEDETUR.

A Tabela 5, por exemplo, traz dados sobre a quan-
tidade de turistas e o gasto médio individual diário 
dos mesmos na Região Metropolitana. A alta tem-
porada é o período que recebeu maior quantidade 
de turistas, mas na baixa temporada o gasto médio 
individual diário é maior.

Tabela 5 - Quantidade de turistas e gasto médio individual 
Região Metropolitana

 Variável pesquisada Média temporada Baixa temporada Alta temporada
  2005 2005 2006*
 Quantidade de turistas 404.762 443.837 666.392
 Gasto médio individual  R$ 44,98 R$ 89,96 R$ 31,07
 diário

 * Preferiu-se colocar os dados da alta temporada de 2006 porque a quantidade de turistas foi bem superior ao mesmo período 
  de 2005 (378.290 turistas).
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Tabela 6 - Fluxo de turistas da Região Metropolitana por estado de origem (2005)

 Opções Baixa temporada Média temporada Alta temporada
 Bahia 4,82 2,57 1,83
 Distrito Federal 1,98 0,57 1,22
 Espírito Santo 38,81 11,71 22,63
 Minas Gerais 21,81 46,57 32,11
 Rio de Janeiro 15,58 33,43 22,02
 São Paulo - 2,86 9,17
 Outros 17,00 2,29 11,02
 TOTAL 100 100 100
 Fonte: Futura

Tabela 7- Perfil do turista da Região Metropolitana: 
meio de transporte utilizado (2005)

 Opções Baixa temporada Média temporada Alta temporada
 Automóvel 76,68 75,71 63,30
 Ônibus 13,36 12,86 16,51
 Avião 10,45 8,00 7,95
 Trem 1,83 1,43 4,28
 Outros 1,38 1,71 5,20
 TOTAL 100 100 100
 Fonte: Futura

Os turistas que se destinam à Região Metropolitana têm como principal estado emissor Minas Gerais. Depois 
dos mineiros, os capixabas são os principais visitantes, seguidos pelos cariocas e paulistas.

O principal meio de transporte utilizado pelos turistas que vieram para a Região Metropolitana em 2005 foi o 
automóvel, seguido do ônibus e do avião.
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Outras características dos turistas que visitaram a 
Região Metropolitana em 2005: 

• A idade média é de 42 anos.

• Parte significativa dos turistas tem o ensino su-
perior completo (cerca de 36%) ou o ensino mé-
dio completo (28%).

• A renda média mensal é de R$ 2.256,54.

• Grande parte (47%) fica hospedada em casa de 
amigos/parentes e outros 24% se hospedam em 
hotéis ou pousadas.

Tabela 8 - Fluxo de turistas no interior do ES por estado de origem (2005)

 Opções Baixa temporada Média temporada Alta temporada
 Bahia 2,04 2,13 1,19
 Distrito Federal 1,19 1,64 1,02
 Espírito Santo 58,84 44,54 58,94
 Minas Gerais 24,66 31,30 24,70
 Rio de Janeiro 9,35 10,53 9,37
 São Paulo - - 2,04
 Outros 3,91 3,78 2,72
 TOTAL 100 100 100
 Fonte: Futura

• A média de permanência dos turistas na Re-
gião Metropolitana é de aproximadamente nove 
dias.

O perfil do fluxo turístico no interior do Espírito 
Santo 

Quanto à origem dos turistas que visitaram o interior 
do Espírito Santo em 2005, as pesquisas mostram 
que a maioria vem do próprio Estado, seguida de 
turistas de Minas Gerais e de turistas fluminenses.
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Tabela 9 - Perfil do turista do interior do ES: 
meio de transporte utilizado (2005) 

 Opções Baixa temporada Média temporada Alta temporada
 Automóvel 65,41 48,12 65,59
 Ônibus 30,99 36,71 30,83
 Avião 0,86 7,73 0,85
 Trem 0,00 1,84 0,00
 Outros 2,57 5,31 2,56
 TOTAL 100 100 100
 Fonte: Futura

Outras características dos turistas que visitaram o 
interior do Estado em 2005:

• A média de idade dos turistas é de aproximada-
mente 40 anos.

• Quanto à escolaridade dos turistas que visita-
ram o interior do ES, grande parte tem ensino 
médio completo (31,53%) ou superior completo 
(30,58%).

• A renda média mensal individual era de 
R$ 1.893,67.

• Grande parte (31%) ficou hospedada na casa de 
parentes/amigos e outros 20% se hospedam em 
hotéis ou pousadas.

• A média de permanência dos turistas no interior 
do Espírito Santo foi de aproximadamente dez 
dias.

• O gasto médio individual diário foi de R$ 35,77 
na alta temporada de 2006, de R$ 35,96 na mé-
dia temporada 2005, e de R$ 30,76 na baixa tem-
porada 2005.

Os principais meios de locomoção utilizados pelos turistas para chegar ao interior do Estado foram automóvel 
e ônibus.
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Por atrativo turístico entende-se “todo lugar, objeto ou aconteci-
mento de interesse para o turismo” (Ministério do Turismo 2004). 
Esse interesse traduz-se na capacidade de provocar afluência de 

turistas a um núcleo e o seu assentamento por um determinado período 
de tempo. Os atrativos turísticos podem ser de ordem cultural, his-
tórica, geográfica ou bens e serviços, acrescidos de infra-estrutura de 
acesso e transporte, hospedagem, alimentação, agenciamento e outros 
que possibilitem o deslocamento e a permanência dos visitantes. O Es-
tado possui vários atrativos. Alguns já estão estruturados para receber 
demanda turística e outros ainda não estão tendo necessidade desses 
recursos.

O Estado do Espírito Santo destaca-se no cenário nacional pela sua con-
dição de proximidade do mar com a montanha, pela formação étnica do 
seu povo, pelos aspectos culturais diversos e principalmente pela loca-
lização, na região Sudeste, entre os principais emissores de demanda 
turística doméstica e de maior PIB nacional.
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A mistura de europeus, africanos e índios sul-
americanos gerou uma mescla cultural repre-
sentada em manifestações folclóricas, na gas-

tronomia, nas artes, na arquitetura, na religião e nos 
costumes de toda a gente. 

Na gastronomia, a moqueca, de influência indígena, 
a torta capixaba, o muxá e os frutos do mar predo-
minam no litoral. No interior, a comida do fogão à 
lenha com ingredientes da roça, rica e diversificada. 
O artesanato é variado e a panela de barro a mais im-
portante das manifestações, seguida pelos trabalhos 
com conchas, cestaria e bonecas de palha, trançadas 
em corda, vime e sisal, cerâmica, trabalhos em cou-
ro, madeiras talhadas, artefatos indígenas, redes de 
pesca, confecção de instrumentos musicais, borda-
dos, crochê, tricô, entre outras.

Os atrativos culturais arquitetônicos também guar-
dam influência da miscigenação étnica do povo ca-
pixaba e dos períodos de desenvolvimento do Esta-
do. Do ciclo da colonização, fortificações, igrejas e 
casarios administrativos. Da época das companhias 
religiosas, igrejas, escolas, aldeamentos e fazendas 
que cresciam no Espírito Santo. Do período do café, 
casas sedes de fazendas, casarios em núcleos urba-
nos no interior e na capital, casas comerciais, portos 

e estradas de ferro que brotaram nas várias e prós-
peras cidades. Com o assentamento dos imigrantes, 
novas edificações foram surgindo, e as casas rurais 
apresentam uma composição que mistura técnicas 
indígenas, material local e estilo europeu. 

Com um clima tropical quente e úmido no litoral e 
temperado na região serrana, o território do Espírito 
Santo é constituído por dois cenários espaciais: a 
baixada litorânea, com 40% da área total do Estado, 
e a região serrana, com 60%.

O relevo apresenta-se ondulado ao sul, com várias 
aflorações rochosas, enquanto as serras ocupam o 
interior do Estado, com destaque para a Serra da 
Mantiqueira, que abriga o Pico da Bandeira, com 
2.897 metros de altitude. Já na região central a re-
ferência maior é a Pedra Azul, mas também o Forno 
Grande desponta como um ponto turístico impor-
tante. Além disso, serras e montanhas são entrecor-
tadas por planaltos e vales.

3.1. OS ATRATIVOS TURÍSTICOS
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O aumento da oferta turística e a grande concor-
rência existente no mercado atual determi-
nam a necessidade de diversificar e segmen-

tar as ofertas para garantir uma demanda efetiva. A 
segmentação, portanto, é uma estratégia de marketing 
que implica definir, em um mercado geral, o segmen-
to que mais se adéqua ao produto que se tem a ofe-
recer. Para isto, fazem-se necessárias a identificação 
desses fluxos turísticos existentes e a definição da 
melhor opção de organização turística para cada um 
dos fluxos detectados. Quanto mais for conhecida a 
demanda, melhor se poderá conceber o produto.

Segundo a OMT, o mercado mundial atual apresen-
ta tendência à redução e fragmentação dos períodos 
de férias, aumento da procura de hospedagem na 
hotelaria convencional e a substituição de férias ati-
vas por um modelo que permita vivências emocio-
nais realistas. Na constituição da demanda, nota-se 
o aumento de turistas de terceira idade, a crescente 
importância pelos critérios turísticos de desenvolvi-
mento sustentável, a segmentação nos motivos das 
viagens, organizadas em família e em grupos, a uti-
lização do transporte aéreo e de novas tecnologias 
para busca dos destinos. 

O crescente número de produtos emergentes tem 
mudado radicalmente o destino de milhões de turis-

tas. A China, por exemplo, chegou a se posicionar, 
em menos de dois anos, entre os cinco principais 
países receptores de turistas. E se tornou, juntamen-
te com outros países asiáticos, o núcleo emissivo 
mais cobiçado do planeta.

Quanto aos produtos ofertados, observa-se a busca 
em atender aos anseios da demanda primando pela 
qualidade e pela diminuição nos preços relativos. 
Essas mudanças estão provocando uma série de 
ações estratégicas que visam às parcerias operacio-
nais, fusões na área de gestão e nas alianças entre o 
público e o privado. 

No cenário nacional, as mudanças ocorreram com 
a abertura de novos segmentos e regiões que estão 
investindo na atividade do turismo. A ampliação 
dos meios de divulgação dos novos produtos e a fa-
cilitação e o parcelamento dos custos atraem uma 
demanda cada vez maior. 

Numa breve leitura do mercado do turismo espírito-
santense, identifica-se uma demanda turística com 
fluxos sazonais, originários, na sua maioria, de nú-
cleos emissores nacionais dos estados de Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, sul da 
Bahia e de visitantes capixabas que viajam interna-
mente. Constitui-se de expressivos contingentes de 

3.2. SEGMENTAÇÃO DO TURISMO NO ESPÍRITO SANTO
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veranistas, que viajam por vias terrestres, possuem 
gasto médio abaixo do nível nacional, concentram-
se no litoral na época de verão e na Região Metropo-
litana e na Região das Montanhas Capixabas. 

Essa demanda é genericamente constituída por um 
mercado consumidor local e regional, com nível de 
renda baixo, que se utiliza preponderantemente de 
transporte rodoviário, buscando na destinação os 
balneários, a montanha e a metrópole e tendo como 
motivação o turismo de sol e praia, entretenimento, 
descanso, negócios e eventos. Além disso, o Espíri-
to Santo se defronta com um mercado concorrente, 
representado pelos estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo e do Nordeste. 

Com o objetivo de melhorar esse perfil atual e poder 
competir com outros produtos ofertados por outros 
estados, o Governo, empresários e sociedade, em 
conjunto, analisaram o mercado atual e definiram o 
foco de atuação para o direcionamento das ações de 
desenvolvimento do turismo.

Levando-se em consideração o PIB per capita, a po-
pulação e o PIB dos núcleos preponderantemente 
emissores para o Espírito Santo e a distância até o 
receptor e as atrações existentes, considera-se que o 
Estado do Espírito Santo pode melhorar a qualidade 
do seu produto. Nessa linha, algumas de suas vanta-
gens competitivas podem ser ressaltadas:

• Localização próxima aos maiores mercados 
emissores do País e de fácil acesso;

• Infra-estrutura urbana ampla e de boa qualidade 
na Região Metropolitana;

• Infra-estrutura turística adequada nas regiões 
turísticas;

• Possui complexo portuário que poderá ser utili-
zado no receptivo de cruzeiros marítimos;

• O Estado possui moderno parque industrial, sen-
do seus principais produtos: pelotas de minério 
de ferro, celulose e produtos siderúrgicos, além 
da existência de recursos naturais de grande valor 
econômico como petróleo, gás natural e mármore.

• Com uma grande variedade de ecossistemas, ain-
da possui mananciais de mata atlântica, dunas, 
restingas, manguezais, falésias, arrecifes, ilhas, 
tabuleiros, entre outros; 

• Grande quantidade de recursos hídricos de boa 
qualidade e beleza;

• Dispõe de patrimônio cultural e histórico diver-
sificado e singular, bem conservado e operando; 

• Costas de águas profundas propiciam oportuni-
dades ligadas tanto à pesca esportiva quanto à 
industrialização de pescado e à abertura de no-
vos portos;

• Projeta-se para o Espírito Santo um novo ciclo 
de desenvolvimento que acontecerá através de 
uma maior integração nacional e internacional.
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Segmentação do mercado atual
O turismo capixaba está hoje concentrado princi-
palmente no segmento de mercado do turismo de 
sol e mar, com as praias funcionando como maior 
atrativo. No entanto, vem crescendo rapidamente o 
chamado turismo de eventos e negócios.

Em ordem de dimensão e importância, o mercado 
turístico capixaba está orientado para os seguintes 
segmentos:

• Turismo de sol e praia

• Turismo de negócios e eventos

• Turismo rural/agroturismo

• Turismo cultural

• Turismo náutico

Desses segmentos presentes hoje no turismo capixa-
ba, vale destacar o turismo de negócios e eventos e o 
turismo rural/agroturismo. Em especial, o turismo de 
negócios e eventos guarda relação direta com o cresci-
mento dos investimentos nos setores de petróleo e de 
comércio exterior, compreendendo principalmente os 
grandes empreendimentos existentes ou em fase de 
implantação. A consolidação de alguns arranjos pro-
dutivos locais, como o de rochas ornamentais, tem co-
locado o Espírito Santo na rede mundial de eventos. A 
tendência esperada é de que a consolidação de outros 
arranjos também funcione como fonte de atração de 
fluxos de pessoas para o Espírito Santo.

Já o turismo rural/agroturismo vem chamando a 
atenção não somente dos capixabas, mas nacional-
mente. Pequenos arranjos produtivos ligados a ati-
vidades rurais estão surgindo e se consolidando no 
Estado.

As características do nosso litoral e a disponibiliza-
ção de infra-estrutura adequada têm chamado para 
o Espírito Santo, principalmente para a Região Me-
tropolitana, eventos ligados ao esporte e lazer, in-
cluindo-se o esporte náutico, o esporte de praia e 
outras modalidades.

Os segmentos promissores
Foram considerados segmentos promissores, para 
efeito do presente plano:

1. Turismo de negócios e eventos

2. Turismo rural/agroturismo

3. Turismo náutico

4. Turismo de aventura

5. Turismo cultural

6. Ecoturismo

7. Turismo de sol e praia

8. Turismo de saúde
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Matriz: segmentos x mercados

 Segmentos Mercado Mercado Mercado 
r  regional nacional internacional
 Negócios e eventos  • •
 Sol e praia • • •
 Rural/agroturismo • • 
 Náutico  • •
 Pesca   •
 Aventura • • •
 Ecoturismo • • •
 Cultural • • 

9. Turismo de pesca

10. Turismo de esportes

Os mercados prioritários
O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Turis-
mo do Espírito Santo 2025 estará focado prioritaria-
mente nos seguintes segmentos de mercado a serem 
considerados como focos principais das ações:

• Turismo de negócios e eventos

• Turismo de sol e praia

• Turismo rural/agroturismo

• Turismo náutico

• Turismo de pesca

• Turismo de aventura

• Ecoturismo

• Turismo cultural
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Como estratégias de abordagem dos mercados reco-
mendam-se as seguintes estratégias:

• Priorizar a oferta em forma de rotas turísticas, 
destacando aquelas que possuem condições de 
venda imediata, como a Rota do Sol e da Moque-
ca, do Mar e das Montanhas e a do Verde e das 
Águas. 

• Criar estratégia de divulgação, prioritariamente 
,junto aos consumidores das principais cidades 
e capitais de São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, bem como no Distrito Federal e em todo 
o Estado. 

• Intensificar a divulgação e a promoção, criando 
estratégias de fidelização e distribuição dos pro-
dutos capixabas junto aos consumidores atuais, 
e abrir novos mercados no Brasil e no exterior.

3.3. ESTRATÉGIAS DE ABORDAGEM DOS MERCADOS

Livro Plano de Turismo 2606 rev.indd   37 26/6/2006   12:11:50



38

A regionalização do Território Turístico do Espírito 
Santo visa otimizar esforços e facilitar a mobiliza-
ção, os recursos, a comunicação e a sinergia dos ar-
ranjos produtivos, buscando a consolidação do de-
senvolvimento sustentável do turismo, revelando-se 
um conjunto de atrativos com destacado diferencial, 
concentrado em um espaço geográfico delimitado. 
Esses espaços devem apresentar condições de com-
petição e cooperação entre seus atores que estimu-
lem os investimentos públicos, além de terem defi-
nidos os segmentos de mercado a trabalhar. 

O Estado, através da participação no Programa de 
Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, pro-
cedeu à organização territorial e à definição dos ro-
teiros que serão comercializados. Com esse progra-
ma, o Ministério do Turismo objetiva “… estruturar, 
qualificar e diversificar a oferta turística brasileira, 
ordenando-a em roteiros, com o objetivo de aumen-
tar a competitividade dos produtos turísticos em to-
das as unidades da Federação”.

Para efeito do Plano de Desenvolvimento Sustentá-
vel do Turismo, o Espírito Santo foi dividido em dez 
regiões. Essa divisão não invalida a elaboração de 

roteiros turísticos que perpassem mais que uma re-
gião. A idéia é que os roteiros as contemplem de for-
ma a integrar atrativos e segmentos diferenciados, 
valorizando e criando novos espaços de turismo. 

3.4. ESTRATÉGIA DE AÇÕES REGIONALIZADA
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REGIÕES TURÍSTICAS DO ESPÍRITO SANTO
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4. ELEMENTOS 
E PRINCÍPIOS 

BALIZADORES 
DO PLANO 
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O Plano de Desenvolvimento Sustentável do 
Turismo do Espírito Santo 2025 terá como 
princípios balizadores o Plano de Desenvol-

vimento Espírito Santo 2025 e os objetivos gerais do 
Plano Nacional do Turismo.

A continuidade no crescimento da economia 
mundial e o acirramento de conflitos étnico-
religiosos tendem a colocar o Brasil na rota do 

turismo internacional. Isso será possível através de 
investimentos em infra-estrutura local e divulgação 
nos principais países emissores. 

O Plano Nacional de Turismo sinaliza exatamente 
na direção da qualificação do Brasil como impor-
tante pólo receptor turístico internacional. Portanto, 
para o Espírito Santo, as oportunidades para o de-
senvolvimento do seu turismo poderão advir, de um 
lado, da priorização que está sendo dada ao setor em 
nível nacional e, por outro, das transformações por 

que passará a economia do Estado, principalmente 
em função de grandes investimentos industriais em 
perspectiva, contando, logicamente, com seus atra-
tivos naturais, históricos e culturais.

Assim como se vislumbra um cenário promissor sob 
o ponto de vista da economia como um todo, tam-
bém são esperados rebatimentos positivos e a gera-
ção de novos atrativos que, com certeza, conforma-
rão um novo cenário para o turismo capixaba.

Tomou-se como referência os cenários elabora-
dos pelo Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 
2025. 

4.2. OS BALIZAMENTOS GERAIS DO PLANO

4.1. OS CENÁRIOS MUNDIAL, NACIONAL E ESTADUAL
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Os macro-objetivos do Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2025 estão sintetizados na figura abaixo:

O turismo está inserido no Plano de Desenvolvi-
mento Espírito Santo 2025 através de um projeto 
classificado como estruturante, denominado Desen-
volvimento do Arranjo Produtivo de Turismo.

O objetivo desse plano é melhorar a competitivida-
de do APL de turismo capixaba, através da revita-
lização de centros turísticos, melhoria da infra-es-
trutura, criação de centros de eventos, consolidação 
de rotas turísticas, qualificação empresarial e dos 
trabalhadores e melhoria da governança.

Já o Plano Nacional de Turismo contempla dois ob-
jetivos estratégicos:

1º) Desenvolver o produto turístico brasileiro com 
qualidade, contemplando nossas diversidades 
regionais, culturais e naturais.

2º) Estimular e facilitar o consumo do produto tu-
rístico brasileiro nos mercados nacional e inter-
nacional.
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Inspirado nos objetivos das ações do Governo esta-
dual e no Plano de Turismo Nacional, o Plano de De-
senvolvimento Sustentável do Turismo do Espírito 
Santo 2025 terá como visão:

• A valorização da diversidade que caracteriza os 
atrativos turísticos do Estado, expressos, sobre-
tudo, na cultura, na história e na identidade de 
seu povo, e em produtos turísticos que represen-
tam um espaço específico da “brasilidade”.

É nessa diversidade de expressões que serão pensa-
dos e estruturados projetos e produtos voltados para 
a geração de renda, emprego e desenvolvimento do 
turismo no Espírito Santo. Para tanto, serão tomados 
como eixos centrais para os projetos e produtos os 
seguintes princípios:

a. De sustentabilidade calcada nos seguintes pilares:

• Economicamente viáveis: projetos embasados 
em pesquisas e adequados aos planos diretores 
municipais.

• Socialmente justos: sensibilização e capacitação 
da comunidade local, fomento ao associativis-
mo, mecanismos legais para continuidade de 
ações e planos. Participação das sociedades no 
planejamento e desenvolvimento dos planos.

• Ecologicamente corretos: respeito incondicio-
nal ao meio ambiente, respeito e valorização da 
diversidade cultural. Respeito à capacidade de 
carga ambiental e social através de fiscalização. 
Constituição de mais áreas de preservação e 
educação ambiental e implementação de leis de 
proteção.

• Culturalmente valorizados: os projetos locais de 
desenvolvimento do turismo precisam valorizar 
e respeitar as identidades culturais, o capital 
cultural. 

b. De desenvolvimento da base local, integrada 
com as comunidades regionais, operacionaliza-
da com os seguintes pilares:

• Gestão pública do turismo, participativa e inte-
grada: maior integração entre os atores públicos, 
privados e entidades não-governamentais e for-
talecimento dos conselhos.

• Fortalecimento das comunidades, respeito às co-
munidades tradicionais e às ONG’s que apóiam 
essas comunidades.

• Promover canais permanentes de comunicação 
com os atores locais, através de palestras, visitas 
técnicas, oficinas de aperfeiçoamento.

• Atividade turística desenvolvida como base educa-
tiva, com participação: elaborar e desenvolver pro-
gramas e projetos juntamente com a comunidade.

• Investir em capacitação de acordo com as ne-
cessidades locais, educação para o turismo em 
escolas e comunidades, inserção da temática de 
turismo no Parâmetro Curricular Nacional.

• Campanha de mobilização e sensibilização da 
população (atividade política).

c. Ações integradas através da interação e coope-
ração entre o setor público, iniciativa privada e 
sociedade civil organizada.
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Os objetivos estratégicos do Plano de Desen-
volvimento Sustentável do Turismo devem 
necessariamente se alinhar com as linhas 

traçadas pelo Plano de Desenvolvimento Espírito 
Santo 2025. O seu objetivo é melhorar a competiti-
vidade do APL de turismo capixaba, através da revi-
talização de centros turísticos, melhoria da infra-es-
trutura, criação de centros de eventos, consolidação 
de rotas turísticas, qualificação empresarial e dos 
trabalhadores e melhoria da governança. 

O seu escopo, por sua vez, tem as seguintes dire-
trizes: irradiação do desenvolvimento do turismo 
a partir da qualificação; irradiação do desenvolvi-
mento do turismo de qualidade com foco no turis-
mo local, regional e, prioritariamente, nacional; ir-
radiação do desenvolvimento do turismo a partir do 
fortalecimento da base econômica e social da me-
trópole, das cidades intermediárias e cidades locais, 
ou seja, irradiação do desenvolvimento do turismo 
a partir da qualificação da metrópole – especializa-
ções urbanas. 

Essas diretrizes serão concretizadas a partir dos se-
guintes projetos estruturantes:

• Revitalização do Centro de Guarapari, por inter-
médio de ações e investimentos em infra-estru-
tura e saneamento, urbanização de áreas turísti-

5.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO PLANO

cas, preservação e recuperação de áreas verdes e 
de monumentos históricos e culturais.

• Construção de centro de eventos nas regiões das 
Montanhas Capixabas e Metropolitana.

• Melhoria da infra-estrutura para o turismo nas 
regiões turísticas.

• Estrada Parque de Caparaó.

• Infra-estrutura viária e sinalização para atendi-
mento das rotas turísticas.

• Preservação do patrimônio histórico, cultural e 
ambiental.

• Aeroporto internacional.

• Atração de investimentos na categoria resort.

• Preservação ambiental e paisagística de áreas de 
destinação turística.

• Capacitação profissional e empresarial do trade 
turístico.

• Construção de uma marina de uso público.

• Aproximação e atuação conjunta das gestões 
municipais e da iniciativa privada.
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5.2. METAS E OBJETIVOS MOBILIZADORES

6. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

As seguintes diretrizes estratégicas foram conside-
radas relevantes:

A) MEIOS DE DIVULGAÇÃO E PÚBLICO-ALVO

• Divulgar para o público de acordo com os dife-
rentes segmentos: “produto certo para consumi-
dor certo”;

• Organizar informações turísticas em sites apro-
priados, com textos em português e em idiomas 
estrangeiros;

• Envolver e sensibilizar a comunidade local na 
promoção do turismo, transformando os habi-
tantes em “multiplicadores”.

• Aumentar o gasto médio do turista que visita 
o Espírito Santo, de R$ 44,00 em 2005 para R$ 
144,60 em 2025, o que representa um aumento 
anual médio de 6,1%;

• Aumentar a participação do fluxo turístico de 
negócios e eventos, de 15% em 2005 para 25% 
em 2025, o que representa um aumento anual 
médio de 2,6%;

• Ter rotas consolidadas: Rota do Sol e da Moque-
ca, Rota do Mar e das Montanhas, Rota do Verde 
e das Águas, Rota dos Vales e do Café, Rota da 

Costa e da Imigração, Rota do Caparaó e Cami-
nhos do Imigrante;

• Ter dois resorts implantados: um no sul e outro 
no norte do Estado;

• Guarapari revitalizada;

• Aumentar a quantidade de empregos formais do 
setor de turismo no Espírito Santo, de 22.436 em 
2004 para 72.248 em 2025, o que representa um 
aumento anual médio de 6,1%.
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7. MACROPROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Os projetos do Plano de Desenvolvimento Susten-

tável do Turismo do Espírito Santo 2025 sairão de 

sete macroprogramas, divididos por áreas temáticas, 

seguindo-se a lógica do Plano Nacional do Turismo.

Assim, os macroprogramas foram definidos na se-

guinte seqüência:

• Gestão e relações institucionais

B) EDUCAÇÃO

• Desenvolver uma política pública de educação 
para o turismo no Espírito Santo. 

C) GESTÃO DO TURISMO

• Promover maior integração dos órgãos envolvi-
dos direta e indiretamente na atividade turísti-
ca no quesito ações e projetos, principalmente 
nos órgãos que efetuam ações de base como, por 
exemplo, educação, saúde, segurança;

• Promover integração entre as várias secretarias 
nas várias instâncias governamentais;

• Criar uma entidade coordenadora das ações de 
turismo, com estrutura e autonomia;

• Priorizar a promoção do turismo capixaba no or-
çamento estadual.

D) INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

• Promover investimentos em segurança e educa-
ção para o turismo;

• Promover investimentos em infra-estrutura de 
serviços públicos, vias de acesso e informações 
turísticas.

E) POLÍTICAS PÚBLICAS

• Criar políticas públicas regionais voltadas para 
o desenvolvimento sustentável, tendo o turismo 
como uma de suas bases de apoio.

F) POLÍTICA

• Semear, na percepção dos políticos, a idéia do 
turismo como atividade geradora de empregos e 
renda, para um maior incentivo a essa atividade.
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• Infra-estrutura

• Fomento

• Diversificação da oferta turística

• Qualidade dos produtos turísticos

• Comercialização

• Promoção e informações turísticas

Macroprograma 1 - GESTÃO E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 
A) DESCRIÇÃO

A importância da área temática gestão deve-se à ne-
cessidade constante de articulação entre os diversos 
atores dos setores do turismo, com vistas à busca 
de soluções para entraves burocráticos, comparti-
lhamento de decisões e participação dos diversos 
atores no processo de crescimento do setor.

Integram esse conceito projetos e ações direciona-
dos a: definição das regiões prioritárias do Estado; 
organização e capacitação dos atores locais; plane-
jamento turístico das regiões e municípios; atuação 
integrada do Governo e sociedade civil; integração 
das instâncias municipal, regional, estadual e nacio-
nal; ampliação do orçamento público; captação de 
recursos financeiros; monitoria e avaliação do pro-
grama regionalmente.

Caberá ao Governo do Estado estabelecer as diver-
sas interfaces necessárias à gestão do Plano de Tu-
rismo.

B) PROJETOS

Projeto I - Institucionalização, estruturação 
e difusão do plano
O projeto terá como escopo:

• Na articulação com os municípios, fortalecer e in-
teriorizar as informações para as comunidades e 
trade turístico, através de seminários regionais;

• Melhorar as condições de comunicação das pre-
feituras;

• Instituir norma estabelecendo que só sejam re-
passados recursos orçamentários para os mu-
nicípios com gestão participativa do turismo, 
Conselho Municipal de Turismo (CMT), Fundo 
Municipal de Turismo (FMT), Plano Municipal 
de Desenvolvimento do Turismo e Plano Diretor 
Municipal (PDM);

• Criar mecanismos legais para dar continuidade 
às ações do Plano Estadual;

• Programar políticas públicas de turismo de for-
ma articulada com as regiões do Estado;

• Promover a compatibilização e a articulação das 
diversas ações voltadas para o desenvolvimento 
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do turismo do Estado, integrando as instâncias 
dos poderes Executivo e Legislativo e as iniciati-
vas do setor privado;

• Articular com a Assembléia Legislativa a aprova-
ção de projetos de interesse do turismo estadual, 
sejam estes voltados à normatização ou para in-
vestimentos;

• Articular junto ao Governo do Estado e Assembléia 
Legislativa a criação e regulamentação da legisla-
ção específica à segurança pública voltada ao turis-
mo;

• Adequar a estrutura do órgão oficial de turismo 
do Estado;

• Articular com os ministérios a apresentação e 
aprovação de projetos de interesse do turismo;

• Apoiar os órgãos municipais de turismo.

Projeto 2 - Construção de um turismo 
sustentável e integrado à cultura capixaba
O projeto terá como escopo:

• Promover a articulação entre os órgãos de fisca-
lização ambiental e polícias para um melhor de-
sempenho;

• Promover a campanha de orientação e conscien-
tização referente à legislação ambiental;

• Inserir a educação para o turismo sustentável 
como conteúdo interdisciplinar para a educação 
infantil e fundamental;

• Promover uma política efetiva de fiscalização vi-
sando à preservação ambiental e paisagística;

• Integrar mais fortemente a cultura capixaba ao 
turismo;

• Criar mecanismos de despoluição visual e rees-
truturação das paisagens naturais.

Projeto 3 - Apoio ao desenvolvimento do 
turismo regional
O projeto terá como escopo:

• Estimular a criação e funcionamento dos Conse-
lhos e Fundos Municipais de Turismo;

• Estimular a contratação de profissionais de tu-
rismo, através de concurso público nos órgãos 
estaduais e municipais;

• Intensificar, nos municípios (prefeituras), a fis-
calização do uso e ocupação do solo;

• Estimular os municípios a participarem das po-
líticas regionais do turismo;

• Incentivar a criação de consórcios intermunici-
pais, de amplitude regional;
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• Monitorar e avaliar a execução do plano pelos 
conselhos estadual e municipal de turismo;

• Apoiar iniciativas que visem ao aprimoramento 
da gestão pública do turismo, através de melho-
ria da competência técnica dos gestores;

• Incentivar e apoiar a estruturação organizacio-
nal para a implantação de Conselhos e de Secre-
tarias de Turismo na esfera municipal.

Projeto 4 - Captação de recursos e 
viabilização de meios para o 
desenvolvimento do turismo
O projeto terá como escopo:

• Viabilizar a utilização de recursos do Fundo Am-
biental para projetos ambientais em áreas turís-
ticas, em unidades de conservação e para infra-
estrutura e educação ambiental;

• Promover a destinação de partes dos recursos 
provenientes dos royalties de petróleo para in-
vestimentos em infra-estrutura turística e sanea-
mento básico;

• Promover o cumprimento do Estatuto das Cida-
des.

Projeto 5 - Projeto Parcerias
O projeto terá como escopo:

• Criar espaços para parcerias entre instituições 
públicas, privadas, faculdades, ONGs e empre-
sas do setor do turismo, com a finalidade de pro-
mover o desenvolvimento do turismo local.

Projeto 6 - Projeto Gestão Integrada
O projeto terá como escopo:

• Incentivar e promover a gestão integrada entre 
secretarias, instituições e planejamentos muni-
cipais ou regionais;

• Implantar instrumento jurídico (termo de coo-
peração técnica) entre as áreas de Desenvolvi-
mento Econômico, Cultura, Educação e Meio 
Ambiente.

Projeto 7 - Projeto Conscientização
O projeto terá como escopo:

• Realizar campanhas educativas internas volta-
das para o turismo sustentável;

• Elaborar e promover campanhas internas de 
conscientização ambiental, cultural e recepção 
ao turista.
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Projeto 8 - Consolidação dos Arranjos 
Produtivos Locais - APL’S
O projeto terá como escopo:

• Integrar os arranjos produtivos locais na gestão 
do turismo;

• Fortalecer processos e desenvolver modelos de 
gestão a partir dos arranjos produtivos locais de 
turismo;

• Integrar as rotas turísticas aos corredores ecoló-
gicos;

• Estimular a transformação dos APL’s em atrati-
vos turísticos.

Macroprograma 2 - INFRA-ESTRUTURA
A) DESCRIÇÃO

Esta área temática envolve a criação/melhoramen-
to da infra-estrutura básica, visando garantir tanto 
a viabilidade como a sustentabilidade, ao longo dos 
anos, de investimentos na expansão da oferta ho-
teleira, de áreas e equipamentos de lazer, além da 
diversificação de produtos turísticos.

Dessa forma, constitui-se meta geral para este macro-
objetivo a viabilização da infra-estrutura básica para o 
turismo com ênfase na intermodalidade do transpor-
te, na adequação do transporte aéreo, na sinalização 
turística local e rodoviária e na segurança do turista.

A necessidade de infra-estrutura reforça a necessi-
dade de articulação entre o setor público e o setor 
privado, através de parcerias, na busca pela viabi-
lização da infra-estrutura necessária aos destinos 
turísticos do Estado. Portanto, a criação/melhoria 
da infra-estrutura das cidades onde, efetivamente, o 
turismo acontece, deve ser fruto, principalmente, de 
PPP (parceria público/privada).

Parcela dos investimentos na infra-estrutura turística 
do Estado depende de decisões que estão no âmbito 
federal. São investimentos em rodovias, ferrovias e 
aeroporto. Nesse sentido, o Governo do Estado do 
Espírito Santo envidará todos os esforços no sentido 
de que tais investimentos sejam realizados.

Estão incluídos na relação de investimentos considera-
dos prioritários e estruturantes para o turismo capixaba:

• Duplicação da BR-101

• Duplicação da extensão da BR-101 – Contorno 
de Vitória

• Construção do novo aeroporto de Vitória

• Recuperação e melhoria da BR-262

• Recuperação e ampliação da Rodovia do Sol, que 
ligará a capital do Estado ao litoral norte

• Construção da Ferrovia Litorânea Sul

• Estrada Parque Caparaó

• Adequação dos aeroportos reginais
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B) PROJETOS

Projeto 1 - Qualificação das cidades 
turísticas
O projeto terá como escopo:

• Prover as cidades de água, energia, comunica-
ção, transporte público, segurança, coleta de 
lixo e tratamento de esgoto;

• Recuperar e cuidar do paisagismo natural dos 
pontos turísticos;

• Fomentar a implantação de áreas de parquea-
mento em pontos de maior fluxo de turistas;

• Ampliar a oferta de atendimento médico e hos-
pitalar;

• Implementar a Delegacia do Turista interligada 
com as demais ações dos demais segmentos da 
Segurança Pública – PM, Corpo de Bombeiros, 
Capitania dos Portos;

• Criar e manter área de preservação ambiental;

• Criar centros de educação ambiental;

• Criar banco de projetos para aproveitamento dos 
royalties do petróleo;

• Viabilizar/criar programa de saneamento básico 
e paisagismo para as comunidades tradicionais.

Projeto 2 - Melhoria do acesso às regiões, 
cidades e pontos turísticos
O projeto terá como escopo:

• Viabilizar investimentos em infra-estrutura ro-
doviária, ferroviária, hidroviária e aérea que fa-
cilitem o acesso dos turistas, bem como funcio-
nem como atração de investimentos privados;

• Prover adequada sinalização;

• Acesso mecânico: construção de teleféricos;

• Promover investimentos na construção de tele-
férico para acesso a pontos turísticos.

Projeto 3 - Projeto Âncoras
O projeto terá como escopo:

• Implantar um centro de eventos na Região Me-
tropolitana para atender ao turismo de eventos;

• Atrair investidores para a implantação de proje-
tos de infra-estrutura hoteleira do tipo resort no 
litoral sul e norte do Estado;

• Implantar centros de convenções e eventos nas 
outras regiões turísticas;

• Viabilizar a implantação do turismo náutico, 
criando marinas e estrutura para recepção de 
cruzeiros marítimos.

Livro Plano de Turismo 2606 rev.indd   52 26/6/2006   12:12:20



53

Macroprograma 3 – AÇÕES DE FOMENTO
A) DESCRIÇÃO

Quase que exclusivamente é legada à iniciativa pri-
vada a execução dos serviços turísticos. Entretanto, 
para que esta execução ocorra é necessário que se 
disponha de um adequado suporte de fomento. E 
por fomento entende-se a disponibilização de crédi-
to de longo prazo e de políticas de incentivos.

Cabe ao Estado, portanto, criar políticas para o fomen-
to de empreendimentos turísticos; criação e divulgação 
de linhas de crédito; orientação aos empreendedores 
no acesso às linhas de crédito e oportunidades de negó-
cios e atração de novos investimentos para as regiões. 

B) PROJETOS

Projeto 1 - Atração de investimentos
O projeto terá como escopo:

• Atrair investidores privados para a implantação 
de projetos de oferta hoteleira, de equipamentos 
de lazer e entretenimento e de serviços de apoio 
ao turismo, tanto para a Região Metropolitana 
como para outras regiões do Estado;

• Fomentar a implantação de agroindústria e arte-
sanato no interior;

• Viabilizar a concretização de projetos/empreen-
dimentos de natureza estruturante através da 
criação de parcerias público-privadas;

• Criar um portfólio para oportunidades de negó-
cios e parcerias;

• Melhorar os aspectos legais: jurídicos, ambien-
tais, culturais e públicos.

Projeto 2 - Apoio aos Arranjos Produtivos 
Locais de Turismo - APL’S
O projeto terá como escopo:

• Apoiar a organização de APL’s como instância 
de governança (apoio e orientação);

• Ampliar as linhas de financiamento para o turis-
mo;

• Estimular e divulgar ações/empreendimentos de 
sucesso no Estado voltados para o turismo;

• Melhorar a comunicação entre os parceiros;

• Trabalhar a cultura da cooperação, cuja ausên-
cia dificulta a instância de governança, sobretu-
do na agroindústria e artesanato.

Macroprograma 4 - DIVERSIFICAÇÃO DA 
OFERTA TURÍSTICA
A) DESCRIÇÃO

A oferta diversificada de produtos turísticos é con-
dição necessária para a organização e ampliação da 
atividade turística. 
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Considera-se como fundamental a articulação entre 
os setores público e privado, principalmente como 
forma de fortalecer as atividades de estruturação e 
qualificação de roteiros.

Com a criação/fortalecimento das rotas, objetiva-se 
maximizar o aproveitamento das potencialidades e 
particularidades de cada região do Espírito Santo. 
Para que essa maximização ocorra, o Estado deve 
contribuir para a organização dos arranjos/cadeia 
produtiva local; para a sistematização e compatibili-
zação dos calendários de eventos regionais-estadu-
ais; para o planejamento, integração e operacionali-
zação de roteiros diversificados; para a segmentação 
do turismo; e para o monitoramento e avaliação dos 
roteiros.

B) PROJETOS

Projeto 1 - Preservação do patrimônio 
histórico e cultural
O projeto terá como escopo:

• Melhorar/ativar a política de preservação do pa-
trimônio histórico-cultural;

• Promover o resgate e o fortalecimento da diver-
sidade cultural do Estado;

• Valorizar a história do Estado;

• Estimular a preservação da cultura genuína 
como fator de identidade cultural;

• Integrar turismo e cultura;

• Incentivar os municípios a estruturarem seus pa-
trimônios histórico e cultural para recebimento 
de turista.

Projeto 2 - Promoção de Feiras e Eventos 
Turísticos 
O projeto terá como escopo:

• Criar um calendário regionalizado e de forma in-
tegrada de feiras e exposições;

• Criar feiras e eventos que guardem identidade 
com a cultura e produção local de artesanato;

• Promover ações de capacitação para o setor de 
eventos;

• Criar grupo gestor para maior divulgação dos 
eventos regionais.

Projeto 3 - Espírito Santo nas Rotas Marítimas
O projeto terá como escopo: 

• Inserir o Estado nas rotas dos cruzeiros marítimos;

• Reestruturar e implantar um plano diretor para 
o turismo náutico;

• Criar um programa/projeto com foco no segmen-
to sol e praia no litoral do Espírito Santo;
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• Criar infra-estrutura para receber navios de cru-
zeiro marítimo de grande porte;

• Capacitar mão-de-obra para atendimento dos 
cruzeiros marítimos.

Projeto 4 - Rotas e Roteiros Turísticos
O projeto terá como escopo:

• Consolidar as rotas turísticas já existentes;

• Desenvolver novas rotas turísticas que atentem 
para as características e atrativos turísticos das 
regiões;

• Desenvolver roteiros regionais e segmentados;

• Melhorar os atrativos turísticos para a formação 
dos roteiros.

Projeto 5 - Pólo de Eventos
O projeto terá como escopo:

• Transformar o Espírito Santo em um pólo para 
realização de eventos em níveis nacional e inter-
nacional;

• Criar parcerias com a iniciativa privada no sen-
tido de viabilizar a atração de eventos – congres-
sos, feiras e outros;

• Viabilizar a implantação de infra-estrutura ne-
cessária, como um centro de eventos;

• Dar apoio logístico aos eventos captados para o 
Estado;

• Capacitar mão-de-obra para eventos;

• Divulgar a estrutura já existente do ES para even-
tos de pequeno e médio porte.

Projeto 6 - Diversificação da oferta turística
O projeto terá como escopo:

• Prospectar e atrair os segmentos de turismo (eco-
turismo, agroturismo, turismo náutico, turismo 
de negócios e eventos, sol e praia, aventura, pes-
ca, cultural, esportivo);

• Incrementar as diversas modalidades do turismo 
náutico;

• Desenvolver estudos objetivando a identificação 
de novas oportunidades de desenvolvimento de 
produtos turísticos;

• Viabilizar a implantação e utilização de recifes 
artificiais como produto turístico para mergulho;

• Consolidar o ecoturismo através da qualificação 
das comunidades locais.

Livro Plano de Turismo 2606 rev.indd   55 26/6/2006   12:12:20



56

Macroprograma 5 - QUALIDADE DOS 
PRODUTOS TURÍSTICOS
A) DESCRIÇÃO

A qualidade do produto turístico, mais do que uma 
vantagem competitiva, é pressuposto fundamental 
para o sucesso dos destinos. Num mundo onde cen-
tenas de destinos turísticos competem pela prefe-
rência dos turistas, torna-se fundamental a proposi-
ção de ações que levem à qualidade.

Aqui, o Estado tem papel importante na definição 
de parâmetros para a qualificação e regulamentação 
dos equipamentos e serviços; elaboração de normas, 
leis e posturas; controle e fiscalização; criação de 
acesso para pessoas com necessidades especiais; 
certificação dos serviços turísticos e capacitação ge-
rencial e profissional.

B) PROJETOS

Projeto 1 - Mobilização para um turismo 
de qualidade
O projeto terá como escopo:

• Sensibilizar a comunidade turística para a im-
portância da recepção com qualidade;

• Realizar campanhas de sensibilização com em-
presariado para qualificação dos serviços;

• Realizar campanhas para mobilizar, conhecer e 
dar visibilidade ao turismo capixaba;

• Intensificar a divulgação.

Projeto 2 - Capacitação para um turismo 
de qualidade
O projeto terá como escopo:

• Qualificar e capacitar de forma permanente o 
segmento do turismo receptivo através de parce-
rias com representações patronais e laborais;

• Treinar e capacitar os agentes de segurança pú-
blica nas áreas turísticas do Estado;

• Oferecer cursos técnicos na área do turismo, 
com foco na receptividade, e cursos de idiomas.

Projeto 3 - Certificação para a qualidade
O projeto terá como escopo:

• Viabilizar laboratórios para a realização de aná-
lises da água e dos alimentos para o segmento 
artesanal;

• Criar parâmetros e normas para a classificação de 
equipamentos e serviços turísticos;

• Motivar e orientar os municípios para a adoção 
de parâmetros de certificação de equipamentos 
e serviços turísticos;

• Criar ouvidoria estadual de turismo;

• Intensificar a fiscalização das atividades turísti-
cas, de forma integrada;

• Criar rede virtual de qualificação;
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• Mobilizar e qualificar todos os segmentos turís-
ticos;

• Sistematizar informações turísticas em cartilhas.

Macroprograma 6 – PROMOÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO
A) DESCRIÇÃO

As ações de marketing voltadas para promoção e co-
mercialização têm o objetivo de consolidar os pro-
dutos turísticos capixabas como destinos nacionais 
e internacionais. Precisam, portanto, revelar os dife-
renciais do Espírito Santo em relação a outros desti-
nos, destacando-se a cultura, a hospitalidade e a ale-
gria do povo, além dos atrativos naturais e geográfi-
cos como a proximidade entre o mar e a montanha.

A comercialização deve ter como base: estudos dos 
mercados nacional e internacional; distribuição e 
promoção de canais de comercialização; divulgação 
nos mercados nacional e internacional; participação 
em eventos e rodadas de negócios; interação com 
agentes e operadores nacionais e internacionais.

B) PROJETOS

Projeto 1 - Imagem e marca do turismo 
capixaba
O projeto terá como escopo:

• Realçar os atrativos naturais, culturais, diversi-
dade ambiental e posição geográfica;

• Mostrar imagens do Espírito Santo;

• Trabalhar a imprensa no sentido de valorizar as 
potencialidades e imagens positivas do Espírito 
Santo;

• Criar uma agência de promoção do Espírito Santo;

• Potencializar a marca Espírito Santo, criando 
novos mecanismos de divulgação como, por 
exemplo, produtos exportados;

• Utilizar mais as mídias local e nacional na pro-
moção do Estado.

Projeto 2 - Implementação do Plano de 
Marketing e Política de Comercialização
O projeto terá como escopo:

• Definir política e estratégia de comercialização 
de produtos turísticos, tendo como referência os 
mercados-alvo e os produtos a serem comercia-
lizados;

• Promover avaliações periódicas do Plano de Ma-
rketing adequando-o as mudanças do mercado.

Projeto 3 - Divulgação
O projeto terá como escopo:

• Realizar e participar de eventos, com a finalidade 
de divulgar os atrativos do Estado na mídia nacio-
nal junto às operadoras e potenciais investidores;
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• Motivar as operadoras para inclusão do destino 
Espírito Santo nos seus roteiros.

• Divulgar o Espírito Santo para as operadoras de 
cruzeiros marítimos;

• Divulgar o calendário de eventos do Espírito 
Santo nos mercados nacional e internacional;

• Aprimorar o portal eletrônico como instrumento 
de promoção e divulgação;

• Participar com produtos turísticos em eventos 
internacionais e nacionais;

• Implantar postos de informações turísticas nas 
principais rodovias do Estado;

• Criar parcerias com o setor privado e prefeituras 
municipais na divulgação do turismo capixaba;

• Intensificar divulgação no período de baixa tem-
porada;

• Realizar road show;

• Realizar campanhas de divulgação para o mer-
cado regional.

Projeto 4 - Destino Espírito Santo
O projeto terá como escopo:

• Inserir o Estado nos circuitos de esportes radicais;

• Inserir o Espírito Santo em rotas internacionais;

• Atrair vôos charter para o Espírito Santo.

Macroprograma 7 - INFORMAÇÕES 
TURÍSTICAS
A) DESCRIÇÃO

Dada à dinâmica do mundo atual, a posse de infor-
mações estratégicas é condição necessária para a to-
mada de decisões em qualquer atividade no mundo 
dos negócios. Sendo assim, para que o turismo se 
transforme em um negócio rentável e sustentável, 
são necessários: o contínuo aprimoramento de ins-
trumentos geradores, o fortalecimento das institui-
ções responsáveis e a expansão dos investimentos na 
construção de sistemas de informações do setor. Para 
tanto, torna-se fundamental que o Espírito Santo dis-
ponha de um sistema de informações turísticas.

B) PROJETOS

Projeto 1 - Estudos e Pesquisas
O projeto terá como escopo:

• Realizar pesquisas periódicas para atualização 
dos inventários da oferta turística;

• Desenvolver estudos de prospecção de turistas 
nacionais e internacionais;

• Definir uma metodologia-padrão para pesquisa 
de fluxo turístico e o seu monitoramento;
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• Realizar anualmente pesquisas do fluxo turísti-
co na baixa, média e alta temporadas;

• Criar um sistema de indicadores para subsidiar 
o planejamento do setor; 

• Efetuar pesquisas e respectiva divulgação dos 
resultados nos eventos.

Projeto 2 - Turismo em dados
O projeto terá como escopo:

• Criar um centro de documentação e de informa-
ções turísticas, integrando Estado e municípios;

• Criar um banco de dados sobre o turismo no Es-
pírito Santo, com mecanismo de atualização;

• Facilitar o acesso às informações através de sites 
e publicações;

• Disponibilizar um glossário turístico.
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6. A GESTÃO DO 
TURISMO NO 

ESPÍRITO SANTO
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Com a criação da SEDETUR, o turismo ganha sta-
tus de atividade estratégica no cenário econô-
mico estadual. Para garantir resultados na área 

instituiu-se no âmbito da SEDETUR a Subsecretaria 
de Turismo, organismo que possui a função de articu-
lador entre os diversos atores, públicos e privados, no 
processo de desenvolvimento, integrando as políticas 
públicas às outras ações, além de servir de interlocutor 
com os municípios e as demais secretarias. 

Para a execução das tarefas necessárias nesse pro-
cesso, a Subsecretaria teve como desafio conceber 
um novo modelo de gestão pública, descentralizada 
e participativa, sendo, então, organizada em gerên-
cias e constituídos fóruns de discussão representa-
tivos da sociedade civil, da cadeia produtiva e de 
organismos públicos de turismo, a saber:

• Gerências: de Planejamento Turístico, de Quali-
ficação dos Serviços Turísticos, e de Promoção e 
Comercialização. 

• Conselho Estadual do Turismo.

• Comissões Temáticas Permanentes: de Segmen-
tação e Regionalização, de Qualificação da Su-
perestrutura, de Qualificação Profissional, de Fi-

nanciamento, Investimento e Infra-estrutura, de 
Promoção e Comercialização, e de Legislação e 
Segurança.

A Subsecretaria de Turismo, por sua vez, está orga-
nizada em três gerências e cada uma delas tem como 
objetivo:

• Gerência de Planejamento Turístico: tem a com-
petência de promover ações que visem elaborar 
o Plano de Desenvolvimento do Turismo, promo-
ver estudos e pesquisas sobre a oferta e demanda 
turísticas, implantar a bolsa de negócios, entre 
outras atividades correlatas. Tem a competência 
de dirigir, organizar, supervisionar, coordenar e 
controlar as atividades relativas ao PRODETUR/
NE II e implantar uma política de captação de re-
cursos financeiros, entre outras atividades cor-
relatas.

• Gerência de Promoção e Comercialização: tem a 
competência de promover uma política de marke-
ting turístico em níveis regional, nacional e inter-
nacional, captar e apoiar eventos, viabilizar estu-
dos que visem à captação de recursos e obtenção 
de incentivos, entre outras atividades correlatas.

6.1. A ESTRUTURA DA GESTÃO DO TURISMO NO ESPÍRITO SANTO
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• Gerência de Qualificação dos Serviços Turís-
ticos: executar o cadastramento e classificação 
dos equipamentos turísticos, promover campa-
nhas de sensibilização e conscientização turísti-
cas, entre outras atividades correlatas.

O CONTURES - Conselho Estadual de Turismo, 
criado pelo decreto nº. 2026-S, de 22 de outubro de 
2003, tem como finalidade:

• A partir da necessidade de integração entre os 
organismos públicos, os integrantes da cadeia 
produtiva do turismo e a sociedade civil, insti-
tuiu um órgão consultivo com a finalidade de fo-
mentar o desenvolvimento sustentável da ativi-
dade turística no Estado. Tem como atribuições 
assistir a Sedetur na formulação de uma política 
de turismo para o Estado; participar da elabora-
ção do Plano Estadual de Turismo; incentivar e 
promover o turismo no Estado; estudar e propor 
medidas de difusão e amparo ao turismo no Es-
tado do Espírito Santo; coordenar, acompanhar, 
avaliar e aprovar o desenvolvimento de ações 
voltadas para a municipalização do turismo no 
Estado; manter intercâmbio permanente com 
outros conselhos de turismo; e opinar sobre ma-
térias de interesse turístico que lhe sejam apre-
sentadas.

As Comissões Temáticas Permanentes foram esta-
belecidas como fóruns de discussão sobre as estra-
tégias de turismo e estão agrupadas por temas. O 
objetivo das Comissões é estudar, elaborar e progra-

mar projetos e proposições que contribuam para a 
concretização de políticas públicas destinadas ao 
desenvolvimento do turismo bem como identificar 
e discutir os problemas do setor, a fim de encami-
nhar e propor ações. Compostas por membros do 
Conselho e órgãos da administração pública, repre-
sentantes do setor empreendedor ou, ainda, pelas 
associações civis e organizações não-governamen-
tais, têm o seu funcionamento previsto no Capítulo 
VII do Regimento Interno do CONTURES.

As comissões estão dividas em:

1. Comissão Temática Permanente de Regionaliza-
ção e Segmentação: fortalecer os diversos seg-
mentos turísticos brasileiros, contribuindo para 
aumentar o número de produtos de qualidade 
para comercialização. Propor ações para a orga-
nização e consolidação referentes aos vários seg-
mentos turísticos (turismo rural, agroturismo, 
ecoturismo, turismo de aventura, de negócios, 
etc.) e a sua integração de forma regional. Estru-
turar o produto turístico do Estado do Espírito 
Santo, organizando e qualificando rotas turís-
ticas e circuitos turísticos integrados, constitu-
ídos por municípios agrupados em consórcios 
ou pequenos grupos. Esta ação visa aumentar a 
oferta, colocando no mercado novos produtos de 
qualidade, contemplando a diversidade regional 
capixaba.

2. Comissão Temática Permanente de Qualifica-
ção da Superestrutura: regular o setor, norma-
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tizando, certificando e fiscalizando a atividade 
turística, visando à melhoria da qualidade dos 
equipamentos e serviços, garantindo a seguran-
ça e a satisfação dos consumidores. Propor ações 
integradas entre a PMES, PC, PR Federal, PR Es-
tadual e Detran para garantir segurança tanto à 
qualidade dos serviços prestados quanto a segu-
rança física dos turistas e da população.

3. Comissão Temática Permanente de Qualificação 
Profissional: discutir critérios de certificação 
ocupacional e de competências específicas para 
orientar a formação profissional. Articular e pro-
por ações e programas de conscientização turís-
tica e de formação e capacitação profissional, 
com vistas à oferta e à demanda, para melhorar 
a qualidade dos serviços.

4. Comissão Temática Permanente de Financiamen-
to, Investimento e Infra-estrutura: ampliar e rever 
a disponibilidade de linhas de crédito e financia-
mento adequados a cada segmento, para empre-
endimentos novos ou em uso, e para incentivar 
grupos de consumo facilitando as viagens do-
mésticas. Apoiar a identificação, a elaboração e 
o cadastramento de projetos para captação de in-
vestimentos e grupos de consumo no Brasil e no 
exterior. Promover articulações e criar condições 
para disponibilizar as facilidades de infra-estru-
tura pública e estimular investimentos privados 
para melhorar a qualidade dos destinos turísti-
cos. 

5. Comissão Temática Permanente de Promoção e 
Comercialização: coordenar e integrar a parti-
cipação governamental e da iniciativa privada, 
facilitando a promoção e o apoio à comercializa-
ção dos produtos turísticos e fortalecimento da 
distribuição.

6. Comissão Temática Permanente de Legislação: 
identificar e propor adequações na legislação tu-
rística e correlata, para o ordenamento e norma-
tização das atividades turísticas.

7. Comissão Temática Permanente de Segurança: 
propor ações integradas entre a PMES, PC, Polí-
cia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária e De-
tran, para garantir a segurança e a qualidade dos 
serviços prestados, bem como a segurança física 
dos turistas e da população.

As comissões temáticas, quando necessário, poderão 
resultar em fusões, atentando principalmente para situ-
ações em que os problemas e ações são de áreas afins.
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6.2 - A GESTÃO DO PLANO DE TURISMO 

Entende-se por Gestão do Plano as ações de 
natureza mais operacional que envolvem o 
detalhamento, a definição de responsabili-

dades das ações a serem executadas, a definição 
de metas e indicadores de acompanhamento e ava-
liação, bem como a implantação de uma estrutura 
organizacional e um modelo de gerenciamento. 

A gestão do plano é de responsabilidade do órgão esta-
dual do turismo. Para tanto, poderá ser constituído um 
grupo de gestão especialmente voltado para, a partir 
das oportunidades e restrições – internas e externas –, 
promover o detalhamento, viabilizar a execução, fazer o 
acompanhamento e a avaliação do Plano de Turismo.
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Participantes na 
Construção do Plano

1ª e 2ª Oficinas
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Clarissa Andrade de Freitas Região Metropolitana

Cláudio José Calmon Agência Viva Pedra Azul 

Clegen Delunardo Agência – Ilha Viagens

Danielle Passos Gomes Instituto Capixaba de Ecoturismo 

Danielli Nogueira Alves da Silva Longitures Assessoria e Consultoria

Nome Instituição
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Débora Nunes Barbosa Região do Verde e das Águas 

Diego Mancini Três UVV 

Diogenes Gonçalves de Freitas Escola Radier 

Diomedes Maria Caliman Berger SEDETUR

Dorval de Assis Uliana Região Doce Pontões Capixaba

Dulce A. Mariani Gonçalves Guia de Turismo

Eclesio José Barlez Região Sul

Edson S. Fiorotti Região do Verde e das Águas

Élson Augusto Nascimento Região Doce Pontões Capixaba

Elza Régio Pestana Região do Verde e das Águas

Érica de Souza Região Sul

Evelane Bucher SENAC-ES 

Flávia Vidigal Espínola Região Metropolitana

Francisca Maciel Lamas UVV

Glícia Maria Guedes Giesen Região Sul

Helione Bacovis Lobo Leite CONFENEN-ES

Hiram Carvalho de Miranda Agente de Viagem

Isamar Mª Loureiro dos Santos Comissão de Turismo da Assembléia 

Ismar Luiz Folador Júnior Região dos Imigrantes

Jackson Burini Região das Montanhas Capixabas

Nome Instituição
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Jamille Miled Espírito Santo em Ação

Jayme Henrique Pacheco Henriques SEAMA

Jefferson M. Sellin Região Extremo Norte

Jorge Uliana Região das Montanhas Capixabas 

José Carlos Monteiro Fraga Região da Costa e da Imigração

Josiane Guedes Gomes Região do Caparaó 

José Carlos Monjardim Cavalcanti Jornalista 

Josephina Muniz Guimarães Região da Costa e da Imigração

Juliana Rocha Stein UVV/CONFENEN/ES

Juliano Pavesi Peixoto Faculdade Estácio de Sá

Kátia Caliari Região Doce Pontões Capixaba

Leandro da Silva Região dos Imigrantes 

Leandro Dalcolmo Tononi Região Metropolitana

Leonor Franco de Araújo Sindegtur – ES

Liliana Mara Roldi Dallapícola Região dos Imigrantes

Lívia Stofel UVV

Liliajane Mallmann TV Tribuna

Lorena Secco Região Metropolitana

Lucia Sampaio Região da Costa e da Imigração

Luciane Zanol Região do Verde e das Águas

Nome Instituição

Participantes
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Luciene Trevisani Dalmonte Região Doce Pontões Capixabas

Lucieni Calazan Rovetta Região da Costa e da Imigração

Lucimar Luis Camata CODESA 

Luiz Carlos Almeida Lima SECULT

Luiz Carlos Ridolphi ATPA

Luiz César De Biase Nogueira FINDES

Márcia Tirre Cortines Barreto DETRAN/ Policia Rodoviária Federal

Márcia Guimarães Abrahão da Costa SEDETUR 

Marco Antonio Cypreste de Azevedo ESCVB

Marco Antonio Grillo Região das Montanhas Capixabas

Marcos Roberto Loureiro Guia de Turismo

Maria Angélica Fonseca SEBRAE-ES

Maria Aparecida Javarini Bittencourt ABBTUR /ES

Maria Aparecida B. Petroni Região do Verde e das Águas 

Maria das Graças Freitas Zamprogno Consórcio Caparaó

Maria de Fátima Ribeiro Calderim Guia de Turismo

Maria dos Santos Borges Comissão de Turismo - Assembléia Legislativa

Maria dos Anjos de Oliveira Paganotti Região da Costa e da Imigração

Maria Goretti Totola Buzzo Faculdade Estácio de Sá 

Maria Inês Parrini Abdalla Comissão de Turismo da Assembléia Legislativa

Nome Instituição
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Nome Instituição

Participantes

Mariana Carvalho Rodrigues SEDETUR 

Marisa Neves Guimarães CRA-ES

Meirielly Pereira Bozzi Região do Verde e das Águas

Moema Pereira de Sales Guia de Turismo

Moacir Durães Geoterra 

Narayana Pereira de Campos Sad C. E. E. Técnica Vasco Fernandes Coutinho

Orlando Alves dos Santos Netto Região dos Imigrantes

Orlando Caliman Futura

Patrick José dos Santos Região Metropolitana

Paulo Sérgio da Silva Região Caparaó

Paulo Sergio Vieira BANDES 

Priscila Santo UVV

Quelis Cristina Canceglieri Stuhr Região dos imigrantes

Regina Célia da S. Fontes Região Sul

Rejane Entringer Lopes Região das Montanhas Capixabas

Renata Pupe Região Metropolitana 

Rita Sarmento SECULT

Ricardo Vasconcelos Loppes Sindegtur/ES 

Robson Della Fonte Região Metropolitana

Rosângela Rauta Região dos Imigrantes
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Nome Instituição

Ruy Ribeiro da Silva Urge Guarapari

Shatyra de Mello Bortolotti Gaigher Região da Costa e da Imigração 

Simara Cremasco Região Metropolitana

Simone Toscano Santos Região do Verde e das Águas 

Soemis Mezadri Região da Costa e da Imigração

Solange Barros Garcez SEDETUR 

Soraia Oliveira Santos Região do Verde e das Águas

Tatiana Passos Gomes Região do Verde e das Águas 

Tyago Ribeiro Hoffmann Futura 

Ubirajara Corrêa Nascimento Região Metropolitana

Vanessa Mergar SEDETUR 

Vitor Hugo Caetano Gonçalves Especialista em Ecoturismo 

Yamara Soares Veloso Guia de Turismo
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E TURISMO - SEDETUR

Equipe técnica
Carla Rezende Bastos

Diomedes Maria Caliman Berger 

Janete Maria Rasseli Soares

Maria Amália Queiroz Bello 

Mariana Carvalho Rodrigues

Rosana Brandão Leal

Solange Barros Garcez

Vanessa Mergar Lirio

Vania Maria Chiabai

Elaboração
Instituto de Pesquisa Futura

Projeto gráfico
Aquatro Comunicação e Marketing

Editoração eletrônica
Formata Editoração

Revisão
Marcos Corrêa Pinto

Fotos
Usina de Imagem / Humberto Capai

Impressão
Gráfica GSA
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